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KATA PENGANTAR 
 
 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke-Hadirat Allah Yang maha kuasa atas 
terbitnya INOVASI, Vol. XVIII, Nomor 1, Januari 2016 ini. Pada edisi kali ini, jumlah artikel 
yang masuk ke dewan redaksi sebanyak 13 artikel. Namun setalh melalui proses seleksi dan 
revisi, akhirnya diterbitkan 12 artikel. Artikel yang belum dimuat pada edisi ini, akan 
diupayakan dimuat pada edisi selanjutnya. 

 
Di edisi ini, artikel yang dimuat berupa artikel penelitian dan non penelitian. Paparan 

hasil penelitian tentang diksi bahasa alay pada penulisan status blacberry messanger, 
pengaruh desain pembelajaran assure terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar, kajian 
ekonomi antara pola tanam monokultur dan tumpangsari tanaman jagung, kubis dan bayam, 
representasi mahasiswa berkemampuan matematika tinggi dalam memecahkan masalah 
program linier, yang sangat menarik untuk dibaca dan bermanfaat bagi kita semua. Tak kalah 
menariknya paparan hasil analisis kritis (non penelitian) tentang transaksi ideologi dalam 
novel rabet, runtuhnya jerman timur karya martin jankowsky: kajian new historicism, 
konstrutivistik dalam pembelajaran seni gamelan berbasis garap musik kreatif, implikasi 
perubahan kurikulum pendidikan nasional terhadap eksistensi perpustakaan dalam kajian 
perspektif sosio kultural, pengaruh burnout, self esteem terhadap kinerja guru, leksikografi 
indonesia: konsep dasar, fungsi, isi, dan jenis kamus, model pembelajaran 5-e pada 
pembelajaran materi segitiga-segitiga yang kongruen, ruang terbuka hijau (rth) kota surabaya 
sebagai wahana peningkatan kemampuan dasar sistematik tumbuhan. 

 
Mudah-mudahan dengan kehadiran jurnal ini dapat memberikan inspirasi yang 

selanjutnya dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis guna pengembangan di bidang 
humaniora, sains, dan pengajaran yang akan datang 
 
 
 
Surabaya, Januari 2016 Dewan Redaksi 



1 
 

 
 

Asykuri, Transaksi Ideologi Dalam Novel Rabet, Runtuhnya Jerman Timur

Transaksi Ideologi dalam Novel Rabet, Runtuhnya Jerman Timur Karya 
Martin Jankowsky: Kajian New Historicism 

 
Asykuri 

 Dosen STKIP Bina Insan Mandiri, Surabaya  
 

Abstrak 
    

Sastra, pada hakikatnya telah menyuarakan pemikiran pengarang. Pemikiran pengarang 
dalam sebuah sastra bisa terkait dengan pemikiran dunia yang meliputi manusia, 
keagamaan, Negara, atau yang lainnya. Dalam kajian ini difokuskan pada pemikiran 
Jankowsky tentang ideologi pada novel Rabet, Runtuhnya Jerman Timur karya 
Jankowsky.  Dengan menggunakan teori ideologi oleh Althusser, bahwa ideologi dalam 
konteksnya telah menjadikan pembenaran terhadap tidakan semua kelompok manusia, 
termasuk dalam konteks kenegaraan, kelompok bawah pun yang terpinggirkan juga 
memiliki ideologi yang mengorganisasi dan membenarkan gagasan tentang diri mereka 
dan tentang dunia. Untuk memperoleh makna dalam karya sastra tersebut, penelitian 
menggunkan  teknik penginterpretasian teks secara cermat berdasarkan ungkapan-
ungkapan yang dinarasikan secara simbolik. Dengan kajian New Historicism, maka 
dalam pemaknaannya telah menggunakan teknik menyandingkan antara teks dengan 
kesejarahan konteksnya. Dari pemaknaan teks demikian telah menghasilkan kesimpulan, 
bahwa dalam memperjuangkan ideologi pada konteks Negara tidak harus ditempuh 
dengan kekerasan, akan tetapi ada jalan damai yang terbuka yakni dengan pola 
“transaksi” ideologi dalam ruang sosial politik antara antara kelompok atas (penguasa) 
dan kelompok bawah (rakyat).   
 
Kata kunci: pemikiran pengarang, ideologi, dan New Historicism 

 
 
Pendahuluan 

Sebagai karya kreatif, sastra yang baik 
selalu meyuarakan konsepsi pengarang tentang 
kehidupan secara filosofis. Keterkaitan sastra 
dengan konsepsi pengarang pada gilirannya 
telah meneguhkan adanya keterkaitan sastra 
dengan   filsafat. Seorang pengarang ketika 
merefleksikan kehidupan baik secara langsung 
atau tidak dipengaruhi dan didasarkan pada 
filsafat-filsafat tertentu, yang  kebenaranya 
diyakini oleh individu atau kolektif.  

Unger (Wellek dan Warren, 1995: 141) 
menegaskan bahwa sastra bukanlah  filsafat 
yang diterjemahkan dalam bentuk pencintraan 
dan sajak, melainkan sebuah   ekpresi sikap 
yang umum dari seorang pengarang terhadap 
dunia (kehidupan). Pengarang dalam 
mendedahkan pemikirannya ini diwujudkan 
dalam bentuk realitas  kehidupan yang 
sekaligus menjawab persoalan-persoalan 
kehidupan secara  filosofis dengan cara yang 
tidak sistematis, akan tetapi selalu mengikuti 
pola-pola kreasi  yang dibangun, sehingga 

membentuk karakteristik karyanya seiring 
dengan  situasi dan zamannya. 

Di samping itu, pengarang dalam 
merefleksikan kehidupan sangat dipengaruhi 
oleh realitas yang terbungkus dalam budaya 
yang ada. Sementara budaya tersebut menurut 
Damono (2000: xi), selalu bersandar pada 
sesuatu yang ada, karena tidak akan pernah ada 
kebudayaan yang diciptakan tanpa dasar sama 
sekali dan dalam situasi yang mutlak kosong. 
Oleh karena itu, sastra sebagai bagian dari 
budaya tidak sekedar bersifat estetis, akan tetapi 
sastra (Satoto dan Fananie, 2000: v) dapat 
dipakai sebagai alat kontrol terhadap berbagai 
penyimpangan nilai-nilai dari berbagai dimensi 
kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya, hukum, dan agama.  

Dalam  merefleksikan kehidupan tersebut, 
di antara para pengarang ada yang lebih 
menekankan pada worldview-nya (pandangan 
dunia) daripada weltanschauung-nya 
(memperjuangkan dunia) atau sebaliknya, 
bahkan ada pula yang memadukan keduanya 
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(Darma, 2004: 48-49). Ketika seorang 
pengarang lebih menekankan sikap worldview-
nya maka karya sastra yang dihasilkan lebih 
menunjukkan pada pemeriannya terhadap 
dunia. Begitu  juga, apabila  pengarang lebih 
menekankan pada sikap weltanschauung-nya 
maka karya yang dihasilkan menunjukkan sikap 
perjuangannya terhadap dunia (kehidupan).  

Baik dengan worldview maupun 
weltanschauung, pengarang  dapat mencakup 
persoalan kehidupan secara luas, termasuk yang 
terkait dengan  nasib, keagamaan, alam, 
manusia, masyarakat, atau Negara.  Hal ini 
sebagaimana yang direfleksikan Martin 
Jankowsky pada  novelnya yang berjudul  
Rabet, Runtuhnya Jerman Timur. Dalam 
karyanya ini Jankowsky tidak sekedar 
mengekspresikan  worldview-nya akan tetapi ia 
lebih menunjukkan sikap weltanschauung-nya.  

Dengan latar kehidupan sosial-politik 
Negara, Jerman Timur, teruatama pada saat-saat 
seputar jatuhnya tembok Berlin, apabila dilihat 
dari New Historicis yakni dengan 
menyandingkan karyanya dengan kesejarahan 
Jerman, Jankowsky telah mengambil simbol-
simbol revolusi damai terutama dalam 
penentuan ideologi Negara, sosialis atau 
kapitalis. Ideologi yang tidak sekedar 
diletakkan sebagai sistem berpikir, akan tetapi 
sebagai pilar dasar praktek bagi masyarakat 
dalam bernegara.   

Salah satu realitas yang menarik dalam 
penetapan ideologi Negara tersebut, Martin 
Jankowsky telah melandasi konsepsinya dengan 
latar sejarah Negara yang amat panjang. 
Dengan menengok peristiwa berakhirnya 
Perang Dunia II (Kunze dalam  Jankowsky, 
2010: xii) terdapat perpecahan Negara Jerman 
akibat kalah perang, yakni di satu pihak, 
dikuasai Negara pemenang perang, Amerika, 
Inggris, dan Perancis, dan lain pihak dikuasai 
oleh Rusia sehingga terbentuk dua negara 
Jerman dengan ideologi yang berbeda. 
Republik Federasi Jerman yang berideologi 
barat dan kapitalis terbentuk pada tanggal 23 
Mei 1949 dan Republik Demokrasi Jerman 
yang berideologi timur  dan sosialis terbentuk 
pada tanggal 7 Oktober 1949. Sejak saat itu, 
selama empat puluh tahun terjadi tembok 
pemisah antara Jerman Timur dan Jerman 
Barat. Tembok pemisah ini sudah barang tentu 
tidak sekedar sebagai pemisah kedua Negara, 

akan tetapi sekaligus menjadi pemisah Negara 
blok Barat dan blok Timur, sekaligus dengan 
ideologinya.   

Ideologi, secara konsepsional mengarah ke 
dalam dua cara pandang  (Thompson, 2014: 
14), di satu sisi, ideologi dipandang dengan 
terminologi murni deskriptif: sebagai sisitem 
berpikir, sistem kepecayaan, praktek-praktek 
simbolik yang berhubungan dengan tindakan 
sosial politik, yang dapat dimasukkan sebagai 
konsepsi netral (neutral conception). Di lain 
pihak, ideologi tersebut sebagai proses 
pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak 
simetris, perhubungan dengan proses 
pembenaran dominasi, yang melahirkan 
konsepsi kritis ideologi (critical conception of 
ideology). Penggunaan istilah ideologi yang 
terakhir telah menimbulkan konotasi negatif 
yang secara historis selalu mengikat analisi 
ideologi  secara kritis. Sebagaimana telah 
dinyatakan pula oleh Gramci (2013: 527), 
bahwa dalam pertanyaan kritis tentang ideologi 
tersebut, antara lain, bagaiamana konsepsi 
ideologi telah melewati arti “ilmu pengetahuan 
gagasan” dan “analisis gagasan asli” untuk 
mengartikan “gagasan sistem” spesifik yang 
harus dikaji ulang secara historis. Dalam istilah-
istilah logis yang murni , proses akan sangat 
mudah untuk dicerna dan dimengerti. 

Selanjutnya, Gramci (2013: 529) 
menjelaskan bahwa konsepsi ideologi 
organiknya, khusunya, telah menjelaskan  yang 
bersifat historis yang penting untuk struktur 
yang ada, serta ideologi yang tidak beraturan 
dan rasionalistik harus dibedakan. Dengan 
pengertian bahwa ideologi-ideologi tersebut 
sifatnya penting secara historis, dan mereka 
mempunyai validitas yang bersifat psikologis; 
mereka mengorganisasikan masa, dan 
menciptakan area sehingga manusia 
mempunyai ruang gerak, dan mendapat 
wewenang penuh akan posisi mereka, berjuang, 
dan sebagainya.  

Ideologi, sebagaimana yang dikonsepsikan 
Althusser (Barker, 2005:74) tidak lain 
merupakan salah satu momen atau level primer 
suatu formasi sosial. Sebagai level primer, 
ideologi relatif otonom terhadap level-level 
lain, misalnya ekonomi, meskipun pada 
“momen-momen terakhir” justru ideologi 
tersebut tetap dideterminasi ekonomi. Dalam 
pemahaman lain, ideologi seringkali 
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difungsikan untuk menyambut atau 
menginterpelasi individu konkret dan berfungsi 
mengonstitusi individu konkret sebagai subjek. 
Argumentasi ini tentunya menimbulkan aspek 
antihumanisme, karena subjek tidak dipandang 
sebagai agen yang mampu membentuk dirinya 
sendiri (self-constituting), melainkan sebagai 
“efek” dari struktur.   

Gramsci dalam memandang ideologi, di 
satu sisi selalu dikaiteratkan  dengan pola 
hegemini, yang selalu muncul dari situasi atas 
“blok historis” faksi-faksi kelas yang berkuasa 
menggunakan otoritas sosial dan kepemimpinan 
atas kelas-kelas subordinatnya dengan cara-cara 
mengombinasikan kekuatan dengan, yang lebih 
penting, persetujuan sadar (consent). Menurut 
Garmsci (Barker, 2005:79), ideologi dipahami  
sebagai gagasan makna, dan praktik-praktik 
yang, meski tampak seperti kebenaran-
kebenaran universal, sebenarnya merupakan 
peta-peta makna yang menyokong kekuasaan 
kelompok-kelompok sosial tertentu. Di  sinilah 
yang terjadi adalah hegemani dari pihak yang 
satu kepada pihak yang lain. 

Namun demikian, di lain sisi, ideologi 
memainkan peran penting dalam menyediakan 
kesempatan kepada aliansi (yang semula 
dipahami sebagai pengertian kelas) untuk 
mengatasi kepentingan-kepentingan yang 
melingkari mereka. Dengan ideologi 
dimaksudkan tercapainya “suatu kesatuan 
sosiokultural”, yang melalui kesatuan tersebut, 
berbagai kehendak yang berbeda, dengan tujuan 
yang bermacam-macam, dirangkai menjadi satu 
kesatuan tujuan tunggal yang berfungsi sebagai 
landasan konsepsi yang adil dan umum tentang 
dunia.  

Terhadap ideologi tersebut, Althusser 
(Barker, 2005:84) lebih melihatnya  sebagai 
pembenaran bagi tindakan semua kelompok 
manusia. Artinya, bagi  kelompok bawah yang 
sekalipun terpinggirkan, juga memiliki ideologi 
yang mengorganisasi dan membenarkan 
gagasan tentang diri mereka dan tentang dunia. 
Tentu saja  versi konsep ideologi yang lebih 
luas ini sekaligus mencakup versi yang lebih 
sempit. Foucault (Barker, 2005:84), 
mengimplikasikan konsep ini dalam kekuasaan. 
Perbedaan antara kelompok dominan dengan 
kelompok subordinat terletak pada level 
kekuasan dan substansi pandangan dunia.  

Selanjtnya, Foucault (Barker, 2005:84) 
menjelaskan bahwa kekuasaan dalam 
pengertian ini merupakan hasil dari implikasi 
adanya pengetahuan atau dengan pengertian 
lain, dalam konsep ini  ada hubungan timbal 
balik yang saling membentuk antara 
pengetahuan dengan kekuasaan, sehingga 
pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari rezim-
rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam 
konteks relasi dan praktik-praktik kekuasaan, 
dan selanjutnya turut berperan dalam 
pengembangan, perbaikan, pemeliharaan 
teknik-teknik kekuasaan yang baru. 

Terkait dengan kekuasaan tersebut, 
Nietzsche lebih menggalinya dengan istilah 
“kehendak berkuasa”, yang dikaitkan dengan 
aspek keruhanian manusia dalam melampiaskan 
nafsunya. Dengan demikian, Nietzsche 
(Bertens, 1998: 87-88) telah membedakan 
adanya “moral tuan” dan “moral budak”. 
Manusia yang hidup menurut “moral tuan” 
memberanikan diri untuk mewujudkan hawa 
nafsunya atau tidak memakai ruh sebagai 
topeng,  sementara yang ber-“moral budak” 
tidak memberanikan diri untuk melampiaskan 
nafsunya, tetapi menyuruh ruh untuk 
melakukan hawa nafsunya.   

Salah satu pokok ajaran Nietzsche 
(Bertens, 1998: 88), ialah pendiriannya tentang 
der Uebermensch (Manusia Atas, bahasa 
Inggris: Supeman). Dengan pengertian bahwa 
Manusia Atas sebgaiamana yang dimaksudkan 
Nietzsche telah diarahkan pada bentuk-bentuk 
kekuasaan manusia yang tunggal, tidak jamak, 
atau kekuasaan yang seratus persen secara 
duniawi tanpa melibatkan Tuhan dan memang 
dialah merupakan “kehendak untuk berkuasa.” 
Sebagai contoh, Kaisar Romawi dapat diartikan 
sebagai dewa dalam konteks masanya, 
kekuasaan ada pada genggamannya, ia telah 
menjiwai dirinya adalah tuhan bagi rakyatnya. 
Begitu juga dalam konteks lain, Manusia Atas 
telah digabungkan Gothe dan Napoleon 
menjadi satu pribadi.  

 
Pembahasan  

“Manusia Atas”, dalam konteks kekinian, 
dapat dilihat dalam kekuasaan Negara atas 
rakyatnya yang melesap ke dalam ideologi, 
politik, ekonomi, atau agama. Sebuah novel 
Rabet, Runtuhnya Jerman Timur karya Martin 
Jankowsky menjadi teks dalam sejarah Jerman 
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Timur yang syarat dengan representasi transaksi 
ideologi, kekuasaan,  bahkan politik Negara 
secara mendasar. Sebuah pergolakan yang 
diusung dari kalangan intelektual pemuda yang 
peduli atas sisitem pemerintahan Jerman Timur 
yang dianggap menjadi kandang (penjara) 
masyarakat. Sistem pemerintahan  yang 
menganut “madzab” sosialis, penguasa adalah 
kekuasaan tunggal, rakyat hanyalah penopang 
atau penyanggah-penyanggah kekuasaan. 

Tidak ubahnya pada peristiwa-pristiwa 
besar di negara-negara lain, sebuah tempat 
seringkali menorehkan sejarah baru. Rabet, 
sebuah jalan di kota kecil Leipzig, Jerman 
Timur, menjadi sejarah bagi Benjamin 
Grasmann dan kawannya, termasuk kekasihnya, 
Gesa. Baik Ben, Gesa, dan kelompok pemuda 
yang lain paling tidak menjadi simbol 
kesegaran spirit Negara atau lebih tepatnya 
rakyat. Gerakan demi gerakan telah didasarkan 
semangat pengetahuan yang mereka miliki 
dalam memandang kekuasaan yang korup, 
kekuasaan yang berlandaskan ideologi yang 
dianggap “usang.” 

“Setelah beberapa saat, baru aku mengerti 
apa yang terjadi. bahwa ada pembunuh di 
negeri ini, walaupun sangat jarang, itu dari 
yang aku dengar. Mereka adalah para 
pesakitan, orang-orang semak belukar, 
elemen asosial, orang yang dibutakan oleh 
propaganda imperialisme dari Barat. 
Bahwa  dengan akal sehat, setiap orang 
tidak berani beroposisi melawan slogan 
buku tulis merah, tidak terbayangkan. 
Transparansi! Kutipan Rosa Luxemburg 
pada kuburan Luxemburg. Kebebasan 
selalu merupakan kebebasan untuk berpikir 
berbeda. Rosa Luxemburg dari Berlin 
Timur yang sudah tiada (Jankowsky, 
hlm:58-59). 

 
Ungkapan tersebut tampak jelas memberi 

pemaknaan bahwa sebuah pengetahuan 
manusia, bisa membangkitkan jalan menuju 
kekuasaan. Jika Jerman Timur, dalam 
ideologisasi sosialisnya tidak terlepas dengan 
landasan pengetahuan filosofinya bahwa 
sosialis sebagai pilihan dalam penyelengaraan 
Negara, maka demikian pula  Ben, dalam 
menghadapi sejarah Negaranya, juga ia 
melandaskan  pada konsep kesadaran yang 
dibangun bermula dari  dirinya sendiri. 

Kemudian didasarkan  pada pengetahuan 
terhadap lingkungan sosial yang mereka hadapi.    

Dalam kesejarahan, sebuah slogan buku 
tulis merah memberikan simbol dan 
representasi dari makna sosialis yang menyebar 
di dunia. Soviet sebagai induk semang “buku 
tulis merah” beranak pinak ke Vietnam, 
Repulik Cina, atau Jerman Timur. Buku tulis, 
dalam Rabet menjadi pemaknaan sebuah 
ungkapan pola-pola penanaman ideologi, dan 
buku tulis merah dapat dimaknai sebagai 
representasi wacana yang menyuarakan 
ideologi Jerman Timur, dan rakyat tidak sedikit 
pun diberi kesempatan untuk memaknai 
bacaan-bacaan dengan warna ideologi lain.  

Kalaupun dalam  konteks realitas sejarah 
Jerman, Rosa Luxemburg disebut-sebut sebagai 
tokoh teoretika dan politika sosialis keturunan 
Yahudi-Polandia, penerus jalan menuju radikal 
Marxis dalam gerakan demokrasi sosial, bagi 
Ben tokoh itu tidak lain adalah semacam 
discourse ideologi, atau justru Luxemburg 
tersebut oleh Ben dianggap sebagai sosok nabi 
penyelamat dengan tangan menggegam 
discourse yang  berbau demokrasi.  Sebuah 
discourse tawaran untuk keluar dari 
kungkungan sosialis Jerman Timur. 
Luxemburg, sementara itu, dalam realitanya 
tidak berarti ia mengaharuskan Jerman Timur 
sepenuhnya keluar dari sosialis, akan tetapi 
dengan ideologi yang berembel-embel 
demokrasi, paling tidak akan menjadikan oase 
dalam otoriterianisme, serta transparansi dalam 
segala bidang akan terwujud. 

Kesadaran Ben terhadap discourse 
Luxemburg, merupakan kesadaran pemaknaan 
“yang tertinggal” sebagaimana Nietzsche 
(Sarup, 2011:64-65) tidak mempercayai adanya 
kesistematisan pada metafisika, kecurigaan 
pada nilai-nilai “kebenaran” dan “makna.”  
Manusia, secara tradisional merupakan titik 
pusat dalam pembentukan pengalaman, 
moralitas, pilihan, dan kehendak.  Jika Ben 
pada perjalanan hidupnya membentuk 
kesadarannya, serta menjatuhkan pilihan pada 
ideologi lain, semata-mata hal itu berangkat 
atas dorongan bawah sadar yang meliputi 
dirinya, atau  moralitas yang menuntunnya. 
Moralitas dalam diri Ben, dalam satu sisi telah 
representasikan moral rakyat, namun 
konstruksi-konstruksinya tidak sebagaimana 
“moral budak” seperti yang diungkap oleh 
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Nietzsche. Ben dan kawan-kawannya justru 
menempati pada oposisi lain, ia selalu bertindak 
pada posisi “moral tuan”, moral yang tidak 
memerlukan topeng sebagai penutup wajah 
kesadaran ideologisnya. 

Untuk mewujudkan pilihan ideologinya, 
Ben tampaknya sadar betul atas otoriterianisme 
pada Jerman Timur. Jika ideologi sosialis selalu 
ditamankan Negara melalui buku merah 
menjadi discourse pembenaran terhadap 
tindakan kelompok manusia sebagaimana 
pandangan Althusser, namun pola-pola dalam 
pemahaman rakyatnya selalu disertai tindakan 
represif sebagai khas tindakan Negara. Dalam 
mengahdapi permasalahan ideologi ini, Ben 
tampaknya tidak mengambil posisi sebagai 
oposisi binernya, yang meneguhkan anggapan 
bahwa Negara sebagai sentral, sementara 
dirinya yang merepresentasikan sebagai rakyat 
adalah marjinal. Ben, justru berupaya 
membangun kesadaran kolektif sebagai upaya 
menuju titik pusaran yang paling pusat.  

Dalam upaya membentuk kesadaran 
kolektif, Ben sangat sadar bahwa adanya 
kesadaran diri sendiri, komunitas kecil, adalah 
proses yng penting sebagai langkah menuju ke 
kolektivitas besar. Diskusi “rumahan” 
merupakan gerakan bawah tanah atas upaya 
mencapai kesadaran baik secara individual 
maupun kolektif, serta pengayaan discourse 
ideologi dengan berbagai cara, termasuk dengan 
pola-pola intektual yang lain, yakni pembacaan 
teks secara konseptual menjadi kebutuhan 
sebagai peolehan pengetahuan.. 

“Orang yang tinggal di kamar warna-warni 
tanpa ventilasi itu membaca buku-buku 
non-sosialis. Buku-buku itu mereka 
peroleh dengan cara menyuruh orang lain 
mencuri buku-buku tersebut dari ruang 
tamu pameran buku internasional pada 
musim semi. Aku ikut-ikutan seperti Gesa, 
diam-diam minum teh di dapur orang asing 
dan mengagumi perpustakaan hasil curian 
dari kloset itu. Ketakutan, kesombongan, 
dan keinginan berkecamuk dalam kepalku 
sehingga membuat kepalaku agak panas 
mendidih. Orang-orang itu memiliki 
ketenangan yang asing bagiku (Jankowski, 
hlm. 38). 

 
Pembacaan teks dalam tataran pemahaman 

ideologi secara konseptual sebagai pembanding 

antara sosialis yang masih kokoh di Jerman 
Timur dengan demokratis yang menjadi 
kebutuhan mendesak. Jika Negara mewajibkan 
pemahaman terhadap buku tulis merah sebagai 
pola yang ampuh dalam penanaman ideologi 
sosialis untuk membudayakan kolektif dalam 
konteks Negara, maka kelompok Gesa dan 
kawan-kawan tidak menganggapnya demikian. 
Bagi kelompok Gesa, apapun yang dituangkan 
Negara, termasuk ideologi melalui buku tulis 
merah tidak lain adalah hanya seolah-olah 
tampak kebenaran universal, yang sebenarnya 
merupakan pemahaman-pemahaman yang 
secara historis bersifat spesifik, yang 
menyelubung dan melanggengkan kekuasaan. 

Pembacaan teks, dalam arti discourse, 
buku-buku non-sosialis yang mengurai 
ideologi-ideologi lain, bagi kelompok Gesa 
merupakan bentuk penajaman kecurigaan atas 
kebenaran-kebenaran yang diakui secara 
kolektif sebagaimana yang anggap Nietszche, 
atas pembenaran ideologi yang dilakukan 
Negara. Bagi Nietszche (Sarup, 2011: 140), 
kalaupun konsepsinya tidak dapat dikatakan 
menolak negara, mungkin lebih tepatnya ia 
sangat skeptif terhadap Negara, karena baginya 
Negara tidak lain adalah penjelmaan kekuatan 
yang mengintimidasi kaum laki-laki dan 
perempuan ke dalam komformitas. Nietszche 
tidak hanya menetang Negara, akan tetapi  ia 
juga menyerang setiap penilaian yang terlalu 
berlebihan pada politik. Pendek kata, Nietszche 
lebih mengedepankan individu antipolitik yang 
mencari kesempurnaan diri di luar dunia 
modern. Ia memandang manusia goethean 
merupakan manifestasi tipe kontemplatif besar 
yang pada dasarnya tidak revolusioner, bahkan 
antirevolusioner.  

Pembacaan teks dalam bentuk buku-buku 
non-sosialis yang dipelopori Gesa, di samping 
merepresentasikan perluasan discourse idelogis, 
juga menjadi bentuk konstruksi “baru”, 
peniadaan subordinasi laki-laki dan perempuan. 
Dominasi laki-laki tidak selamanya berada pada 
posisi pusat dan tidak menjadi “liyan”, karena 
Gesa lah dalam konteks ini justru yang menjadi 
pusat, dan lebih berperan dalam menuntun 
kelompoknya, termasuk Ben. 

Pemahaman terhadap konsep ideologi, 
sebagaimana yang dilakukan Gesa dan kawan-
kawan bukan berarti tidak memerlukan konsep 
lanjutan. Bentuk-bentuk gerakan kelompok 
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sangat diperlukan sebagai awal menuju 
pembentukan kesadaran kolektif. Ben dan 
kawan-kawan, sangat menyadari atas 
ketidakberdayaannya terhadap kekuatan dan 
kekuasaan Negara. Oleh karena itu, celah-celah 
yang paling memungkinkan adalah komunitas 
gereja sebagai alternatif pilihan. 

Di depan gereja, dua kendaraan polisi telah 
menunggu. Lampu biru yang berputar-
putar memantul di plester batu pipih dan 
pantulan itu menjadi ratusan banyaknya, 
berputar-putar di atas batu jalanan dan 
membiarkan bayangan para pejalan kaki di 
dinding rumah menghilang.  
Kerumunan bubar dengan cepat.  
 Kami berdiri di pintu keluar kapel dan 
berdiam diri menunggu, sampai Magnus 
menutup pintu. 
‘Lain kali beritahu aku dulu tentang aksu 
kalian.’ Bisiknya memedihkan hati. 
‘Kalian harus hati-hati. Beberapa nama 
telah disampaikan kepadaku. Antara lain 
nama kalian.’ 
‘Nama siapa?’ tanya Gesa. 
‘Namamu ada,’ kata Magnus dan dengan 
kunci gereja menunjuk pada Ernst. Dan 
pada Gesa. 
‘Di telepon?’ tanya Ernst dengan heran. 
‘Sudah aku katakana, hati-hatilah. 
Tanyakan dulu padaku lain kali. Aku tidak 
keberatan jika kalian ingin mengadakan 
kebaktian. Tapi tolong hanya bersama-
sama jemaat.’ 
‘Kami bicara tentang penangkapan,’ kata 
Dorothee pelan. ‘Bukan tentang Bapa 
Kami.’  
… 
Magnus melihat kepadanya dengan 
mengancam ‘Geraja akan melakukan 
segala yang termasuk dalam kekuatannya 
untuk membantu para tahanan. Situasi 
sangat genting. Tapi hal itu bukanlah salah 
kita 
 
‘Anda janji?’ tanya Gesa. 
‘Aku berjanji… Nah, pulanglah kalian, 
orang akan memperhatkan kita.’ 
 
Dua polisi muncul dari samping menuju ke 
tempat kami. Kami buru-buru berpamitan. 
(Jankowski, 66-68). 
 

Gereja, sebagai tempat pillihan Ben dan 
kawan-kawan dalam gerakan membentuk 
perubahan ideologi Negara bukan tanpa alasan. 
Kesadaran kolektif paling tidak dapat dibangun 
dari komunitas tertetu, walaupun kecil, tapi 
mengaharuskan adanya kejernihan jiwa. Para 
jemaat dianggap tidak sepenuhnya 
terkontaminasi politik Negara, bahkan 
kelompok gereja secara implisit memberikan 
pemaknaan dalam konteks realitanya, adalah 
sebagai “individu” anti politik yang mencari 
kesempurnaan-diri di luar dunia modern. 
Bahkan, kelompok yang demikian, oleh 
Nietszche, dianggap sebagai kelompok 
goethean merupakan manifestasi tipe 
kontemplatif yang pada dasarnya tidak 
revolusioner, bahkan antirevolusioner. 

Munculnya Ernst dalam konteks gerakan 
gereja, sekilas memang dapat memberikan 
kesan bahwa Ernest lah satu diantaranya yang 
paling berperan dalam gerakan-gerakan untuk 
mengonstruksi kesadaran kolektif atas ideologi. 
Dari sejarah realitas sosial yang ada, seakan-
akan ia menjadi individu “pengukir sejarah”. 
Pemikiran Ernest, baik secara langsung atau 
tidak, telah merepesentasikan masa lalu 
kesejarahan Eropa dalam konteks kapitalis 
gereja. Gereja, dalam konteks kesejarahan 
Eropa, telah menjadi bagian dari otoritas 
keputusan Negara.  

Kepala Pendeta Magnus, walaupun pada 
akhirnya dapat dicap sebagai penghianat bagi 
Ben dan kelompoknya, karena keperpihakan 
formalnya pada Negara, justru tidak seharusnya 
luput dari lebel “kepahlawanan sosial.” 
Keberhasilan kelompok, baik dari misi-misi 
yang disuarakan Ben, Gesa, maupun Ernest, 
justru secara tidak langsung mendapat 
dukungan Pendeta Magnus. Pendeta Magnus, 
dengan demikian, dapat diposisikan sebagai  
individu antirevolusioner, yang lebih 
menjatuhkan pilihannya pada gerakan-gerakan 
secara imanen.  

Gerakan geraja, dalam satu sisi memang 
tidak terlepas dengan konsep agama, walaupun 
dalam konteks Negara sosialis tidak menjadi 
bagian secara langsung. Artinya, agama 
menjadi bagian personal atau invidu-individu 
masyarakat, bahkan agama justru diibaratkan 
dalam perkembangan infatil atau dalam jiwa 
kekanak-kanakan.  
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“Agama merupakan kesalahan waktu yang 
menggelikan di Negara para petani dan 
pekerja. Tingkat perkembangan yang 
infatil, kekanak-kanakan dari revolusi 
kesadaran diri. Suatu momok yang harus 
ditanggung dengan sabar, yang akan 
mencair begitu sinar kemajuan 
pengetahuan teknologi yang objektif 
memancar, seperti mencairnya orang-
orangan salju di mentari musim semi. 
Mereka yang belum berhasil dibiarkan 
mengejar impiannya di suatu tempat 
penampungan, selama mereka yang 
sebagai manusia aneh yang tidak 
terpengaruh oleh sistem yang ada dalam 
pencapaian kebahagiaan ilmiahnya. Suatu 
kekurangan, kata Tillmann…(Jankowski, 
halm.83). 

 
Pernyataan Tillmann tersebut, tampak jelas 

bahwa agama betapapun membawa kebenaran 
absolut, namun dalam pandangan Tillman, 
agama kadang diposisikan sebagai kebenaran 
kontekstual. Agama, dalam konteks Negara 
tertentu, misalnya di Timur Tengah, menjadi 
bagian tak terpisahkan dengan Negara, bahkan 
di antaranya justru menjadi rasionalisasi 
ideologi Negara itu sendiri. 

Agama, dalam Negara sosialis menjadi hal 
yang di-“ironikan”, anggapan sebagai infatil, 
dalam satu sisi merupakan representasi 
perkembangan jiwa kekanak-kanakan bagi 
masyarakat agamanya, ketidakdewasaan, serta 
ketergantungan adalah memosisikan agama di 
bawah lapis intelektualitas dangkal. Namun di 
lain sisi, agama bagi manusia yang dapat 
memenuhi intelktual diri, justru menjadi salah 
satu sumber pancarian ilmiah sebagai 
pembentuk kebahagiaan mereka. Bahkan dalam 
pembentukan Negara yang nota bene di 
dalamnya terkandung ideologi, agama bagi 
individu-individu tidak bisa dikebiri begitu saja, 
karena agama bisa saja mewujud dalam bentuk-
bentuk kesadaran yang lain.   

Ben dan kawan-kawan, khususnya Ernest, 
dalam menciptakan kesadaran kolektif melalui 
gereja, secara jelas sebuah keniscayaan. Hal itu 
sebagaimana termaksud dalam percakapan 
antara Ernest dan pengacara Dr. Bergmann. 

“Pada persiapan acara malam Senin di 
gereja Nikolia itu tergabung dalam 
beberapa kelompok yang ingin 

menegaskan reformasi bagi Negara kita. 
Kami memiliki kontak dengan wakil-wakil 
kelompok yang ikut merencanakan dan 
mengkoordinir segala kegiatan di gereja 
Nikolai. Semua anggota tersebut sedang 
duduk di depan Anda. Kami bisa berbicara 
secara terbuka. Seperti yang Anda lihat, 
kami adalah orang biasa, yang tidak 
bersenjata dan juga tidak agresif. Kami 
tidak menginginkan apapun selain 
berbicara. Sayang, sementara ini timbul 
permasalahan dan oleh karena itu kami 
ingin meminta nasihat Anda.” 
 
“Baiklah,” kata Dr. Bergmann, 
mengangguk. “Tentng apa itu?” 
 
‘Baik…” kata Ernest mengambil alih. “Di 
satu sisi, Kepala Pendeta Protestan Magnus 
ingin mengambil alih kompetensi kami 
dengan menentukan sendiri isi doa 
kebaktian. Sementara itu, di sisi lain, 
institusi pemerintah berusaha melenyapkan 
kami.  
… 
“Secara teratur ada orang-orang tertentu 
yang ditangkap setelah mengunjungi gereja 
Nikolai. Begitu meninggalkan gereja, 
borgol polisi telah menunggu mereka.” 
(Jankowski, hlm.92-93).   
 
Dari percakapan tersebut, tampaknya 

apapun bentuknya gerakan Ernest bagi Negara 
adalah subversif, sebuah tindakan 
antikemapanan dalam konteks pemerintahan 
sosialis. Gerakan gereja yang tidak semata-mata 
tidak ritualitas menjadi tindakan yang dianggap 
membahayakan kelangsungan Negara. Dari 
sinilah tampak mulai adanya pertarungan 
menuju transakasi untuk penguasaan kekuasaan 
dan pengetahuan, sebagaimana yang 
dikonsepkan Michel Foucault (Barker, 2005: 
109), bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah   
sebuah relasi yang saling membentuk, sehingga 
pengetahuan tidak terpisahkan dari rezim-rezim 
kekuasaan. Pengetahuan terbentuk dalam 
praktik-praktik kekuasaan dan turut berperan 
dalam pembentukan, perbaikan, dan perawatan 
teknik-teknik baru kekausaan. 

Ungkapan Ernest kepada Dr. Bergmann, 
dalam mengupayakan kelancaran gerakan 
gerejanya, menjadi indikasi penguasaan 
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pengetahuan dalam memilih dan menentukan 
tindakan sosial secara cerdas. Cara-cara yang 
ditempuh Ernest, tidak lain adalah dalam 
rangka merebut kekuasaan Negara melalui 
wacana intelektual. Begitu juga yang dilakukan 
Negara, atas tindakan polisi yang selalu 
bertindak represif, merupakan tindakan 
kekuasaan yang didorong atas pengetahuan-
pengetahuan yang dimiliki Negara. Dengan 
demikian, baik Ernest sebagai simbol rakyat, 
sementara polisi sebagai simbol Negara, 
keduanya mengambil posisi paralel, satu sama 
lain berusaha saling memahami, bahkan 
keduanya menjadi pengontrol sekaligus 
terkontrol. 

Dari pihak pengontrol dan terkontrol, 
Negara dan Rakyat Jerman Timur, dalam 
konteks penentuan kelangsungan Negara, tidak 
terlepas dengan hal-hal yang mendasar, yakni 
ideologi. Ideologi dalam konteks ini tidak lain 
adalah sebagaiman yang dimaksudkan 
Althusser, yaitu pembenaran  bagi tidakan 
semua kelompok manusia. Artinya, kelompok 
bawah pun yang terpinggirkan juga memiliki 
ideologi yang mengorganisasi dan 
membenarkan gagasan tentang diri mereka dan 
tentang dunia. Kedua kelompok memiliki 
peluang. Tuntutan para demonstran secara jelas 
memosisikan diri mereka sebagai pihak yang 
punya kuasa juga.  

“Pak Grasmann! Tuntutan apa yang 
diminta para demonstran, dan kepada 
siapa?”  
“Aku hanya bisa menyebutkan beberapa 
pengangkatan, tak terdapat keterangan 
yang resmi. Hak atas kebebasan 
berpendapat . pemilihan yang bebas. 
Kebebasan informasi. Pembukaan 
perbatasan Negara. Pengakhiran sensor. 
Pembolehan perekonomian swasta. Yang 
bebas selain yang dari pemerintah. 
Pelenyapan partai tunggal.” 
 
“Dan untuk siapa tuntutan itu ditujukan?” 
“Ke sekelompok kecil lelaki yang agak 
tua, yang bertempat tinggal di suatu tempat 
raasi. Dan kepada para anak emas mereka 
yang giat  di seluruh negeri. Jumlahnya 
tidak diketahui.” (Jankowski, hlm. 207). 

 
Wawancara Grasmann dengan wartawan 

tersebut, merepresentasikan sejarah Jerman 

Timur yang sedang dilanda tuntutan rakyat 
ketika rakyat menginginkan dihapusnya sistem 
sosialis. Tuntutan atas kebebasan berpendapat, 
pemilihan yang bebas, kebebasan informasi, 
pembukan perbatasan Negara secara jelas 
merepresentasikan tuntutan terhadap Negara 
yang menjalankan politik yang dilandasi 
ideologi sosialis.  Adapaun pembukaan 
perbatasan Negara, dari sisi realitas kesejarahan  
tidak lain adalah Tembok Berlin yang sekian 
lama telah menyekat Jerman Barat dan Jerman 
Timur. Kata rakyat, maknanya dapat dirunut 
atas pernyataan Grasmenn ketika menyebut: 
kelompok “lelaki yang agak tua”, para anak 
emas yang giat di seluruh negeri”, dan 
“jumlahnya tidak diketahui.”  Garsmann, 
dengan demikian, sebagai simbol rakyat yang 
penuh dengan kegelisahan atas praktik-praktik 
politik, ekonomi, sosial yang terkonstruk 
ideologi sosialis. Tanggapan Garsmann, telah 
menjadi aktualisasi kelompok pemuda yang 
menempuh jalan transaksi dengan Negara atas 
ideologi sebagai landasan pelaksanan Negara 
dan pemerintahan yang dianggap lebih 
repesentatif secara kontekstual  pada Jerman 
Timur.   

Transaksi ideologi tersebut diperjelas 
ketika Grasmann mendapat pertanyaan sebagai 
berikut.  

“Pak Grasmann! Tindakan pengaman apa 
yang dimiliki oposisi di Negara Anda 
ketika sedang bernegoisasi  dengan 
pemerintah? Apa rencan mereka? Siap 
orang-orang yang bertugas untuk 
mensukseskan negoisasi tersebut?” 
 
“Para siswa pesulap, pikirku tiba-tiba. 
Kami adalah pelajar pesulap.” (Jankowski, 
hlm. 208).\ 

 
Kata negoisasi, dalam konteks politik 

Negara, tidak merupakan pernyataan yang 
bersimbol revolusiner, bahkan suatu langkah 
politik yang mencerminkan sikap 
antirevolusiner. Ketika tembok Berlin 
dirobohkan pun dalam sejarah Jerman, pada 
saat itu, memang dipicu atas tuntutan rakyat 
secara bergelombang, namun dalam 
menghadapi tuntutan tersebut, Jerman secara 
politis internal secara nyata bisa “mengatasi” 
secara “dewasa.”  
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Kesimpulan  
Dalam mengekpresikan penentuan ideolog 

Negara, khususnya bagi Jerman Timur, 
Jankowski mengekspresikannya melalui tokoh-
tokohnya baik yang tergolong generasi muda 
maupun generasi tua menunjukkan masing 
simbolnya. Munculnya generasi muda telah 
menimbulkan pemaknaan adanya fase sejarah 
kekinian, sementara bagi generasi tua juga 
menjadi simbol sejarah masa lalunya.    Dari 
sinilah, sebenarnya apa yang lakukan Ben, 
Gesa, dan komunitasnya  merupakan 
representasi kesejarahan Jerman Timur dalam 
bertransaksi ideologi dengan rakyatnya. 
Transaksi untuk mendapat ideologi sosialis atau 
demokratis dengan cara-cara damai merupakan 
salah satu bentuk perjuangan intelektualisme 
yang memberikan aksen tersendiri. 

Transaksi ideologi dalam konteks Negara 
yang telah dilakukan antara penguasa (Negara) 
dan rakyat sebagaimana yang digambarkan 
Jankowski telah menunjukkan adanya dorongan 
hidup yang dipicu oleh “kehendak untuk 
berkuasa”,  sebagaiman yang konsepkan 
Nietzsche. Begitu juga cara yang ditempuh, 
tentu tidak harus dengan jalan kekerasan, 
walaupun sebenarnya ideologi pada 
kenyataannya sangat dekat dengan kekuasaan 
(politik, negara). Penentuan ideologi dapat pula 
ditentukan dengan cara-cara damai, bahkan oleh 
kelompok masyarakat yang selama itu diangap 
liyan (terpinggirkan).  
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Diksi Bahasa Alay pada Penulisan Status Blacberry Messanger 
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ABSTRAK 

 
Bahasa yang digunakan dalam status BBM berbeda dengan bahasa yang biasa 
digunakan dalam berkomunikasi secara tertulis pada umumnya. Bahasa yang digunakan 
dalam menulis status BBM serba singkat karena keterbatasan jumlah karakter yang 
terdapat pada layanan BBM. Keterbatasan tersebut mendorong masyarakat untuk 
menjadi kreatif dalam menuangkan ide-idenya pada penulisan status BBM yaitu dengan 
menyingkat kata-kata, kata yang ditulis dengan mengkombinasikan huruf kapital, angka, 
simbol dan emoticon yang dapat memunculkan kreatifitas penulis. Ragam bahasa pada 
status BBM yang mencampurkan hal tersebut dikenal dengan bahasa alay. Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan pilihan kata bahasa alay yang digunakan untuk menulis 
status pada BBM. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah status BBM yang ditulis oleh para alayers yang muncul di beranda 
peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi memotret status BBM 
yang ditulis oleh alayers. 
Berdasarkan hasil penelitian pilihan kata yang digunakan adalah hasil pemendekan 
melalui proses pengekalan huruf awal kata dan pengekalan beberapa huruf pada kata 
yang digunakan. Hal tersebut tidak memiliki aturan yang pasti artinya kapan pilihan kata 
hasil pemendekan itu digunakan dan penggunaannya bersifat bebas sesuai kreatifitas 
penggunanya. Tata tulisan bersifat manasuka dan bebas artinya kapan suatu kata ditulis 
menggunakan huruf kapital, dan ditulis dengan mengkombinasikan angka dipengaruhi 
oleh penggunaan simbol-simbol, tanda baca dan emoticon yang digunakan alayers untuk 
menuliskan sebuah status agar dilihat lebih menarik dan penuh kreatifitas. 
 
Kata Kunci : diksi, bahasa alay, status BBM 

 
Pendahuluan 

Berbahasa sebagai kebutuhan primer 
tidak lepas dari kehidupan manusia dalam 
beraktivitas. Bahasa berperan penting bagi 
kehidupan manusia. Kemauan atau desakan 
untuk memakai salah satu bahasa ialah 
keinginan manusia untuk berhubungan 
antarsesamanya. Tanpa adanya bahasa, manusia 
akan mengalami kesulitan dalam melakukan 
interaksi dengan manusia yang lainnya. 

Menurut Keraf (2004:3) bahasa 
mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi 
tersebut dibedakan menjadi empat, yaitu (1) alat 
untuk menyatakan ekspresi diri, (2) alat 
komunikasi, (3) interaksi dan adaptasi sosial, 
dan (4) alat untuk kontrol sosial. 

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat 
untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa 
menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang 
ada dalam benak manusia. Remaja 

menggunakan bahasa untuk menyatakan 
ekspresi diri dengan menggunakan ragam 
bahasa yang berbeda-beda. 

Perkembangan dalam bidang teknologi 
dan alat komunikasi yang berupa telepon seluler 
mengakibatkan terjadi banyak perubahan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut 
terlihat pada aspek-aspek komunikasi manusia 
dalam kehidupan sehari-hari terutama pada 
bahasa anak remaja, tidak terkecuali bahasa 
mahasiswa.  

Bahasa yang sering digunakan dalam 
penulisan status BBM (BlackBerry Messanger) 
berbeda dengan bahasa yang biasa digunakan 
dalam berkomunikasi secara tertulis. Pada 
umumnya dalam penulisan sebuah status di 
BBM menggunakan bahasa yang sedikit singkat 
dan penuh kreatifitas. Ragam bahasa tersebut 
dikenal dengan bahasa gaul atau bahasa alay. 
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Akhir-akhir ini fenomena bahasa alay 
sangat ramai diperbincangkan. Tulisan yang 
berlebihan dengan mengkombinasikan huruf 
kapital, angka, simbol, singkatan maupun 
penambahan huruf yang tidak beraturan ini 
memang tergolong unik, kreatif, dan sulit 
dipahami oleh sebagian orang. 

Menurut Sumarsono (2008:156) salah 
satu ciri bahasa remaja ialah kreatifitas. 
Kemunculan kata-kata baru itu dilihat dari segi 
kebahasaan menambah kekayaan 
perbendaharaan kata, setidaknya untuk 
kalangan remaja. 

Bahasa alay berkembang seiring 
berkembangnya aman yang memunculkan 
banyak teknologi yang memiliki bermacam 
aplikasi salah satunya adanya program SMS 
dan dilanjutkan dengan adanya facebook, 
twitter, blooger, YM, dan saat ini yang marak 
yakni BBM (Blackberry Message). 

Bahasa alay sudah menjadi salah satu 
tolak ukur trend dan gaya gaul masa kini yang 
sangat digemari oleh para remaja Indonesia 
baik di kota maupun di desa. Istilah alay 
diambil dari kata alay yang digunakan untuk 
menyebut sesuatu yang bersikap berlebihan 
dalam segala hal. 

Menurut Fanayun (2010:7) alay 
merupakan singkatan dari anak pelayangan, 
anak layangan, dan anak lebay. Anak 
pelayangan yakni anak-anak yang ada di acara 
music yang menjadi dancer di belakang 
penyanyi utama. Anak layangan yakni anak-
anak kampong yang suka bermain layang-
layang dan ketika menemukan sesuatu yang 
baru akan berusaha bertingkah laku unik agar 
terlihat keren. Anak lebay yaitu anak berlebihan 
dalam hal berpakaian, berbicara, dan merias 
diri. Anak-anak itulah yang kemudian 
membawa dan memperkenalkan bahasa alay. 

Kehadiran bahasa alay dalam sosial 
bahasa di masyarakat khususnya kalangan 
remaja ini makin lama makin meluas dan 
berkembang. Penulisan bahasa alay juga sering 
digunakan di jejaring sosial seperti penulisan 
status facebook, twitter, dan saat ini yang 
sedang marak terjadi yakni penulisan status 
pada BBM. 

Dalam hal ini bahasa alay merupakan 
ragam bahasa tulis. Dalam ragam berbahasa 
tulis seseorang harus menaruh perhatian agar 
kalimat yang disusun bisa dipahami oleh 
pembaca dengan baik. Penggunaaan  bahasa 
alay sudah banyak muncul di kalangan remaja, 

dampak yang muncul akibat penggunaan 
bahasa alay sangat beragam. Di satu sisi 
kehadiran bahasa alay dapat memperkaya 
kosakata, akan tetapi di lain pihak kehadiran 
bahasa alay dapat mengancam eksistensi bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan karena 
semakin jauh dengan kaidah-kaidah bahasa 
yang baik dan benar. 

Ragam bahasa alay yang banyak 
digunakan remaja untuk menunjukkan 
eksistensi diri merupakan salah satu variasi 
bahasa yang memperkaya ragam bahasa 
Indonesia, meskipun kosa katanya sudah 
banyak diubah oleh penggunanya. Ragam 
bahasa alay memiliki keunikan-keunikan yang 
bersifat kreatif dan memiliki kekhasan 
tersendiri. Oleh karena itu, keunikan-keunikan 
dan kekhasan yang muncul dalam ragam bahasa 
alay tersebut membuat suatu ketertarikan 
tersendiri untuk dilakukan penelitian.  
 Penelitian ini fokus pada pembahasan 
tentang pilihan kata ragam bahasa alay pada 
BBM yang pembentukan katanya memiliki 
ragam bahasa atau variasi bahasa. Hal tersebut, 
untuk menganalisis pilihan kata dan tata tulis 
ragam bahasa alay pada status BBM sehingga 
memunculkan ragam bahasa atau variasi 
bahasa. Selain itu penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan konstribusi pada Bahasa 
Indonesia terutama bidang kosa kata ragam 
bahasa alay. Berdasarkan uraian di atas, 
penelitian pilihan kata bahasa alay pada 
penulisan status BBM menarik untuk dicermati.  

Berdasarkan latar belakang di atas 
dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut. Bagaimana pilihan diksi bahasa alay 
yang digunakan untuk menulis status pada 
BBM ? 

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan permasalahan yang ada pada batasan 
masalah di atas dan tujuan penelitian adalah 
memperoleh deskripsi yang objektif tentang 
pilihan kata dalam bahasa alay yang digunakan 
untuk menulis status BBM. 
 
 
Kajian Pustaka 
Kajian Sosiolinguistik 
 Sosiolinguistik adalah cabang ilmu 
linguistik yang bersifat interdisipliner dengan 
ilmu sosiologi, dengan objek penelitian 
hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor 
sosial di dalam suatu masyarakat tutur (Chaer 
dan Agustina, 2004:4). 
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 Menurut Sumarsono (2008:1) 
sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan 
linguistic, karena itu sosiolinguistik mempunyai 
kaitan erat dengan kedua kajian tersebut. Sosio 
adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian 
bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian 
tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi 
kemasyarakatan. 
 Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi 
dipandang sebagai individu yang terpisah, 
tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. 
Oleh karena itu, bahasa dan pemakaiannya 
tidak diamati secara individual, tetapi 
dihubungkan dengan kegiatan bermasyarakat. 
 Penelitian tentang bahasa alay dalam 
penulisan status BBM pada kalangan remaja 
termasuk dalam kajian sosiolinguistik. Bahasa 
alay yang ditulis dalam status BBM akan 
disampaikan oleh seseorang kepada orang lain 
sehingga terdapat hubungan bahasa dalam 
komunikasi interaksi sosial. 
 
Diksi 

Diksi berasal dari bahasa Inggris 
diction yang berarti (1) gaya menulis atau 
berbicara, (2) artikulasi. Diksi adalah pilihan 
kata yang tepat dan selaras untuk 
mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh 
efek tertentu (Keraf, 2008:24). 

Diksi pada dasarnya digunakan untuk 
menciptakan keefektifan kegiatan berbahasa. 
Bagi pembicara atau penulis, diksi digunakan 
untuk menuangkan gagasan, pikiran, dan 
keinginan kepada orang lain agar tidak terjadi 
kesalahan persepsi. Sedangkan bagi pendengar 
atau pembaca, diksi digunakan untuk mewadahi 
gagasan, pikiran, dan keinginan yang 
dikemukakan orang lain. 
 
Pengertian BBM 
 BlackBerry Messenger adalah program 
pengiriman pesan instan yang disediakan untuk 
para pengguna perangkat BlackBerry dan 
Android. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan 
fitur atau aktivitas popular di kalangan 
pengguna perangkat telepon genggam. 
Contohnya fitur di aplikasi google Maps atau 
Yahoo Messenger hingga aktivitas facebook 
atau twitter. Semuanya bisa didapatkan oleh 
pengguna perangkat aplikasi ini. 
 BlackBerry Messenger merupakan 
salah satu keunggulan dari penggunaan 
perangkat BlackBerry selain layanan Push 
Mail. Layanan Messenger ini dibuat khusus 

bagi pemilik BlackBerry dan Android, 
dirancang khusus untuk berkomunikasi di 
antara pengguna. Cara menggunakan BBM 
adalah dengan penghubung nomor PIN yang 
juga eksklusif dimiliki perangkat BlackBerry. 
 
Asal Mula Bahasa Alay 
 Menurut Fanayun (2010:54) bahasa 
alay adalah sebuah gaya bahasa yang digunakan 
oleh para alayers untuk menulis dengan 
mengkombinasikan huruf kapital, angka, 
simbol, dan singkatan yang tidak beraturan. 
Istilah alay digunakan untuk menyebut sesuatu 
secara berlebihan dalam mengungkapkan suatu 
hal. 
 Bahasa alay muncul seiring dengan 
adanya pesan singkat atau SMS yang saat itu 
bertujuan untuk menghemat biaya pengiriman 
pesan singkat. Seiring dengan berjalannya 
waktu dan teknologi telepon seluler mulai 
meluas dengan tariff yang diberlakukan untuk 
pengiriman SMS pun mengalami penurunan. 
Meskipun biaya SMS mengalami penurunan, 
orang-orang ternyata sudah terbiasa dengan 
bahasa SMS yang serba disingkat. Selain 
disingkat, para pengguna SMS biasanya 
mengkombinasikan antara huruf kapital, tanda 
baca, simbol (emoticon), angka dalam 
penulisannya yang bertujuan agar SMS yang 
ditulis lebih menarik dan kreatif. Sampai saat 
ini bahasa alay sudah menjadi kebiasaan para 
remaja untuk dijadikan gaya bahasa SMS 
sehari-hari karena lebih cepat, efisien, dan 
menarik. 
 Para pengguna telepon seluler, 
khususnya para remaja semakin kreatif 
menuangkan ide-idenya untuk menulis SMS 
dengan mengkombinasikan huruf besar kecil, 
angka, tanda baca, menyingkat kata-kata 
ataupun menambahkan kata-kata tersebut. 
 Ragam bahasa anak muda tersebut 
merupakan respon kultural anak muda tentang 
perubahan yang datang dari luar. Bahasa 
prokem yang memiliki konteks perlawanan 
anak muda urban terhadap orang dewasa, maka 
bahasa alay saat ini lebih mencerminkan kultur 
arbitrer, serba acak, dan suka-suka. 
Penyebabnya teknologi komunikasi dan 
informasi dengan jaringan informasi betul-betul 
membuat dunia lebih datar, seolah-olah tiap 
individu bebas mengusung produk budaya 
masing-masing. Sehingga tidak ada aturan yang 
benar-benar dianut secara baku seperti tampak 



13 
 

 

Rini Damayanti, Diksi Bahasa Alay pada Penulisan Status Blackberry Massager 

dari bentuk bahasa alay yang tidak beraturan 
itu. 
 
 
Bentuk-bentuk Bahasa Alay 
Diksi 
 Pilihan kata digunakan untuk 
mengungkapkan suatu ide atau gagasan yang 
disampaikan dalam berkomunikasi. Dalam 
kegiatan berkomunikasi, kata-kata 
dijalinsatukan dalam suatu konstruksi yang 
lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis 
yang ada dalam suatu bahasa. Selain itu, yang 
paling penting dari rangkaian kata-kata adalah 
pengertian ynag tersirat di balik kata yang 
digunakan itu. Setiap anggota masyarakat yang 
terlibat dalam kegiatan komunikasi selalu 
berusaha agar orang-orang memahami yang 
telah disampaikan dan begitu sebaliknya. 
 Dalam bahasa standar dapatlah 
dibedakan gaya bahasa resmi, gaya bahasa tidak 
resmi, dan gaya bahasa percakapan. Gaya 
bahasa resmi adalah gaya dalam bentuk yang 
lengkap, dipergunakan dalam kesempatan-
kesempatan resmi. Gaya tidak resmi dapat 
digunakan secara mana suka. 
 Dalam penelitian status BBM bahasa 
alay, pilihan kata tidak dipersoalkan, pilihan 
kata dan kosa kata yang digunakan penulis 
status biasanya bersifat mana suka. Yang paling 
penting pembaca dapat dengan mudah 
mengetahui makna dari status yang ditulis oleh 
alayers. Sehingga alayers dengan mudah dan 
sesuka hatinya dalam menentukan kata yang 
akan ditulis. Pilihan kata yang digunakan 
alayers tidak selalu baku, para alayers sering 
kali menuliskan status BBM dengan bahasa 
mereka sendiri dan bahasa tersebut tentunya 
sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. 

- Penggunaan Singkatan 
Chaer (2007:191) menjelaskan yang 

dimaksud dengan singkatan adalah hasil proses 
pemendekan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(2008:1461) mengartikan bahwa singkatan 
adalah (1) hasil menyingkat (memendekkan) 
yang berupa huruf atau gabungan huruf, (2) 
kependekan; ringkasan. Dengan demikian, 
semua kependekan kata atau frasa itu 
digolongkan ke dalam singkatan. Singkatan 
juga berarti hasil menyingkat (memendekkan) 
sehingga akronim merupakan salah satu bentuk 
singkatan. 

Seperti yang terdapat dalam penulisan 
status BBM bahasa alay, remaja cenderung 

menggunakan kosakata yang disingkat atau 
dipendekkan. Mereka lebih menyukai bahasa 
ang pendek, lincah dan kreatif. Singkatan yang 
dilakukan oleh para remaja dalam bahasa alay 
digunakan untuk komunikasi sehari-hari dengan 
maksud agar kosakata yang digunakan lebih 
unik, modern, dan dapat dirasakan lebih praktis 
serta singkat. 

- Penggunaan Angka dalam Status BBM 
Penggunaan angka dalam penulisan 

status BBM didasarkan pada dua hal. Pertama, 
penggunaan angka dalam penulisan 
dimaksudkan untuk menggantikan huruf 
dengan sarat huruf yang diganti memiliki 
bentuk yang hampir sama dengan angka yang 
menggantikan atau yang disebut style subtitusi 
huruf dengan angka karena ada kesamaan 
bentuk (SHAB).  Kedua, penggunaan angka 
dalam penulisan dimaksudkan untuk 
menggantikan buni suku kata atau kata yang 
memiliki kesamaan suara dengan bunyi angka 
yang digantikan atau yang disebut dengan style 
subtitusi suku kata, kata dengan angka karena 
kesamaan suara (SKASS) (Fanayun, 2010). 

Menurut Fanayun (2010) penggunaan 
tanda baca dalam penulisan atau yang disebut 
dengan style permainan tanda baca (s-pertaba) 
yaitu penggunaan tanda baca dalam penulisan 
dimaksudkan untuk menyusun sebuah kata 
dengan cara mengkombinasikan tanda baca 
tersebut dengan unsur-unsur semiotik lingual 
lainnya. Tanda-tanda baca tersebut digunakan 
tidak untuk mematuhi kaidah-kaidah kebenaran 
secara gramatikal, tapi tanda baca tersebut 
digunakan semata-mata karena gaya dan 
sifatnya mana suka. 

- Penggunaan tanda baca, simbol dan 
emotikon 
Penggunaan tanda baca dalam 

penulisan status alay disusun dengan cara 
mengkombinasikan tanda baca dengan unsur-
unsur semiotika lainnya seperti simbol atau 
emotikon yang ada pada ponsel Blackberry atau 
Android. Penggunaan tanda baca dan simbol 
tidak memiliki aturan yang mengikatnya, 
karena penggunaan tanda baca dan simbol 
tersebut hanya sebagai gaya penulisan agar 
terlihat lebih menarik dan unik.  

Kata emotikon adalah gabungan kata 
dari emotion dan ikon yang digunakan untuk 
mengekspresikan emosi sebuah pernyataan 
tertulis dan bisa mengubah serta meningkatkan 
interpretasi terhadap sebuah tulisan. Emotikon 
juga biasa disebut emosikon yang berarti 
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sebuah simbol atau kombinasi dari simbol-
simbol yang biasa digunakan untuk 
menggambarkan ekspresi ajah manusia yang 
mengandung emosi atau perasaan dalam bentuk 
pesan tulisan. 
 
Metodologi Penelitian 
Rancangan Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Diksi Bahasa 
Alay Penulisan Status BBM” merupakan 
penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Menurut Sudjana (2008:52) metode 
deskriptif digunakan jika bertujuan untuk 
mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa 
atau kejadian yang ada pada masa sekarang. 
Dalam penelitian deskriptif data yang 
dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata 
sehingga hasil penelitian berisi kata-kata yang 
mendeskripsikan masalah dan 
mengklasifikasikan masalah. 

Penelitian bahasa alay dalam penulisan 
status BBM ini disebut penelitian kualitatif 
dilakukan dengan berlatar alamiah yaitu 
pemahaman dan pencatatan status yang ditulis 
para alayer. Penelitian ini juga mementingkan 
proses, yaitu mulai dari proses pemahaman 
yang dilakukan dengan cara membaca status 
yang telah diambil satu persatu, 
mendeskripsikan status bahasa alay, kemudian 
menganalisis status BBM sesuai dengan 
rumusan masalah. 
 
Sumber dan Data Penelitian  
 Sumber data dalam penelitian ini 
diambil dari beranda BBM peneliti, hal tersebut 
bertujuan untuk memudahkan proses penelitian 
dan pengambilan data. Data penelitian adalah 
kata yang terdapat pada beranda BBM peneliti 
dari status yang ditulis para mahasiswa dan data 
diambil selama 1 minggu tanggal 14 – 20 
Desember 2015. 
 
Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
dokumentasi. Metode pengumpulan data 
dengan dokumentasi menurut Arikunto 
(2006:206) adalah teknik mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah 
agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, 
data dikumpulkan dengan mendokumentasikan 
status-status yang ada dalam beranda yang 
muncul dalam BBM milik peneliti 

Instrumen Pengumpulan Data 
 Instrumen penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan pada waktu penelitian 
agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih 
cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih 
mudah diolah (Arikunto, 2006:149). Dalam 
penelitian ini, instrumen digunakan untuk dapat 
menemukan, mengidentifikasi tindak bahasa 
dalam penulisan status pengguna BBM pada 
beranda milik peneliti. Penelitian ini 
menggunakan fasilitas telepon genggam, 
khususnya pada aplikasi BBM serta 
menggunakan aplikasi yang digunakan untuk 
mengkopi status yaitu aplikasi photo scape. 
 
Prosedur Pengumpulan Data  
 Langkah-langkah dalam pengumpulan 
data adalah sebagai berikut: 

(1) Pengamatan Status 
Pengamatan status dilakukan dengan 
cara megamati status yang dibuat oleh 
pengguna BBM, pengamatan ini 
dilakukan untuk mensurvei data yang 
termasuk dalam rumusan masalah, dan 
diambil untuk didokumentasikan  

(2) Mencatat Status 
Proses catat yaitu kegiatan mencatat 
status-status pengguna BBM yang 
mengacu pada rumusan masalah 
penelitian. 

(3) Mengkopi dan Mendokumentasikan 
Status  
Setelah melakukan proses pencatatan, 
proses selanjutnya adalah proses 
dokumentasi yaitu dengan melakukan 
proses mengkopi status yang ditulis 
oleh pengguna BBM dengan masalah 
penelitian ke dalam word. Selain itu, 
dilakukan juga proses screen capture 
status-status yang sesuai dengan 
rumusan masalah. 

(4) Memindahkan Data  
Setelah dilakukan proses pengamatan, 
pencatatan, mengkopi, dan 
pendokumentasian data, kegiatan 
selanjutnya adalah melakukan 
pemindahan data yang telah 
didokumentasikan dan dikopi ke dalam 
word untuk mempermudah 
penganalisisan data dan pengkodean 
data. 
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Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskripsi 
dan ada beberapa tahap yang harus dilalui 
dalam penelitian ini, agar penganalisisan data 
dapat berjalan dengan baik. Tahapan tersebut 
antara lain (1) transkripsi data, (2) klasifikasi 
data, (3) pemahaman data, (4) kodefikasi data, 
dan (5) penganalisisan data. 

(1) Transkripsi Data 
Trasnkripsi data dilakukan setelah 
memperoleh dan mengkopi data dari 
hasil pengamatan status pengguna 
BBM yang ada dalam beranda BBM 
milik peneliti yang sesuai dengan 
rumusan masalah penelitian yaitu diksi 
bahasa alay pada penulisan status 
BBM.  

(2) Klasifikasi Data 
Klasifikasi data dilakukan dengan 
mengumpulkan status-status yang 
mencakup rumusan masalah, klasifikasi 
data dilakukan dengan cara 
mengumpulkan suatu kata hasil bahasa 
alay dari satu kata yang sama yang 
memiliki beberapa bahasa alay yang 
berbeda-beda atau kata dari hasil 
bahasa alay yang terdapat pada beranda 
BBM milik peneliti dan klasifikasi data 
dilakukan untuk mengumpulkan ragam 
bahasa atau variasi bahasa hasil dari 
serapan bahasa alay. Klasifikasi data 
akan dikumpulkan pada korpus data. 

(3) Pemahaman Data 
Pemahaman data dimaksudkan untuk 
memudahkan peneliti melakukan 
analisis data, pemahaman data 
dilakukan setelah proses transkripsi 
data, klasifikasi data, dan pengkodean 
data. 

(4) Penganalisisan Data 
Setelah dilakukan proses transkripsi 
data dan kondifikasi data serta 
pemahaman data, maka proses 
selanjutnya adalah penganalisisan data. 
Penganalisisan data yang bertujuan 
untuk mengungkapkan, menafsirkan, 
serta menampilkan contoh data-data 
yang termasuk pada rumusan masalah 
penelitian. 

 
 
 
 

Pembahasan 
Pilihan Kata dalam Status BBM 
 Pilihan kata digunakan untuk 
mengungkapkan suatu ide atau gagasan ang 
disampaikan dalam berkomunikasi. Dalam 
kegiatan berkomunikasi, kata-kata 
dijalinsatukan dalam suatu konstruksi yang 
lebih besar berdasarkan kaidah-kaidah sintaksis 
yang ada dalam suatu bahasa. Selain itu yang 
paling penting dari rangkaian kata-kata adalah 
pengertian yang tersirat dibalik kata yang 
digunakan itu. Setiap anggota masyarakat yang 
terlibat dalam kegiatan komunikasi selalu 
berusaha agar orang-orang lain dapat 
memahami yang telah disampaikan dan begitu 
sebaliknya. 
 Pilihan kata yang digunakan alayers 
tidak selalu baku, para alayers sering kali 
menuliskan status BBM dengan bahasa mereka 
sendiri dan bahasa tersebut tentunya sudah 
menjadi kebiasaan sehari-hari. Pilihan kata 
yang digunakan alayers ialah pilihan kata hasil 
pemendekan dan pilihan kata hasil 
penyingkatan yang meliputi; a) pilihan kata 
hasil pengekalan huruf awal sebuah leksem atau 
huruf-huruf dari gabungan leksem dan b) 
pilihan kata hasil pemendekan dari proses 
pengekalan beberapa huruf atau satu huruf dari 
sebuah leksem. 

1) Pilihan Kata Hasil Pemendekan 
Pemendekan merupakan proses 
pengekalan bagian-bagian leksem atau 
gabungan leksem sehingga menjadi 
bentuk yang lebih singkat dari bentuk 
aslinya, akan tetapi makna tetap sama 
dengan makna bentuk utuhnya, 
sedangkan hasil pemendekan disebut 
dengan kependekan. Bentuk 
kependekan kosakata dalam bahasa 
alay dijabarkan berdasarkan teori  serta 
data ang diperoleh yang dikaitkan 
dengan rumusan masalah. 

2) Pilihan Kata Hasil Penyingkatan 
Singkatan merupakan salah satu hasil 
dari pemendekan yang berupa huruf-
huruf atau gabungan huruf, baik yang 
dapat dieja huruf demi huruf, maupun 
yang tidak dapat dieja huruf demi 
huruf. Dalam bahasa alay pada 
penulisan status BBM ditemukan 
adanya dingkatan yakni berupa 
kependekan pengekalan beberapa huruf 
awal dari gabungan leksem atau bagian 
lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai 
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dimaksudkan. Selain itu, penggunaan angka 
juga dimaksudkan untuk menggantikan bunyi 
suku kata atau kata yang memiliki kesamaan 
dengan bunyi angka tersebut. Alayers juga 
bebas menempatkan angka yang digunakan 
sesuai kreatifitas mereka masing-masing. 
Misalnya angka 9 digunakan untuk 
menggantikan huruf G karena memiliki 
kemiripan bentuk dengan huruf yang 
dimaksudkan. 
 
Penutup 

Dengan hasil analisis data yang 
dijabarkan pada bab pembahasan yang mengacu 
pada rumusan masalah dan tujuan penelitian 
yang berjudul “Diksi Bahasa Alay dalam 
Penulisan Status BBM”, penelitian 
menghasilkan suatu penjabaran tentang 
penelitian pilihan kata yang digunakan adalah 
hasil pemendekan melalui proses pengekalan 
huruf awal kata dan pengekalan beberapa huruf 
pada kata yang digunakan. Hal tersebut tidak 
memiliki aturan yang pasti artinya kapan 
pilihan kata hasil pemendekan itu digunakan 
dan penggunaannya bersifat bebas sesuai 
kreatifitas penggunanya. Tata tulisan bersifat 
manasuka dan bebas artinya kapan suatu kata 
ditulis menggunakan huruf kapital, dan ditulis 
dengan mengkombinasikan angka dipengaruhi 
oleh penggunaan simbol-simbol, tanda baca dan 
emoticon yang digunakan alayers untuk 
menuliskan sebuah status agar dilihat lebih 
menarik dan penuh kreatifitas. 
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Abstrak 
 

Pembelajaran seni gamelan di sekolah-sekolah merupakan bentuk proses aktif yang 
dilakukan oleh siswa dalam rangka membangun pengetahuan. pembelajaran seni 
gamelan di sekolah mempunyai kecenderungan yang kaku dan kurang dikenal oleh siswa 
sehingga hal ini membuat siswa menjadi jenuh karena tidak diimbangi dengan musik-
musik pasar industri yang populer di dunia mereka.  Dengan asumsi diatas maka sangat 
memungkinkan dan efektif apabila diciptakannya sebuah pengembangan materi ajar seni 
gamelan berbasis garap musik kreatif untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik 
untuk proses pengembangan diri dalam kemandirian berkreasi sehingga sangat 
mandorong siswa untuk berjiwa mengkonstruksi pemikiran kreatif. 
 
Kata kunci : pengembangan, gamelan, konstruktivistik 

 

Pendahuluan 
Gamelan Jawa merupakan seperangkat 

instrumen sebagai pernyataan musikal yang 
sering disebut dengan istilah karawitan. 
Karawitan berasal dari bahasa Jawa rawit yang 
berarti rumit, berbelit-belit, tetapi rawit juga 
berarti halus, cantik, berliku-liku dan enak 
(Waridi, 2002: 2).  Kata Jawa karawitan 
khususnya dipakai untuk mengacu kepada 
musik gamelan, musik Indonesia yang 
bersistem nada non diatonis yang garapannya 
menggunakan sistem notasi, warna suara, ritme, 
memiliki fungsi, pathet dan aturan garap dalam 
bentuk sajian instrumentalia, vokalia dan 
campuran yang indah didengar.  

Dengan adanya pengaruh globalisasi, secara 
langsung maupun tidak langsung keberlanjutan 
sebuah kesenian terpengaruh.Apalagi manusia 
sebagai pemegang peranan utama yang turut 
ikut serta dalam menentukan mengubah 
kesenian yang berkembang pada lingkungan 
budaya tersebut.Manusia menentukan mana 
yang harus diubah dan mana yang masih harus 
terus dilestarikan sebagai aset budaya dan 
identitas suatu bangsa.Begitu juga dengan 
kesenian Jawa yang pada dewasa ini mengalami 
perubahan yang signifikan terpengaruh arus 
globalisasi.Gamelan Jawa khususnya yang juga 
mengalami perubahan.Pandangan hidup Jawa 
yang diungkapkan dalam musik gamelannya 
adalah keselarasan kehidupan jasmani dan 

rohani, keselarasan dalam berbicara dan 
bertindak sehingga tidak memunculkan ekspresi 
yang meledak-ledak serta mewujudkan toleransi 
antar sesama.Wujud nyata dalam musiknya 
adalah tarikan tali rebab yang sedang, paduan 
seimbang bunyi kenong, saron kendang dan 
gambang serta suara gong pada setiap penutup 
irama. 

Perkembangan  Gamelan Jawa di 
tengah arus global sangat menghawatirkan. 
Keengganan kaum muda dan anak-anak untuk 
mengenal, menghargai apalagi menekuni seni 
gamelan tidak hanya karena adanya pilihan seni 
industri yang tampil glamour, praktis, dan 
ekonomis, melainkan juga karena kurangnya 
kepedulian terutama masyarakat seni karawitan 
Jawa.Terlihat pada para pemain gamelan Jawa 
yang kebanyakan bapak-bapak dan kakek-
kakek.Padahal banyak anak muda yang dapat 
meneruskan kebudayaan gamelan tersebut. 
Namun sekarang ini justru anak muda tidak 
mau mempelajarinya.Mereka lebih senang 
bermain alat musik modern dan bergaya seperti 
orang Barat. Sungguh disayangkan apabila 
kebudayaan gamelan kita akan punah dan 
diambil alih oleh negara asing seperti halnya 
fenomena seni reog yang telah diklaim negara 
Malaysia. Fenomena lain yang dapat kita lihat 
di tempat wisata Jogjakarta banyak turis atau 
wisatawan dari daerah lain yang ingin 
mempelajari gamelan Jawa. Sedangkan anak-
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anak muda yang tinggal di Jawa sama sekali 
tidak menyukai gamelan. Tidak menutup 
kemungkinan asset budaya Indonesia akan 
punah. Hal ini bisa diatasi salah satunya adalah 
melalui pembelajaran seni di Pendidikan 
formal. 

Badan Standart Nasional Pendidikan 
(2006:1) mengemukakan bahwa pendidikan 
seni budaya dan ketrampilan diberikan di 
sekolah karena mempunyai keunikan, 
kebermaknaan dan kebermanfaatan terhadap 
perkembangan peserta didik yang terletak pada 
pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan 
bereskprsi/berkreasi dan berapresiasi dengan 
pendekatan,belajar dengan seni,belajar melalui 
seni dan belajar tentang seni. Oleh karena itu 
tidak hanya materi teori saja yang diberikan 
tetapi bersifat materi praktek juga didapat 
perserta didik. 

Mata pelajaran seni gamelan yang banyak 
menampung minat dan bakat peserta didik 
sangat memerlukan media ekspresi dalam 
pembelajarannya. Oleh karena itu perlu 
pembelajaran tambahan sebagai sarana dalam 
menampung kegiatan di luar jam pelajaran. 
Untuk itulah perlunya pembelajaran ekstra-
kurikuler sebagai sarana dalam mewadahi minat 
dan bakat perserta didik.Dengan demikian 
peserta didik dapat menembah ilmu yang tentu 
sangat bermanfaat bagi dirinya. 

Untuk mewujudkan pengembangkan dan 
pelestarian seni tradisional gamelan bukanlah 
pekerjaan yang mudah, perlu peran serta 
berbagai pihak,seperti: pelaku seni karawitan 
Jawa, lembaga produksi dan publikasi seni, 
pemerintah,maupun masyarakat luas. Pelaku 
seni karawitan dapat berperan secara aktif, 
kreatif, dan produktif dalam memciptakan 
lelagon baru dengan tema, komposisi musikal, 
dan kemasan aktual.Hasil kreasi para seniman 
lalu diproduksi dan dipulikasikan secara luas 
oleh lembaga berkompeten agar masyarakat 
dapat mengapresiasinya.Pemerintah dapat 
memberikan kebijakan dan kesempatan luas 
yang memungkinkan seni gamelan dapat lestari 
dan berkembang. Salah satu cara yang diyakini 
besar pengaruhnya antara lain seni 
gamelandikenalkan kepada anak-anak melalui 
pendidikan formal. 

Kegiatan ekstrakurikuler juga sebagai 
pengayaan materi dalam menambah 
pengetahuan di sekolah. Aqip dan Romanto 

(2007:114) mengemukakan landasan filosofis 
pembelajaran pengayaan adalah cara untuk 
melihat pengetahuan/informasi yang 
dipelajarinya sedalam pemahaman yang 
diinginkan dalam pembelajaran. Ekstrakurikuler 
yang menjadi pembelajaran tambahan sangat 
membantu dalam memperkaya ilmu bagi 
peserta didik. Namun berdasarkan pengamatan 
awal peneliti para guru ekstrakurikuler di 
sekolah di Surabaya belum tergugah 
semangatnya untuk membuat kreasi musikal 
seni gamelan aktual yang dapat diterima di 
kalangan kaum muda dan anak-anak. Mereka 
masih saja asyik memaksakan seni 
gamelanproduk lama dengan tema, isi teks, dan 
garap musikal yang kadang telah tidak aktual, 
sulit dicerna, dan disajikan oleh anak-anak 
sebagai materi ajar. 

 
Pembahasan 
Seni Gamelan dan  Musik Kreatif 

Gamelan merupakan musik yang terkonsep 
secara ansambel yang biasanya menonjolkan 
metalofon, gambang, gendang, dan gong.Istilah 
gamelan merujuk pada instrumennya / alatnya, 
yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang 
diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata 
Gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa 
gamel yang berarti memukul / menabuh, diikuti 
akhiran an yang menjadikannya kata benda. 
Orkes gamelan kebanyakan terdapat di 
pulau Jawa, Bali, dan  lombok di 
Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan 
bentuk ensembel. Di Bali dan Lombok saat ini, 
dan di Jawa lewat abad ke-18, istilah gonglebih 
dianggap sinonim dengan gamelan. 
Popularitasnya telah merambah berbagai benua 
dan telah memunculkan paduan musik baru 
jazz-gamelan, melahirkan institusi sebagai 
ruang belajar dan ekspresi musik gamelan, 
hingga menghasilkan pemusik gamelan 
ternama. Pagelaran musik gamelan kini bisa 
dinikmati di berbagai belahan dunia, namun 
Yogyakarta adalah tempat yang paling tepat 
untuk menikmati gamelan karena di kota inilah 
anda bisa menikmati versi aslinya. Gamelan 
yang berkembang di Yogyakarta adalah 
Gamelan Jawa, sebuah bentuk gamelan yang 
berbeda dengan Gamelan Bali ataupun 
Gamelan Sunda. Gamelan Jawa memiliki nada 
yang lebih lembut dan slow, berbeda dengan 
Gamelan Bali yang rancak dan Gamelan Sunda 
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yang sangat mendayu-dayu dan didominasi 
suara seruling. Perbedaan itu wajar, karena 
Jawa memiliki pandangan hidup tersendiri yang 
diungkapkan dalam irama musik gamelannya. 

Pandangan hidup Jawa yang diungkapkan 
dalam musik gamelannya adalah keselarasan 
kehidupan jasmani dan rohani, keselarasan 
dalam berbicara dan bertindak sehingga tidak 
memunculkan ekspresi yang meledak-ledak 
serta mewujudkan toleransi antar sesama 
(Waridi, 2006 :21). Wujud nyata dalam 
musiknya adalah tarikan tali rebab yang sedang, 
paduan seimbang bunyi kenong, saron kendang 
dan gambang serta suara gong pada setiap 
penutup irama.Tidak ada kejelasan tentang 
sejarah munculnya gamelan.Perkembangan 
musik gamelan diperkirakan sejak kemunculan 
kentongan, rebab, tepukan ke mulut, gesekan 
pada tali atau bambu tipis hingga dikenalnya 
alat musik dari logam.Perkembangan 
selanjutnya setelah dinamai gamelan, musik ini 
dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang, 
dan tarian.Barulah pada beberapa waktu 
sesudahnya berdiri sebagai musik sendiri dan 
dilengkapi dengan suara para sinden. 

Seperangkat gamelan terdiri dari beberapa 
alat musik, diantaranya satu set alat musik 
serupa drum yang disebut kendang, rebab dan 
celempung, gambang, gong dan seruling 
bambu. Komponen utama yang menyusun alat-
alat musik gamelan adalah bambu, logam, dan 
kayu. Masing-masing alat memiliki fungsi 
tersendiri dalam pagelaran musik gamelan, 
misalnya gong berperan menutup sebuah irama 
musik yang panjang dan memberi 
keseimbangan setelah sebelumnya musik 
dihiasi oleh irama gending.Gamelan Jawa 
adalah musik dengan nada pentatonis.Satu 
permainan gamelan komplit terdiri dari dua 
putaran, yaitu slendro dan pelog.Slendro 
memiliki 5 nada per oktaf, yaitu 1 2 3 5 6 [C- D 
E+ G A] dengan perbedaan interval kecil.Pelog 
memiliki 7 nada per oktaf, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 
[C+ D E- F# G# A B] dengan perbedaan 
interval yang besar.Komposisi musik gamelan 
diciptakan dengan beberapa aturan, yaitu terdiri 
dari beberapa putaran dan pathet, dibatasi oleh 
satu gongan serta melodinya diciptakan dalam 
unit yang terdiri dari 4 nada. 

Fenomena dalam penggarapan seni gamelan 
yang marak terjadi saat ini adalalah bentuk 
konsep musik kreatik. Konsep musik kreatif 

yang didahulukan adalah kata musik, menurut  
Sadre dalam (Waridi, 2006:12) apresiasinya 
pada musikalitas karya yang dikaji dari unsur-
unsur musik yang sebagian telah dijabarkan 
diatas. Dari situ akan tampak karya yang punya 
musikalitas tinggi, tingkat kerumitan dan 
citarasanya. Sedangkan dari unsur kreatif 
menjadi pendukung karya yang disajikan, disini 
seorang composer wajib menjunjung tinggi 
originalitas.Menyajikan sebuah repertoar karya 
yang benar-benar fres.Dari sesuatu yang tidak 
mungkin, bagaimana caranya agar bisa menjadi 
mungkin. Konsekuensi sesuatu yang baru 
biasanya tidak akan mudah diterima begitu saja, 
justru tantangannya disitu. Kita buka cakrawala 
pemikiran seluas-luasnya, namun bukan hanya 
sekedar wacana.Berani untuk membuat karya 
musik yang berbeda dengan musikalitas yang 
tinggi. 

Musik adalah gambaran kehidupan manusia 
yang dinyatakan dalam bentuk bunyi yang 
berirama sebagai wujud pikiran dan 
perasaaannya. Setiap cetusan hati nurani atau 
daya cipta manusia dalam bentuk suara adalah 
suatu penjelmaan dari buah pikiran manusia 
yang dinyatakan dalam suatu bentuk yang 
bernama musik.Musik selalu mengandung 
keindahan dan merupakan hasil daya cipta yang 
bersumber pada ketinggian budi dari daya cipta 
yang bersumber pada ketinggian budi dari jiwa 
yang mengeluarkan musik itu sehingga musik 
selalu dijadikan tolak ukur dari tinggi 
rendahnya nilai-nilai dan karakter suatu bangsa. 

 
Konstruktivistik dalam Pembelajaran Seni 
Gamelan 

Untuk memperoleh pemahaman yang 
bermakna unsur musik harus diberikan melalui 
pengalaman langsung, nyata, dan bermakna 
bagi anak dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
menuntut keaktifan anak dalam bentuk “Belajar 
musik melalui pengalaman musik”. 
Pembendaharaan unsur musik akan tertanam 
dalam diri anak setelah anak belajar musik 
melalui pengalaman musik. Dari 
pembendaharaan unsur musik yang banyak 
akan anak menciptakan pola-pola irama, melodi 
baru mulai dari tingkat sederhana secara kreatif 
diperlukan pengetahuan dasar, pengetahuan 
akan mendorong timbulnya penghargaan atau 
tumbuhnya rasa suka atau tidak suka 
(apresiasi). Ketika anak menyukai ia akan 
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secara langsung terlibat dalam pengembangan 
keterampilan, dan keterampilan akan 
menumbuhkan kemauan untuk berimprovisasi 
dan akhirnya munculah kreatifitas estetis anak. 

Berbagai kegiatan pengalaman musik untuk 
pembelajaran musik antara lain : 
1. Mendengarkan musik 
2. Bernyanyi 
3. Bermain musik 
4. Bergerak mengikuti musik 
5. Membaca musik 
6. Kreatifitas anak 

Konstruktivistik dalam pembelajaran seni 
gamelan menyatakan bahwa siswa dalam 
mengkonstruksi suatu konsep perlu 
memperhatikan lingkungan sosial. 
Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut 
konstruktivisme sosial (Taylor, 1993; Wilson, 
Teslow dan Taylor,1993; Atwel, Bleicher & 
Cooper, 1998). 

Adapun ciri – ciri pembelajaran secara 
kontruktivisme adalah: 
1. Memberi peluang kepada murid membina 

pengetahuan baru melalui penglibatan 
dalam dunia sebenarnya. 

2. Menggalakkan soal/idea murid dan 
menggunakannya sebagai panduan 
merancang pengajaran. 

3. Menyokong pembelajaran secara 
koperatif dengan mengambil sikap dan 
pembawaan murid. 

4. Mengambil kajian bagaimana murid belajar 
sesuatu ide. 

5. Menggalakkan & menerima daya usaha & 
autonomi murid. 

6. Menggalakkan murid bertanya dan 
berdialog dengan murid & guru. 

7. Menganggap pembelajaran sebagai suatu 
proses yang sama penting dengan hasil 
pembelajaran. 

8. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui 
kajian dan eksperimen. 

 
Didalam pembelajaran konstruktivis seni 

gamelan, siswa membangun pemahaman 
sendiri sesuai dengan prinsip pembelajarannya. 
Dengan demikian, guru tidak mengajar dengan 
cara tradisional. Guru seharusnya membengun 
situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 
terlibat secara aktif dengan materi pembelajaran 
melalui pengolahan materi-materi dan interaksi 
sosial.Pada penelitian pengembangan ini 

pelaksanaan teori konstruktivis digunakan 
sebagai acuhan dalam pembelaran kreatif 

Kreativitas dapat diartikan dengan daya 
atau kemampuan untuk mencipta, dari 
pengertian ini mempunyai arti yang lebih 
mendetail yaitu : menanggapi masalah, ide atau 
materi, mudah menyesuaikan diri terhadap 
situas, memilki keaslian, mampu berpikir secara 
integral (Alisyahbana, 1983). Tingkat kreatifitas 
anak usia SMP dalam berolah seni secara wajar 
dan spontan. Dalam pendidikan seni, anak 
diarahkan untuk cenderung pada berpikir 
konvergen (beberapa jawaban dari satu 
masalah).Anak mempunyaiu keinginan untuk 
menunjukkan ide dan eksperimennya. 
Keuntungan kreatifitas bagi siswa antara lain : 
1. Belajar menghargai diri sendiri 
2. Belajar berpikir konvergen 
3. Mengembangkan kemampuan berpikir 
4. Mengembangkan kepribadian 
5. Mengembangkan keterampilan 
Keuntungan kreatifitas bagi guru antara lain : 
1. Meningkatkan dan mengembangkan 

pembelajarannya 
2. Belajar mengorganisasikan keterampilan 

spesifik dari anak 
3. Meningkatkan hubungan lebih akrab 

dengan anak 
4. Tidak menjumpai banyak problem pada 

tingkah laku anak 
Dalam hubungannya dengan kepentingan 

pemahaman pengembangan materi sebagai alat 
pendidikan seni, lebih lanjut diperlukan 
pemahaman tentang konsep kreasi secara 
khusus.Secara harafiah atau khusus dari sisi 
kebahasaan, kreasi dapat dimengerti sebagai 
hasil dari sebuah kreativitas.Kreativitas 
dianggap oleh sebagian besar orang sebagai 
kemampuan untuk menemukan dan 
menghasilkan sebuah gagasan baru. Dengan 
kata dasar kreatif  orang mengartikan kreatifitas 
sebagai berikut : (1) Kemampuan menciptakan 
(create), (2) Baru dan orisinil, serta (3) 
mempunyai manfaat. Kreativitas juga 
didefinisikan sebagi proses menghasilkan 
sesuatu yang tidak berkembang secara ilmiah 
atau tidak dibuat dengan cara yang biasa 
(Pranata, 2011 :8-11) 

Menurut Pranata, secara konseptual 
kreativitas dapat didevinisikan menurut tiga 
kategori, yaitu menurut cara berfikir, proses 
berpikir, serta produk yang dihasilkan.Pertama, 



24 
 

 

cara ber
beberapa
kreatif. 
dapat d
sampai 
diharapk
diidentif
penilaian
dipakai 
kreatifita
kreatif o

Mun
seseoran
proses p
tidak ta
tujuanny
tersebut 
pilihan 
dikataka
proses 
masalah 
pemikira
yang din
dimaksu
inkalkula
dan keg
nyata da
ada. 

Pros
dalm Pr
tingkatan
dan ilum
oleh pem
intuitif 
hidup di
yaitu p
ditandai 
menjang
sendiri d
respon y
yang ori

Krea
sejak ia
masalah 
ini men
kemudia
struktur 
Tepat se
adalah k
manusia 
dan 
peluang.

rpikir yaitu d
a ciri yang m
Kedua, Pro

diidentifikasi
pada pene

kan.Ketiga, 
fikasikan 
n. Namun a

seseorang 
as seseorang

orang tersebu
nculnya pem
ng mennut pr
pemikiran ya
au menjadi 
ya, serta tah

dengan ca
cara yang

an bahwa 
pemikiran 
dan pengam

an kreatif ya
namakan ino
udkan sebagi
asi yang m

gunaan yang
an bisa diteri

es yang diluk
ranata (2011
n yaitu ting
minatif.  Ti
mikiran yang
atau peemu
i masyaraka
perluasan p

oleh berkem
gkau pandang
dan menerim
yang berbed
sinil. 

atifitas telah
a mungkin 
dengan kec

njadi adat 
an setiap k

baku oleh 
ekali bahwa
kemampuan 

a dilanjutkan
restrukturasi
.Restruktusas

dapat diiden
menandai ak

oses berpikir
kan dari ta
emuan ide 

produk 
dari bebe
alat penguku

di dalam
g adalah nila
ut (Pranata, 2

mikiran kreati
ranata adalah

ang mengarah
tahu baga

hu bgaimana
ara optimal 
g diketahui
pemikiran 
untuk pem
mbilan kepu

ang dihasilka
ovasi. Inovas
i proses imp

mengubah po
g ada dalm 
ima penuh ol

kiskan oleh 
1: 4-5), dib
gkat kreativi
ingkat kreat
g divergen d
uan pemikir
at itu.Sedang
pemikiran 
mbangnya k
gan dari luar

ma serta meng
da tersebut s

h mengger
mengadaka

cerdasan. Sem
istiadat dan

kali peromb
kreatifitas 

a kreatiitas 
restrukturas

n oleh evolu
i semakin
si ini dilang

ntifikasikan d
ktifitas berpi
r kreatif, ya
ahapan-tahap

kreatif ya
kreatif da

erapa krite
ur yang ser

m menemuk
ai dari gaga
013:3-7) 
if di dalam d
h sebagai su
hkan pemiki
aimana mer

meraih tuju
dari bebera

i. Jadi da
kreatif ada

mecahan sua
utusan. Mela
an, muncul p
si dalam hal 
plementasi d

otensi kebaru
solusi menj
leh sistem ya

Graham Wal
bagi menjadi
itas, psikode
tivitas ditan
dan baru sec
ran baru ya
gkan psikode
dan perasa

kesadaran un
r kebiasaan d
ghargai ide a
sebagai sesu

rakan manu
an pemecah
mula kreatifi
n tradisi, t

bakan strukt
manusia pu
pada dasarn

si evolusi fi
usi kulturaln
n menda

gsungkan dal

INO

dari 
ikir 
aitu 
pan 
ang 
apat 
eria 
ring 
kan 

asan 

diri 
uatu 
iran 
raih 
uan 
apa 

apat 
alah 
atau 
alui 
pula 

ini 
dan 
uan 
jadi 
ang 

llas 
i 3 
elik 
ndai 
cara 
ang 
elik 
aan, 
ntuk 
diri 

atau 
uatu 

usia 
han 

fitas 
tapi 
tur-
ula. 
nya 

fisik 
nya 
apat 
lam 

sua
pen
dit
ben
Ch
ter
keb
ini
me
pem
den
seh
me
yan
gu

Pr
Ko
Su

gar
dib
ma
sek
gar
kre

me
sis
ter
ind
ilir
ko
gen

OVASI, Volum

atu suasana
nghayatan s
tundukan s
ntuk, suat

haotis ini m
rjun dalam pe
beranian kre
i ialah pe
erupakan 
mbelajaran 
ngan metod
hingga sifa
enjadi beran
ng nanrinya 

uru. 
 

roduk mate
onstrukstiviti
urabaya 

Produk pen
rap musik 
bawakan tid
asakini yan
karang juga 
rap dala
eatif.Berikut 

 
Garap ini 

erupakan ha
swa dalam 
rtentu yang
dividu.Salah 
r yang di
mposisi gam
nre-genre m

me XVIII, No

a ketegangan
semula chao
ambil men

tu tahapan
mendahului k

enghayatan c
eatif.Suatu sy
eluang keb

semacam 
ini anak d

de pembelaj
t kontruktiv

ni untuk men
dikembangk

eri dalam m
ikSiswa d

ngembangan
kreatif ada

dak hanya b
ng menjadi 

gending-gen
am bent
skema peng

didapat dari
asil pengam
keseharianny

berbeda 
satunya ada

ikembangkan
melan yang b
musik sepert

omor 1, Janu

n, ialah ke
otis tetapi k
ngendapkan 
n baru.Pen
kreativitas d
chaotis ini di
yarat untuk k
beranian tad

kebeba
dipacu untuk
jaran menye
vis membu
nuangkan id
kan dan dike

membentuk
di SMP 

n materi yang
alah lagu-la
bersifat tradi

favorit a
nding tradisi
tuk mus
gembangan p

i ide-ide sis
mbilan dari 
ya menyuka
dari masin
alah lagu tra
n menjadi 
bisa banyak 
ti keroncong

uari 2016

etegangan 
kemudian 

bentuk-
nghayatan 
an untuk 
iperlukan 
kreatifitas 
di yang 
asan.Pada 
k kreatif 
enangkan 
uat anak 
de materi 
emas oleh 

k Madiri 
IPIEMS 

g bersifat 
gu yang 
isi tetapi 

anak-anak 
i yang di 
sik-musik 
produk : 

 

swa yang 
habitus 

ai musik 
ngimasing 
adisi Lir-

sebuah 
dijumpai 

g, regge, 



 

 

Jarmani, 

dan pola
bagian k
berbasis 

Nota
 
 
 
 
 
 
 
SMP

sekolah 
dijadikan
mengem
berbasis 
peneliti 
tersebut,
sekolah 
gamelan
lengkap 
maksima
agar pem
di seko
melatih 
memban
mengaja
pertunju
siswa SM
artis bud

 

Gambar 
seni gam

Konstrutivis

a-pola perku
kecil model n

musik kreat
asi balungan 

P IPIEMS S
menengah

n lokasi 
mbangkan m

garap mu
sebagai gur

, SMP ini j
menengah 

n dan alat-a
sehingga 

al dalam me
mbelajaran se
olah-sekolah
siswa untuk

ngun ma
ak sisw
ukan.Berikut 
MP IPIEMS

di do re mi : 

1 : siswa SM
melan berbasi

stik Dalam P

usi kreatif. 
notasi produ
tif : 
: 

Surabaya, ad
h adalah 

oleh pe
materi ajar 
usik kreatif 
ru seni game
uga merupa
pertama yan
lat instrume
peneliti ak
engembangk
eni gamelan 

h yang be
k selalu ber

andiri cr
wa untu

proses ya
S dan pentas

MP IPIEMS
is garap mus

Pembelajaran

Berikut con
uk seni game

alah salah s
sekolah ya

eneliti dal
seni game
karena sel

elan di seko
akan salah s
ng mempun
en musik ya
kan bisa le
kan materi a
yang dilakuk

ertujuan un
rkreatifitas d
reativepreun
uk kon
ang dilakuk
s yang dihad

 dalam berla
sik kreatif 

n Seni Game

ntoh 
elan 

satu 
ang 
lam 
elan 
lain 
olah 
satu 
nyai 
ang 

ebih 
ajar 
kan 

ntuk 
dan 
eru 

nser 
kan 
diri 

atih 

Ga
mi

Sim
Pe
yan
ma
me
sen
kep
pem
pem
pro
ia 
pem
dar
dik
me
tum
ko
pah
ter
 
Da
Al

Am

Fer

Ha

Pra

Pu

Pu

So
Su

elan Berbasis

ambar 2 : Uc
i pada perfor

 
mpulan 
mbelajaran 
ng kaku ya
ateri yang ter
enjadi kuran
ni gamelan 
pada peserta
mbalajaran 
mbelajaran. 
oses pembel

menjadi 
mbelajaran.D
ri pemikiran
komposisikan
enjadi sebua
mbuh dan m
nstruktivistik
ham dengan
rjadi perjalan

aftar Pustak
isyahbana,S.T

Dian R
mri, S dan

Pengem
Pestasi

rnandus, Piet
Yokyak

astanto, Sri
Karawi
Suraka

anata,M. 201
Univer

urwadi. 
Indone

urwadi. 2006. 
Hanan 

edarso. 2006
upanggah.R. 

Bentan

s Garap Mus

capan selam
m siswa 

gamelan bu
ng hanya m
rbatas dan m
ng bermina
tidak mem

a didik untuk
tersebut 

Peran aktif 
lajaran sanga
subjek uta

Dengan prod
n siswa sen
n dalam ben

ah pemaham
mempunyai 
k, mampu 
n gejala in

nan masing-m

ka 
Takdir.1983. 

Rakyat 
n Ahmadi.K
mbangan Pe

Pustaka 
ter. 2003. Al
karta: Yayasa
.2009. Kon
itan Jawa.Pa
rta  

11. Spektrum
sitas Negeri M
2006. 

sia.Yokyakar
Seni Karawi
Pustaka Jokja
. Trilogi Seni

1995.Etnom
ng Budaya 

sik Kreatif 

mat Artis Bud

ukanlah pem
menggunakan
membuat pese
at.Jika pem

mberikan kes
k berperan ak
menentang 

f peserta did
at diperluka
ama dalam
duk yang d
ndiri yang k
ntuk baru o

man yaitu sis
jiwa yang 

berpikir kre
ndustri krea
masing siswa

Kreativitas.

K.L 2010.K
embelajaran. 

lat Musik Jaw
an Mahardika
nsep Pathet
ascasarjana, 

m Kreativitas,
Malang  

Kamus 
rta: Bima Me
itan Jawa.Yo
akarta 
i. ISI Yokyak
musikologi. 

25 

 

 
di Do Re 

mbelajaran 
n materi-
erta didik 

mbalajaran 
sempatan 
ktif maka 

hakikat 
dik dalam 
an karena 

m proses 
dihasilkan 
kemudian 
oleh guru 
swa akan 

mandiri 
eatif dan 
atif yang 
a. 

. Jakarta: 

Konstruksi 
Jakarta: 

wa Kuno. 
a 
t Dalam 
ISI Press 

, Malang. 

Jawa-
dia 

okyakarta: 

karta 
Yayasan 



26 
 

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2016

Supanggah.R. 2009. Bothekan Karawitan II. STSI 
Press 

Thiagarajan,S,Semmel, D. S dan Semmel I,M. 
1974. Instructional Development For 
Training Teacher of Esceptional 
Children, University of Minnesota 

Trianto, 2009.Mendesain Model Pembelajaran 
Inovatif-Progresif, Prestasi Pustaka : 
Jakarta 

Tim Redaksi.2005. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai 
Pustaka. 

Waridi. 2005. Menimbang Pendekatan 
Pengkajian dan Penciptaan Musik 
Nusantara.Surakarta: STSI  

 
 



 27 
 

 
 

Bakhtiyar, Implikasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional Terhadap Eksistensi  

Implikasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional Terhadap Eksistensi 
Perpustakaan dalam Kajian Perspektif Sosio Kultural   

 

Bakhtiyar 
Dosen Tetap Jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Wijaya Kusuma Surbaya 
 
 

Abstrak 
 

 Sumber daya manusia yang profesional, handal, kompetensi dan  berkualitas bagi 
suatu bangsa merupakan aset terpenting bagi kemajuan peradaban bangsa. Hanya 
melalui pendidikan saja, sumber daya manusia tersebut dapat diperoleh. Pendidikan 
menjadi semakin penting dan sangat dominan dalam menentukan keberhasilan 
pembangunan dan kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini. 
Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh suatu program-program yang direncanakan 
dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamakan dengan kurikulum. 
Agar bangsa dan negara lebih maju lagi maka pemerintah memberlakukan kurikulum 
berbasis kompetensi. 
 Implikasi pemberlakuan kurikulum ini sangat luas dan membawa perubahan, 
perkembangan dan pergeseran dalam masyarakat. Adapun perubahan, perkembangan 
dan pergeseran itu sangat terasa pada pergeseran peranan sekolah, guru, pustakawan 
dan perpustakaan, peserta didik dan  masyatarakat. Seiring dengan perjalanan waktu, 
pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi menuai hasilnya, kendatipun banyak kritik 
pedas dan suara miring dilontarkan.  
 Sangat terasa sekali dampak itu pada perkembangan, perubahan dan pergeseran 
peran pustakawan dan perpustakaan. Pustakawan semakin memainkan peran aktif dan 
penting di sekolah dalam melakukan jasa layanan informasi kepada pengguna. 
Perpustakaan semakin diakui eksistensinya dalam dunia pendidikan, karena 
perpustakaan menjadi pusat informasi, pusat ilmu pengetahuan dan sebagai sumber 
belajar bagi perserta didik. Konsekwensinya terjadi adanya  peningkatan volume dan 
produktivitas kerja pustakawan. Peningkatan kinerja pustakawan di perpustakaan dapat 
dilihat, dinilai dan dievaluasi dengan melaluai peningkatan aktivitas pengumpulan dan 
pengadaan, pengolahan, penyajian. pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada 
para pengguna yang memanfatkan jasa layanan informasi di perpustakaan sekolah. 

 
Kata Kunci :  Kurikulum,  Perpustakaan Sekolah   

   
 

Pendahuluan 
Sumber Daya Manusia merupakan aset 

terpenting bagi suatu bangsa dan memiliki 
peranan yang sangat besar bagi kemajuan dan 
pembangunan peradaban bangsa. Apalagi era 
globalisasi yang penuh tantangan dan 
persaingani diberbagai aspek kehidupan. 
Tersedianya sumber daya manusia yang handal, 
berkualitas, kompeten dan profesional, sangat 
dapat menjamin suatu bangsa dapat mencapai 
peradaban yang tinggi dan kualitas hidup warga 
lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia hanya dapat dilakukan melalui satu 
pintu saja yaitu  adanya peningkatan 
penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Sedangkan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi  juga hanya bisa 
digayuh (dicapai) hanya melalui satu pintu juga, 
pintunya tak lain dan tak bukan yaitu adanya 
pendidikan yang berkualitas, dengan proses 
pembelajaran sangat panjang yang dilakukan 
secara terus menerus, berkesinambungan dan 
berjenjang. 



28  
 

 
 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2016

Pendidikan mempunyai andil yang cukup 
besar untuk meningkatkan kemampuan dan 
kecakapan seseorang. Kemampuan dan 
kecakapan bisa dimiliki dan dipupuk melalui 
berbagai macam salah cara, salah satunya 
adalah  melalui aktivitas membaca. Bisa  itu 
membaca buku, surat kabar, jurnal, majalah, 
ataupun browsing informasi melalui internet. 
Semua aktivitas membaca tersebut  
memerlukan dukungan dana yang tidak sedikit. 
Guna menyiasati besarnya biaya, maka aktivitas 
membaca dapat dilakukan diperpustakaan. 
Sebab pada umumnya informasi yang terdapat 
dan disediakan diperpustakaan sangatlah 
beragam jenis dan bervariatif, tergantung 
perkembangan dan jenis perpustakaanya. 
Adapun koleksi yang disediakan perpustakaan 
pada umumnya sangat berkaitan erat dengan 
kurikulum yang diberlakukan dalam sistem 
perndidikan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah.  

Perpustakaan  sangat berperan penting dan 
memiliki andil besar dalam peningkatan 
kemampuan siswa, Perpustakaan selalu dan 
sangat memberikan prioritas utama dalam 
melengkapi koleksi  sebagai bahan bacaan 
dengan koleks yang beragam dan berkualitas. 
Selain itu perpustakaan memiliki suatu 
kemampuan untuk beradaptasi serta mampu 
untuk menyeimbangkan antara sistem 
pendidikan yang berlaku dengan berbagai 
macam ragam dan jenis koleksi yang tersedia. 
Koleksi yang berkualitas menjadi pertimbangan 
utama untuk diadakan, tetapi variasi koleksi 
juga sangat perlu dipertimbangkan, karena 
kebanyakan perpustakaan kurang 
memperhatikan variasi koleksi yang 
dimilikinya. Pada umumnya koleksi 
perpustakaan terdiri atas buku-buku umum dan 
paket dari Dinas Pendidikan  Buku pendamping 
mata pelajaran pada realitasnya kurang 
mendapat perhatian, sehingga sangat terbatas 
jumlahnya. Keterbatasan ini akibat dari adanya 
penganggaran perpustakaan yang kurang 
memadai untuk pendanaan pengadaan Akibat 
terbatasnya jumlah koleksi baik judul dan 
eksemplarnya dan minimnya kelengkapan 
faislitas perpustakaan menyebabkan siswa 
mengeluh, bosan dan enggan sehingga dapat 
menyebabkan intensitas kunjuan ke 
perpustakaan semakin rendah. .Pengadakan 
koleksi baru di perpustakaan diperlukan jalinan 
komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang  

sangat berkompeten, sehinggaa didapatkan 
berbagai masukan informasi buku-buku yang 
berkualitas.Jalinan komunikasi yang baik, 
efektif dan sinergis harus dilakukan antara 
pustakawan, guru dan pemusta serta lembaga 
tempat bernaungnya perpustakaan.  

Sekolah merupakan agen sosialisasi yang 
mengajarkan seseorang menjadi pribadi 
tangguh dan mandiri, sebagimana dikemukakan 
oleh Robert Dreeben, bahwa yang dipelajari 
seorang anak disekolah disamping membaca, 
menulis, dan berhitung adalah aturan mengenai 
kemandirian (independence), prestasi 
(achievement), universalisme (universalism), 
dan spesifitas (specifity) (Kamanto 
Sunarto,1993:31). Sekolah sebagai institusi 
pendidikandan mampu membentuk kepribadian 
seseorang. Sebab sekolah melakukan 
internalisasi melalui proses pengajaran dan 
penanaman tentang nilai-nilai dan norma-norma 
agar mendarah daging pada diri seseoang 
individu, yang akhirnya meiliki sikap dan 
berperilaku sopan dalam melakukan interaksi 
kepada orang lain. Sangat sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Koentjaraningrat yang 
menyatakan bahwa kepribadian terbentuk 
berkat adanya rangsangan dan pengaruh dari 
nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam 
sistem budayanya, dan adanya pola-pola 
bertindak dalam system social yang telah 
dijadikannya bagian dari dirinya melalui proses 
sosialisasi dan proses pemberdayaan sejak masa 
kanak-kanak (Koentjaraningrat,2003:95). 
Sekolah mengajarkan berbagai macam ilmu 
pengetahuan juga teknologi. Yang kesemuanya 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri 
seseorang. Pengetahuan i bisa diterima secara 
lisan maupun bentuk tulisan. Pengetahuan yang 
mengisi akal yang diterima seseorang melalui 
panca indera dan alat penerima lain, misalnya 
getaran eter (cahaya dan warna), getaran 
akustik (suara) bau, rasa, sentuhan, tekanan 
mekanikal (berat-ringan), tekanan termikal 
(panas-dingin, dll). (Ibid.,99) 

Pertimbangan yang matang dengan 
memperhatikan berbagai aspek kehidupan 
bangsa dan negara, maka pemerintah 
memutuskan untuk menerapkan kurikulum  
yang baru dalam bidang pendidikan. 
Pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi 
tak lain untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional di bidang pendidikan. Negara dan 
bangsa harus semakin maju sehingga sangat 



 29 
 

 
 

Bakhtiyar, Implikasi Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional Terhadap Eksistensi  

membutuhkan  tersedianya SDM yang tangguh, 
handal, berkualitas, profesinal dan kompetensi. 
Tak ayal lagi, maka konsekwensi yang 
ditanggung dan dihadapi adalah terjadinya 
perubahan, perkembangan dan pergeran 
peranan sekolah, guru, pustakawan dan 
perpustakaan, peserta didik dan masyarakat. 
Perkembangan dan  yang perubahan yang 
direncanakan memiliki tujuan positif yaitu 
mencapai peningkatan kualitas hidup bangsa 
yang lebih baik.  

Berdasarkan uraian yang telah terpaparkan 
dalam latar belakang diatas, maka permasalahan 
yang menjadi pokok bahasan adalah 
bagaimanakah implikasi penerapan kurikulum 
berbasis kompetensi dalam sistem pendidikan 
nasional terhadap aktivitas perpustakaan. 
Pembahasan dampak perubahan kurikulum 
dalam sistem pendidikan terhadap perpustakaan 
sangatlah luas dan pelik  pemahamannya,  
sebab berbagai sudut pandang keilmuan juga 
dapat digunakan sebagai kacamata 
pembahasann dan pemahaman terhadap  realitas 
yang sedang terjadi. Oleh karenanya, dalam 
pembahasan ini penulis membatasi ruang 
lingkup pembahsan dengan menggunakan 
perspektif sosiokultural. 

 
Pembahasan 

Pendidikan: (Dagun. 2006:813) adalah 
Proses membimbing manusia dari kegelapan 
dan kebodohan menuju kecerahan pengetahuan. 
Dalam arti luas, pendidikan formal maupun 
informal, meliputi segala hal yang dapat 
memperluas pengetahuan manusia tentang 
dirinya sendiri dan dunia tempat mereka hidup. 
Menurut caranya, pendidikan dibagi tiga 
macam : a) Dresur, pendidikan wajib yang 
dilakukan pada anak-anak yang umurnya belum 
satu tahun, b) Latihan, pendidikan pembentuk 
kebiasaan yang dilakukan sedapat-dapatnya 
secara sadar oleh anak didik, c) Pendidikan, 
proses belajar mengajar yang bertujuan 
membentuk kata hati; anak didik dibiarkan 
berbuat menurut kesanggupan sendiri dan 
berperilaku atas tanggung jawab sendiri pula. 

Menyimak pengertian diatas, maka dapat 
ditemukan banyak cara untuk meningkatkan 
pengetahuan manusia, salah satunya dengan 
peningkatan wawasan atau cakrawala berpikir 
melalui sekolah. Disekolah inilah peran 
pendidik dan perpustakaan menjadi pusat  
kajian dan bahsan serta menjadi kunci  untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan dalam 
masyarakat. Keberadaan perpustakaan semakin 
menjadi penting dan sangat membantu siswa 
untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Para siswa dapat melakukan 
peminjaman  dan memanfaatkan secara 
maksimal terhadap layanan jasa informasi di 
perpustakaan.. 

Pokok bahasan utama dalam sosiologi 
bertumpu pada instistusi pendidikan formal 
dalam masyarakat. Adapun institusi pendidikan 
formal adalah sekolah yang menawarkan 
pendidikan formal mulai dari jenjang pra 
sekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, 
baik bersifat umum maupun khusus (sekolah 
agama atau sekolah luar biasa). (Kamanto 
Sunarto,1993:163). fungsi manifest dari 
institusi pendidikan antara lain;  
mempersiapkan anggota masyarakat untuk 
mencari nafkah, mengembangkan bakat 
perorangan demi mencapai kepuasan pribadi 
maupun bagi kepentingan masyarakat, 
melestarikan nilai-nilai dan norma-norma 
sosial, kebudayaan, menanamkan keterampilan 
yang perlu bagi partisipasi, keikutsertaan secara 
aktif  dalam demokrasi dan 
sebagainya.(Ibid.,164) Adapun Fungsi manifest 
adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum 
sekolah dan beberapa fungsi lain adalah 
pemupukan keremajaan, pengurangan 
pengendalian orang tua, dan dipertahankannya 
sistem kelas social. 

Pranata adalah sistem norma-norma atau 
aturan-aturan yang ada dalam masyarakat 
menyangkut suatu aktivitas, yang bersifat 
khusus, sedang Lembaga atau Institusi adalah 
badan atau organisasi yang melaksanakan nilai-
nilai dan norma-norma masyarakat. Beragam 
pranata terdapat dalam kehidupan  masyarakat. 
Namun yang menjadi pokok atau fokus bahasan 
dalam tulisan ini  adalah pranata pendidikan. 
Pranata pendidikan adalah pengasuhan anak, 
pendidikan dengan melalui berbagai jenjang 
pendidikan, pemberantasan buta aksara, pers, 
perpustakaan umum, dan sebagainya. Selain itu 
juga terdapat pranata yang dinamakan dengan 
pranata ilmiah. Adapun Pranata ilmiah meliputi 
antara lain metodologi ilmiah, penelitian, dan 
pendidikan.  (Koentjaraningrat,2003:135) 

Salah satu factor yang menyebabkan 
sekolah berani melakukan penyediakaan dan 
pengembangkan sarana dan prasarana dalam 
proses pengajaran dalah akreditasi sekolah. 
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Sarana wajib yang harus disediakan dan 
dikembangkan oleh adalah adanya keberadaan 
perpustakaan. Akreditasi sekolah untuk semua 
jenjang berada di Dinas P dan K Jatim. 
Keputusan tersebut berdasar peraturan 
Mendiknas No. 29 Th. 2005 tentang Badan 
Akreditasi Nasional (BAN) Sekolah dan 
Madrasah. (Majalah Bulanan Pendidikan dan 
Kebudayaan Provinsi Jawa Timur,2007:5)  
Dalam akreditasi sekolah terdapat sembilan (9) 
komponen penilaian akreditasi  yaitu; 
a. Kurikulum dan pembelajaran harus 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 
Untuk kurikulum, sekolah harus bisa 
menerapkan KTSP. Sedangkan 
pembelajaran yang diterapkan lebih banyak 
menurut keratifitas guru dan siswa. 

b. Manajemen dan administrasi sekolah, 
menyangkut pola penerapan manajemen 
yang baik. 

c. Kelembagaaan organisasi, menyangkut 
struktur organisasi yang diberlakukan 
disekolah. 

d. Kelengkapan sarana dan prasarana, 
misalnya : ruang ketrampilan, perpustakaan, 
laboratorium, raung audio visual, dll. 

e. Ketenagaan, menyangkut sertifikasi guru 
yang dimiliki (minimal lulusan D4/S1). 

f. Pendanaan, terutama soal sumber dan 
pengelolaan dana. 

g. Peserta didik inputnya seperti apa dan 
outputnya bagaimana? 

Termasuk menyangkut SDM dan kemampuan 
rata-rata siswa. 

h. Peran serta masyarakat, bagaimana sekolah 
menjalin hubungan dengan elemen 
masyarakat. Seperti dengan wali murid, 
pemerintah, maupun swasta. 

i. Lingkungan budaya sekolah. Misalnya : 
kebersihan, ketertiban dan keindahan 
sekolah. 

 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 
Kompetensi adalah kemampuan yang sinergis 
dari beberapa domain : kemampuan dalam 
pengetahuan (penguasaan dan penerapannya), 
ketrampilan sikap-sikap, dan nilai yang 
diaktualisasikan dalam kehidupan peserta didik 
secara berulang-ulang melalui kebiasan berpikir 
dan bertindak. Disamping itu kompetensi juga 
memiliki pengertian kemampuan dan 
kecakapan, seperti upaya menyesuaikan diri, 
melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan 

pendidikan. Menurut Gordon (dalam Club 
Perpustakaan Indonesia, 1998:109) terdapat 
beberapa aspek atau beberapa hal yang 
terkandung dalam konsep kompetensi sebagai 
berikut :   
1. Pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran 

dalam bidang kognitif, misalnya seorang 
guru mengetahui cara melakukan 
identifikasi kebutuhan belajar, dan 
bagaimana melakukan pembelajaran 
terhadap peserta didik sesuai dengan 
kebutuhannya. 

2. Pemahaman (understanding); yaitu 
kedalaman kognitif, dan afektif yang 
dimiliki oleh individu. Misalnya seorang 
guru yang akan melaksanakan pembelajaran 
harus memiliki pemahaman yang baik 
tentang karakteristik dan kondisi peserta 
didik, agar dapat melaksanakan 
pembelajaran secara efektif dan efisien. 

3. Kemampuan (skill); adalah sesuatu yang 
dimiliki oleh individu untuk melakukan 
tuags atau pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. Misalnya kemampuan guru 
dalam memilih, dan membuat alat peraga 
sederhana untuk memberi kemudahan 
belajar kepada peserta didik. 

4. Nilai (value); adalah suatu standar perilaku 
yang telah diyakini dan secara psikologis 
telah menyatu dalam diri seseorang. 
Misalnya standar perilaku guru dalam 
pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, 
demokratis, dan lain-lain). 

5. Sikpa (attitude); yaitu perasaaan (senang 
tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi 
terhadap suatu rangsangan yang datang dari 
luar. Misalnya reaksi terhadap krisis 
ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah / 
gaji buruh, dan sebagainya. 

6. Minat (interest); adalah kecenderungan 
seseorang untuk melakukan sesuatu 
perbuatan. Misalnya minat untuk 
mempelajari atau melakukan sesuatu.  
Pemahaman terhadap istilah  kompetensi 

tersebut diatas, maka yang dinamakan 
Kurikulum Berbasis ( KBK ) dapat diartikan 
sebagai suatu konsep kurikulum yang 
menekankan pada usaha pengembangan dan 
peningkatan kemampuan untuk melakukan 
(kompetensi) tugas-tugas dengan standar 
performansi tertentu yang telah ditetapkan. 
KBK diarahkan untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, 
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sikap, dan minat peserta didik, agar dapat 
melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, 
ketrampilan, kecakapan, ketetapan, dan 
keberhasilan dengan penuh rasa tanggng jawab. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) 
adalah merupakan seperangkat kurikulum yang 
muatannya mendorong siswa trampil untuk 
menggunakan “pemikiran pribadi”. Didalam 
setiap KBM, siswa diajak  untuk dapat 
memecahkan masalah sehari-sehari yang 
dihadapinya baik  didalam maupun diluar kelas, 
sehingga dapat menemukan dan menentukan 
untuk mengambl solusi yang terbaik.  
Kristalisasi semua kompetensi dasar dari semua 
mata pelajaran itu bermuara pada “ ketrampilan 
berfikir” (Thinking Skill). Hal ini sangat sesuai 
dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional (pasal 38) yang menyebutkan perlu 
ditetapkan standar nasional pendidikan (standar 
isi, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan 
dan penilaian pendidikan). 

Sebagaimana telah disebutkan dalam 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 38 tersebut, maka perpustakaan sebagai 
salah satu sarana pendidikan yang berperan 
sangat penting untuk proses KBM. Segala 
aktivitas perpustakaan diarahkan untuk dapat 
menunjang keberhasilan KBM.  Pengadaan 
koleksi perpustakaan yang akan diadakan 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 
Agar koleksi perpustakaan  membawa manfaat 
secara optimal, efektif dan efisien, maka dalam 
setiap pengadaannya pustakawan juga 
mempertimbangkan berbagai saran dan 
masukan dari guru serta pengguns jssa layanan 
informasi. 

Beberapa hal pokok yang perlu untuk 
diperhatikan dengan serius dalam implementasi 
kurikulum berbasis kompetensi, yaitu : staf 
pengajar / guru, sumber belajar, bahasa 
pengantar, pendidikan budi pekerti, dan 
akselerasi belajar. 
a. Staf Pengajar, staf pengajar / guru kelas 

adalah guru yang memiliki kualifikasi 
kompetensi dalam mengajar multi mata 
pelajaran. Namun demikian, sekolah yang 
mempunyai kemampuan untuk 
menyediakan tenaga guru yang jumlahnya 
dapat melaksanakan pola pembelajaran satu 
guru untuk satu atau dua mata pelajaran. 

b. Sumber Belajar, untuk mendukung 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

digunakan berbagai buku teks, sarana 
belajar, dan media pembelajaran  sebagai 
sember belajar sesuai dengan tujuan dan 
kompetensi yang ingin dicapai dalam 
kurikulum. Dalam hal ini perpustakaan 
sangatlah menjadi penting dan sangat 
dominan berpengaruh bagi kelangsungan 
proses pembelajaran. Adanya Penekanan 
terhadap pentingnya minat baca siswa, 
maka perpustakaan memiliki posisi dan 
peran yang strategis terhadap  keberhasilan 
pencapaian standar kompetensi yang telah 
ditentukan dalam pembelajaran, baik dari 
segi penguasaan materi, pembentukan 
kepribadian, kemampuan dan ketrampilan 
yang dimiliki sebagai modal dalam 
menunjang keberhasilan anak didik untuk 
memperoleh keilmuan. 

c. Bahasa Pengantar, yaitu menggunakan 
bahasa yang sesuai dan mudah didengar, 
dipahami / dimengerti dan diterapkan, 
sedangkan bahasa pengantar yang dimaksud 
adalah bahasa Indonesia dan maupun 
bahasa asing lainnya (seperti bahasa inggris 
misalnya). Penguasaan bahasa asing sangat 
didambakan karena merupakan kemampuan 
yang memiliki nilai plus dalam proses 
berinteraksi di era globalisasi. 

d. Pendidikan Budi Pekerti, budi pekerti 
merupakan mata pelajaran tetapi lebih 
merupakan program pendekatan melalui 
pendidikan untuk menciptakan kondisi dan 
suasana yang kondusif bagi sosialisasi 
dalam penerapan nilai-nilai dan norma-
norma yang baik dan terpuji yang berlaku 
dalam masyarakat. 

e. Akselerasi Belajar, akselerasi belajar 
dimungkinkan untuk diterapkan sehingga 
peserta didik yang memiliki kemampuan 
diatas rata-rata dapat menyelesaikan materi 
pembelajaran lebih cepat dari masa belajar 
yang ditentukan. Akselerasi belajar tidak 
sama dengan “loncat kelas” sebab dalam 
akselerasi belajar setiap peserta didik tetap 
harus mempelajari seluruh bahan ajar yang 
semestinya dipelajari (belajar tuntas). 
 

Buku-Buku Berbasis KBK 
Buku-buku yang akan dibeli oleh 

perpustakaan perlu dicermati dan senantiasa 
diarahkan, sehingga  pokok bahasan atau 
subyek bahasan lebih terfokus pada 
pengembangan thinking skill, peningkatan 
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perilaku terpuji, akhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, memiliki kemampuan dan 
mandiri menjadi warga Negara yang demokratis 
dan bertanggung jawab (UUSPN pasal 3, fungsi 
dan tujuan pendidikan). Adanya pemberlakuan 
program KBK (Kurikulum Berbasis 
Kompetensi), diharapkan membawa angin baru 
yang segar bagi perkembangan dunia 
pendidikan, sekaligus juga bagi perkembangan 
dn kemajuan perpustakaan. Sistem ini adalah 
merupakan suatu system pendidikan baru, 
dimana siswa dan guru harus senantiasa aktif 
dan kreatif dalam mengaplikasikan teori dan 
melakukan praktek disetiap mata pelajaran. 
Bentuk atau model pembelajarannya, siswa dan 
guru dituntut untuk lebih banyak membaca 
referensi secara mandiri dan juga aktif dalam 
menerapkan teori tersebut. Konsekwensinya, 
keterlibatan perpustakaan  dalam proses 
pembelajaran tak dapat disangkal dan dielakan 
lagi. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan 
nsaional (pasal 38) menyebutkan perlu 
ditetapkan standar nasional pendidikan (standar 
isi, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan 
dan penilaian pendidikan). Khusus bagi siswa, 
mereka perlu mencapai standar kompetensi 
lulusan yang telah ditetapkan secara nasional. 
Salah satu yang menjadi alasan implementatif 
KBK adalah karena cukup banyak siswa yang 
belum menguasai kompetensi yang match 
dengan kompetensi masa depan anak. 
Kompetensi  tidak sekedar mengulangi 
informasi dan menerapkan rumus / aturan, 
tetapi lebih dari itu, yaitu sampai menyentuh 
kemampuan untuk mengambil keputusan, 
kemampuan berfikir alternative dan kreatif, 
kemampuan menemukan strategi baru, 
kemampuan ini merupakan kemampuan 
dinamis yang berkaitan dengan kemampuan 
menggunakan pikiran (thingking skill). 
Kompetensi jenis ini merupakan jiwa standar 
kompetensi lulusan. Selain itu, makna belajar 
disini diartikan sebagai mencapai kompetensi 
yang sudah ditetapkan. Kegagalan staf penagjar 
/ guru dalam mengkondisikan proses 
pembelajaran, akibat pola pikir dan cara 
pandang mereka yang masih menganggap tidak 
setiap anak memiliki potensi maupun cara 
belajar yang sama. 

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang 
No. 2 Th. 2003 pasal 35 yang berbunyi 
:(Mulyasa;2002:30) 

“Pendidikan tidak mungkin dapat 
terselenggara dengan baik bilamana para 
tenaga kependidikan maupun para peserta 
didik tidak didukung oleh sumber belajar yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan 
belajar mengajar yang bersangkutan. Salah 
satu sumber belajar yang amat penting, tapi 
bukan satu-satnya adalah perpustakaan yang 
harus memungkinkan tenaga kependidikan dan 
para pendidik memperoleh kesempatan untuk 
memperluas dan memperdalam pengetahuan 
dengan membaca bahan pustaka yang 
mengandung ilmu pengetahuan yang 
diperlukan.” 

Sehingga diperlukan adanya : latihan-
latihan, tugas-tugas, praktikum, percobaan, 
kegiatan ekstrakurikuler, dan evaluasi tidak 
sekedar diarahkan pada kompetensi tingkat 
rendah (yang dalam bahasa KBK hanya berada 
pada tataran indikator awal), tetapi juga perlu 
diarahkan pada kompetensi yang lebih tinggi 
yang banyak menyentuh pola pikir, perasaan, 
serta emosi yang akhirnya bermuara pada 
perilaku dan kebiasaan yang positif. 

Dalam menumbuhkan kebiasaan membaca,  
sekolah sangat membutuhkan keberadaan 
perpustakaan. Tumbuhnya kebiasaan membaca, 
menyebabkan peserta didik akan semakin 
berkembang keilmuannya, dan secara lambat 
laun mampu memecahkan berbagai 
permasalahan yang dihadapinya. Pustakawan 
hendaknya ikut serta berupaya mengarahkan 
peserta didik untuk mencari informasi secara 
mandiri. Perpustakaan harus dikemas 
sedemikian rupa agar tampil menarik yang pada 
akhirnya mampu menarik minat pemustaka 
untuk memanfaatkan perpustakaan secara 
optimal. Pengemasan bisa dilakukan dari segi 
kenyamanan dan keamanan, penelusuran 
informasi yang cepat dan tepat, pelayanan yang 
baik, serta kemanfaatan koleksi perpustakaan 
dan pemenuhan kebutuhan informasi pemusta 
yang berkualitas. 

 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 

Kurikulum 2006 dikenal dengan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang akan 
resmi diberlakukan mulai tahun pelajaran 
2007/2008. Menurut Kepala Dinas P dan K 
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Provinsi Jatim, Dr. H. Rasiyo, M.Si, hal ini 
merupakan implementasi dari Peraturan 
Pemerintah No. 19 Th 2005 dan 
menindaklanjuti SK Mendiknas No. 2 dan 23 
tentang standar isi dan proses, sedangkan No. 
24 tentang tindak lanjut No. 22 dan No. 23. 
Standar isi memuat : Kerangka Dasar, Struktur 
Kurikulum Beban Belajar, Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan, dan Kalender Pendidikan. 
Yang dimaksud struktur kurikulum yaitu mata 
pelajaran yang sesuai dengan kelompok mata 
pelajaran yang diberikan berdasar kurikulum 
2006. Adapun 5 kelompok mata pelajaran yang 
dimaksud adalah :  (Media:Majalah Bulanan 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 
Timur,2007:4) 

a. Kelompok Pelajaran Agama dan Akhlak 
Mulia. 

b. Kelompok Pendidikan dan 
Kewarganegaraan dan Kepribadian. 

c. Kelompok Pelajaran Estetika. 
d. Kelompok Pelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga, dan Kesehatan. 
e. Kelompok Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi. 
Yang penting untuk disiapkan adalah 

pembuatan silabus. Silabus itu mengacu pada 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
yang dibuat BNSP. Terkait pokok 
pembelajarannya, perencanaan 
pembelajarannya, indikatornya, sumber belajar, 
dan penilaian diserahkan kepada sekolah. 
Sehinggat dapat dikatakan kalau roh KTSP 
adalah silabus. Silabus itu itu kewenangan guru 
untuk menjabarkan secara detail beberapa aspek 
didalamnya. 

Secara ringkas, Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) dapat dijelaskan sebagai 
suatu system yang menitik beratkan satuan 
pendidikan tersebut menurut kebijaksanaan 
guru (sekolah). Dimana hal-hal apa saja yang 
akan diajarkan kepada siswa bergantung kepada 
sekolah, dalam hal ini para guru. Mereka 
dituntut untuk menciptakan dan menghasilkan 
suatu kerangka pengajaran (bahan ajar) sebagai 
acuan mengenai hal-hal apa yang akan 
disampaikan kepada siswa. Secara otomatis, 
perpustakan memegang peran untuk memenuhi 
apa yang menjadi acuan pengajaran para guru 
untuk membuat pribadi-pribadi yang 
berwawasan luas. 

Dalam KTSP tidak terdapat indikator dan 
bahan ajar / materi pokok, dimana kedua hal 

tersebut ada dalam KBK. Staf pengajar / guru 
harus mampu mengidentifikasi berbagai 
karakteristik lokal, nasional dan global yang 
menjadi dasar  dari penyusunan KTSP, dan 
menuangkannya secara cerdas untuk menjadi 
kompetensi yang harus dimiliki oleh para 
peserta didik. Adapun konsekwensinya   beban 
staf pengajar / guru semakin bertambah dan 
mengingat fungsi dari guru yang tercantuk 
dalam Undang-Undang No.20 Th 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional Bab XI pasal 39 
ayat 2 yaitu (Ibid.:39) 

“Pendidik merupakan tenaga professional 
yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 
dan pelatihan, serta emlakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 
pendidik pada perguruan tinggi”. 

Pendidik yang berupaya menerapkan KTSP 
diharapkan memiliki tingkat keilmuan yang 
memadai, sehingga menghasilkan kurikulum 
yang baik. Dewasa ini, kualitas guru diperbaiki 
dengan adanya sertifikasi. Dalam hal sosialisasi 
sertifikasi, tahap pertama adalah pembekalan. 
Pada tahun 2007 ini akan direkrut 5.904 guru 
untuk disertifikasi dengan syarat sebagai 
berikut : 
a. Berijasah D4 atau S1 
b. Usia maksimal 55 tahun 
c. Memiliki kerja minimal 20 tahun 
d. Mengajar 24 jam pelajaran 

Ketentuan ini berlaku untuk guru negeri dan 
swasta. Pelaksanaannya akan dilakukan sambil 
menunggu Surat Keputusan Mendiknas. Sebab 
pada tahun depan akan disertifikasi 30.000 guru 
di Jawa Timur. Semakin banyak guru yang 
bersertifikasi, maka semakin terdapat adanya 
peningkatan kualitas pendidikan, sehingga 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. 

 
Implikasi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 

Setiap perubahan pasti membawa implikasi 
/ dampak, termasuk perubahan system 
pendidikan ini. Hal ini sebagaimana 
diungkapkan oleh Muhammad Yasin dalam 
sebuah artikelnya yang berjudul “Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara 
kekhawatiran dan harapan masyarakat terhadap 
peningkatan mutu pendidikan”. Mohammad 
Yasin menyatakan, setiap perubahan kurikulum 
selalu diikuti dengan banyak konsekuensi-
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konsekuensi yang harus ditanggung 
masyarakat. Yang paling menyolok adalah 
semakin mahalnya biaya pendidikan (walaupun 
sekarang sudah ada BOS, tetapi bagi banyak 
sekolah itu belum memadai. Apalagi ditingkat 
SMA belum ada dana BOS) (Ibid.:8). Dalam 
setiap pembahasan dilakukan dalam forum 
rapat atau workshop harus menyediakan 
berbagai hal mulai dari konsumsi, materi, 
akomodasi, transportasi. Ditambah lagi apabila 
dipandang perlu dapat mendatangkan konselor 
dari para ahli. Maka harus bisa dibayangkan 
berapa dana yang harus dikeluarkan sekolah 
untuk menghasilkan kurikulum tersebut 
(KTSP). 

Pembelajaran lama lebih berpusat pada 
guru, siswa sebagai obyek, gaya deduksi, kelas 
yang diam dan partisipasi siswa redah adalah 
merupakan hambatan untuk meningkatkan 
kualitas peserta didik. Teknik pembelajaran 
lama tersebut perlu dirubah de ngan teknik 
pembelajaran baru yang lebih menarik, kreatif, 
menantang dan menyenangkan bagi peserta 
didik. Siswa sebagai subyek, guru sebagai 
fasilitator, gaya induksi, dan suasana kelas yang 
dinamis.  Sukmadinata (2004:268) menyatakan 
bahwa sebagai sorang pengajar guru lebih 
berperan dalam proses pembelajaran. Guru 
sebagai pelatih berperaran membantu 
pengembangan ketrampilan, mengembangkan 
segi-segi afektif, sikap, nilai-nilai, motivatir dan 
lain-lain. Fokus yang menjadi inti utama dalam 
proses pendidikan adalah adanya intraksi antara 
guru dengan siswa. Proses pengajaran dapat 
berlangsung secara kalsikal, kelompok maupun 
individu, langsung atau tidak langsung, 
menggunakan media atau tanpa media 
pendidikan. Kecakapan dan ketrampilan guru 
dalam menyampaikandan menerima informasi, 
mengaplikasikan pengetahuan, memberikan 
motivasi belajar dan memberikan kritik pada 
siswa memiliki pengaruh yang sangat besar 
dalam proses dan hasil pembelajaran. 

Setiap pengajar atau guru dituntut mampu 
menyusun suatu kurikulum yang baik dan 
bermutu, termasuk dalam hal pendidikannya. 
Mereka harus memiliki kualifikasi pendidikan 
yang memadai. Disamping kesibukan mereka 
mengajar, mereka juga dituntut menyusun 
sistim yang baik. Dimana nantinya sistim ini 
berkaitan erat dengan aktivitas diperpustakaan. 
Maka staf pengajar / guru harus mengerti 
dengan baik seluk beluk perpustakaan, kalau 

perlu mereka memiliki rasa cinta / kepedulian  
dan loyalitas terhadap perpustakaan. 

Siswa dituntut lebih aktif dan kreatif dalam 
proses pembelajaran,  siswa sebagai subyek 
tentu  diikuti adanya peningkatan aktivitas 
belajar dan  selalu berupaya  mengejar 
ketertinggalan ilmu dan informasi. Lebih giat 
lagi dalam segala bentuk kegiatan yang 
berhubungan dengan ilmu pengetahuan, 
msialnya : sering mengadakan percobaan, 
sering berdiskusi dalam memecahkan suatu 
masalah, memperluas wawasan dengan 
membaca diperpustakaan, dan sebagainya. 
Peningkatan aktivitas dan kreativitas peserta 
didik ditujukan untuk memiliki kemampuan 
dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Proses 
pembelajaran tersebut menuntut siswa untuk 
selalu berinteraksi dengan perpustakaan. Siswa 
lebih giat dan aktif untuk melakukan kegiatan 
membaca dan memanfaatkan jasa layanan 
informasi di perpustakaan. 

Mohammad Yasin berpendapat, untuk 
menghasilkan suatu kurikulum yang baik dan 
bermutu, dibutuhkan pembahasan yang 
mendalam. Agar bisa membahas dengan 
seksama, memerlukan waktu dan melibatkan 
semua staf pengajar / guru dan komponen 
lainnya. (Media:Majalah Bulanan Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur,2007:9). 
Dibutuhkan seorang pimpinan yang benar-benar 
memahami manajemen dengan baik, baik itu 
pembagian anggaran maupun penempatan 
sumber daya manusia (SDM). Karena dalam 
manajemen ada suatu istilah “The Right Man In 
The Right Place”, semua itu bertujuan agar 
segala susuatunya berjalan pada relnya. Pada 
sstim baru ini pihak manajemen berupaya 
semaksimal mungkin memfungsikan orang-
orang pada posisi yang tepat. Orang-orang 
tersebut dituntut memiliki kuallifikasi dan 
keahlian yang miliki sesuai dengan latar 
belakang pendidikan, dan yang benar-benar 
dibutuhkan (sesuai bidang keahliannya). 
Sebagai contohnya, untuk dapat mengelola 
sebuah perpustakaan, hendaknya memiliki latar 
belakang pendidikan ilmu perpustakaan. 
Disamping itu, pihak manajemen sekolah 
diharapkan meningkatkan dan mengembangkan 
berbagai sarana dan prasarana perpustakaan, 
agar peserta didik selalu berinteraksi dengan 
perpustakaan untuk membaca, meminjam buku, 
mencari informasi yang dibutuhkannya. 
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Apabila implementasi kurikulum tersebut 
berhasil maka  tidak menjadi masalah, tetapi 
apabila gagal maka masyarakatlah yang 
menjadi korban sebagai kelinci percobaan 
implementasi kurikulum tersebut. Demi 
tercapainya keberhasilan dalam proses 
pembelajaran itu, maka masyarakat dalam hal 
ini lingkungan keluarga peserta didik, harus 
berusaha sekuat mungkin untuk selalu 
berpartisipasi aktif dalam menyiapkan berbagai 
sarana dan prasarana belajar anaknya. Ikut serta 
dalam mendampingi peserta didik belajar di 
rumah. Pembelian buku juga harus dicukupi, 
agar peserta didik memiliki kebiasaan membaca 
di rumah. Memberikan bimbingan dan arahan 
yang positif dalam pembelajaran di rumah.  
Lingkungan keluarga tidak boleh tidak aktif 
dalam melakukan interaktif  

dengan kepala sekolah, guru dan 
perpustakaan. Kerjasama harus sinergis, guna 
memantau perkembangan dan kemajuan 
prestasi belajar peserta didik.  
 
Implikasi Terhadap Aktivitas Perpustakaan 
Sekolah 

 Sebagaimana menurut pendapat 
Mulyasa (2004:159-160), menyatakan bahwa 
hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam 
mengimplementasikan kurikulum berbasis 
kompetensi anatara lain menyangkut tenaga 
guru, sumber belajar, bahasa pengantar, 
pendidikan budi pekerti  dan akselerasi belajar. 
Sumber belajar guna mendukung pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran digunakan buku teks, 
sarana dan media belajar sebagai sumber belajar 
sesuai tujuan dan kompetensi yang ingin 
dicapai dalam kurikulum. Peserta didik dapat 
menggunakan buku teks yang disediakan 
sekolah, baik buku pemerintah maupun buku 
yang diterbitkan oleh penerbit swasta. 

 Sebagai sumber belajar, 
penyelenggaraan perpustakaan sesungguhnya  
untuk mendukung dan memfasilitasi 
dilaksanakannya proses pendidikan berjalan 
secara optimal. Sebagaimana menurut pendapat 
Bafadal (2005:1-6), perpustakaan adalah suatu 
unit kerja dari satu badan atau lembaga tertentu, 
yang mengelola buku yang diatur secara 
sistimatis menurut aturan tertentu sehingga 
dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi 
oleh pemakainya.  

Adanya interaksi dan kerjasama yang baik 
antara staf pengajar / guru selaku penyusun 

KTSP dengan pustakawan sangat mutlak 
diperlukan.  Pengadaan koleksi diarahkan untuk 
kepentingan-kepentingan yang terkait dengan 
sistim KTSP yang akan dilaksanakan. Semakin 
maju dan berkualitas suatu sekolah, senantiasa 
berasumsi bahwa perpustakaan bukan semata-
mata sebagai sarana pelengkap (sekedar ada). 
Eksistensi perpustakaan merupakan suatu 
keharusan sebab merupakan pusat sumber 
belajar yang penting bagi peserta didik. 
Pembenahan perpustakaan menjadi kuwajiban 
yang harus dilakukan sekolah untuk 
menyediakan alokasi dana khusus untuk 
pengembangan perpustakaan, baik itu berbenah 
dari segi bangunan, design interior, koleksi 
(paling utama), pelayanan, penelusuran 
informasi, maupun sebagai sarana rekreasi / 
refreshing yang menyenangkan bagi peserta 
didik sehingga memiliki loyalitas terhadap 
eksistensi perpustakaan. 

 
Penutup 
Simpulan 
1. Sistem pendidikan di Indonesia telah 

mengalami beberapa perubahan yang 
disesuaikan dengan perkembangan zaman. 
Profil lulusannya yang semakin tahun 
semakin baik dalam seleksi penilaian. 
Semua sistim yang diaplikasikan selalu 
memiliki dampak pada aktivitas 
perpustakaan, bahkan eksistensi 
perpustakaan semakin tangguh dan semakin 
kokoh posisi dan perananya dalam sistem 
pendidikan nasional. 

2.  Pada sistim KBK, peserta didik / siswa 
dituntut mampu memecahkan berbagai 
permasalahan secara mandiri dengan semua 
kemampuan yang dimilikinya. Sementara 
pada sistim KTSP, staf pendidik / guru 
dituntut dan ditantang untuk mampu 
menciptakan sebuah system yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi zaman yang 
nantinya diaplikasikan dilingkungannya. 
Segala aspek yang menunjang pembelajaran 
juga harus mendapatkan perhatian, agar 
menghasilkan SDM yang berhasil, 
berwawasan luas, berbudi pekerti mulia,  
terampil dan cakap dalam penguasaan 
teknologi informasi komunikasi. Eksistensi 
perpustakaan sebagai pusat belajar semakin 
memiliki pososisi yang penting bagi 
keberlangsungan proses belajar mengajar di 
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sekolah, baik itu pada sistim KBK maupun 
KTSP. 

3. Konsekwensi perubahan kurikulum dalam 
sistem pendidikan nasional, menempakan 
posisi dan peran perpustakaan sebagai pusat 
informasi dan sumber belajar, bahkan 
perpustakaan sebagai Knowlegde Centure 
maka perpustakaan sekolah semakin padat 
aktivitasnya baik dalam pengumpulan, 
pengadaan, pengolahan, penyajian, 
pelayanan dan penyebarluasan informasi. 
Lebih dari itu, pustakawan dituntut 
memiliki kemampuan komunikasi agar 
interaksi dengan pihak-pihk terkait terjalin 
dengan baik, sehingga pada akhirnya 
memperoleh dukungan yang positif. Peran 
dan status perpustakaan sekolah semakin 
strategis, serta eksistensi perpustakaan 
semakin tangguh, kokoh, bahkan menjadi 
komponen yang penting dalam sistem 
pendidikan  nasional. 

 
Saran 
1. Seyogjanya Guru  selalu  meningkatkan mutu 

kompetensi,  bersedia belajar lebih banyak  
dalam meningkatkan kemampuan dirinya, 
juga kemampuan peserta didiknya. 
Terampil dan cakap mengani masalah 
komunikasi dengan siswa maupun 
kemampuan dalam mengajar dikelas, serta 
melaksanakan kerjasama dengan 
pustakawan sehingga sesuai dengan harapan 
siswanya. Guru lebih kreatif dalam 
memberikan materi-materi yang banyak 
membutuhkan pemikiran, sehingga siswa 
akan lebih aktif dalam mencari informasi 
diperpustakaan. Guru juga harus 
bekerjasama dengan pihak perpustakaan 
untuk menjadwalkan siswanya, paling tidak 
2 (dua) kali dalam setiap minggunya untuk 
melakukan kunjungan ke perpustakaan. 
Lebih afdol lagi, proses belajar mengajar 
dapat dilakukan di perpustakaan. 

2. Pustakawan lebih  aktif, inovatif ,kreatif dan 
visioner dalam melakukan aktivitas 
pengumpulan dan pengadaan, pengolahan, 
pelayanan serta penyebarluasan informasi.  
Dalam bekerja pustakawan semakin dituntut 
untuk meningkatkan profesionslisme dan 
kompetensi sesuai  dengan kode etik 
profesinya Mengembangkan kemampuan 
komunikasi yang baik untuk dapat 
melakukan interaksi dengan pihak-pihak 

terkait, agar memperoleh dukungan yang 
luas terhadap peningkatan dan penguatan 
eksistensi perpustakaan. 
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Abstrak 

 
 Burnout atau kejenuhan kerja serta Self Esteem atau  Harga diri dapat 

memengaruhi kinerja guru dalam berkarya. Walaupun demikian tidak semua guru dapat 
mengalami sydrome ini, bergantung dari masing kondisi guru itu sendiri. 
Kata Kunci : Burnout, Self Esteem, Kinerja Guru 
 

 
 
Pendahuluan 

 
 
 
 

Para ahli di Indonesia menyadari bahwa 
jabatan guru adalah suatu profesi yang 
terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri 
dan berbhakti untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan meningkatkan kualitias manusia 
Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, bertaqwa 
dan berakal mulia serta menguasai IPTEK. 

Guru dituntut memiliki kinerja yang 
mampu memberikan dan merealisasikan 
harapan dan keinginan semua pihak terutama 
masyarakat umum yang telah mempercayai 
sekolah dan guru dalam membina anak didik. 
Dalam meraih mutu pendidikan yang baik 
sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru 
menjadi tuntutan penting untuk mencapai 
keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu 
pendidikan yang baik menjadi tolak ukur 
keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru. 

Guru pada prinsipnya memiliki potensi 
yang cukup tingggi untuk berkreasi guna 
meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang 
dimiliki guru untuk berkreasi sebagai upaya 
untuk meningkatkkan kinerjanya tidak selalu 
berkembang secara wajar dan lancar disebabkan 
adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang 
muncul dalam pribadi guru itu sendiri maupun 
yang terdapat diluar pribadi guru. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa kondisi dilapangan 
mencerminkan keadaan guru yang tidak sesuai 
dengan harapan. 

Guru sebagai makluk hidup merupakan 
sumber daya dinamis yang mempunyai 
pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang 
beraneka ragam. Jika terjadi pengelolahan SDM 
yang buruk didalam lingkungan sekolah maka 
akan terjadi beberapa permasalahan seperti 

penurunan motivasi kerja, prestasi kerja, 
kedisplinan kerja, kepuasaan kerja guru, dan 
lain-lain. 

Stress yang dialami individu dalam jangka 
waktu yang lama dan dengan intesitas tinggi 
akan mengakibatkan individu yang 
bersangkutan menderita kelelahan baik secara 
fisik maupun mental. Keadaan ini disebut 
Burnout atau kejenuhan kerja, adalah suatu 
kelelahan fisik atau emosi pada pekerja ( guru )  
yang biasanya terjadi akibat stress atau frustasi 
yang berkepanjangan. Guru yang mengalami 
kejenuhan kerja akan merasakan energi dan 
minat yang berkurang terhadap pekerjaan 
mereka. Merekapun merasakan kecemasan 
emosional, apatis, terganggu dan bosan serta 
selalu merasakan kegagalan disetiap aspek 
dalam lingkungan pekerjaan, tekanan kerja dan 
bereaksi negatif terhadap masukan dari orang 
lain ( Schultz, et al.,1998:392 ). 

  Masalah beban kerja adalah salah satu 
faktor  yang berdampak pada timbulnya 
Burnout atau kejenuhan kerja, Beban kerja yang 
berlebihan bisa meliputi, jam kerja, jumlah 
perta didik yang harus dilayani ( kelas yang 
padat ), tanggung jawab yang harus dipikul, 
pekerjaan rutin dan yang bukan rutin, dan 
pekerjaan administrasi lainnya yang melampaui 
kapasitas dan kemampuan individu. Dengan 
beban kerja yang berlebihan menyebabkan 
pemberi pelayanan dalam hal ini adalah guru, 
akan  merasakan adanya ketegangan emosional 
saat melayani klien sehingga dapat 
mengarahkan perilaku pemberi pelayanan untuk 
menarik diri secara psikologis dan menghindari 
diri untuk terlibat dengan klien ( Marsach, 1982 
). 
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Dukungan sosial dari teman kerja juga 
berpotensi untuk menyebabkan Burnout atau 
kejenuhan emosional. Sisi positif hubungan 
sosial yang baik dengan rekan kerja dapat 
menimbulkan perasaan nyaman, diperhatikan, 
dihargai atau terbantu dengan rekan yang lain, 
sedangangkan sisi negatifnya dapat 
menimbulkan terjadinya hubungan antar rekan 
kerja yang buruk, diwarnai dengan konflik, 
saling tidak percaya, dan saling bermusuhan. 

Salah satu sebab rendahnya kinerja guru 
adalah karena kurangnya Self Esteem atau harga 
diri, Menurut Maslow ( Wells dan Prensky, 
1996 ) harga diri merupakan salah satu 
kebutuhan dasar manusia yang memotivasi 
tingkah lakunya. Tidak terpenuhinya Self 
Esteem atau harga diri dapat menyebabkan 
sesorang sulit dalam  mencapai kebahagian. Self 
Esteem atau Harga diri bagi manusia adalah 
seperti pondasi bagi sebuah bangunan, dimana 
struktur penting diatasnya akan dibangun 
berbagai hal penting lainnya. 

Berdasarkan pendapat diatas, Self Esteem 
atau harga diri merupakan hal yang penting 
dalam struktur kepribadian sesorang. Banyak 
tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh 
harga dirinya. Orang yang memiliki Self Esteem 
atau harga diri tinggi atau positif akan membuat 
rasa percaya dirinya kuat, dimana akan menjadi 
modal dasar bagi individu tersebut untuk 
melakukan hal-hal yang positif, selanjutnya 
dapat memberi pengalaman yang penuh makna 
bagi perkembangan diri manusia. Sebaliknya, 
orang yang mempunyai Self Esteem atau harga 
diri rendah atau negatif cenderung kurang 
berani dalam menghadapi pengalaman-
pengalaman baru. 

Berdasarkan masalah yang dipaparkan 
diatas, terlihat betapa pentingnya masalah  Burn 
out atau kejenuhan kerja  serta Self Esteem atau 
harga diri dalam mempengaruhi kinerja guru 
profesional, Oleh karena itu sangatlah penting 
kiranya untuk mengetahui informasi tentang 
seluk beluk kinerja guru profesional dan faktor-
faktor yang mempengaruhimya, terutama 
Burnout atau kejenuhan kerja serta Self Esteem 
atau harga diri. 

 
Pembahasan 
A. Kejenuhan Kerja  
1. Pengertian Kejenuhan 

Kejuhan merupakan hasil dari tekanan 
emosional yang konstan dan berulang, yang 

diasosiasikan dengan keterlibatan yang intensif 
dalam hubungan antar personal untuk jangka 
waktu yang lama oleh Maslach dan Leiter ( 
1993 ) ( dalam wawasanbk, 2012 ). Hal tersebut 
senada dengan apa yang dinyatakan Pines & 
Aroson   ( Silvar, 2001 ) yang menjelaskan 
kejenuhan didefinisikan sebagai keletihan fisik, 
emosi, dan mental yang terjadi dalam waktu 
yang panjang atas keterlibatan dengan orang-
orang dalam berbagai situasi emosional yang 
menegangkan. 
1. Kejenuhan Kerja 

Kejenuhan kerja adalah situasi emosi yang 
dialami seseorang berupa rasa lelah secara 
mental ataupun fisik akibat daripada tuntutan 
pekerjaan yang dirasakan berlebihan ( Pines; 
1983 ). Istilah kejenuhana kerja sering dikaitkan 
dengan bidang pelayanan kemanusiaan 
diantaranya adalah dokter, guru, perawat, 
pekerja sosial, psikolog dan psikiatri. 
Kejenuhan kerja adalah suatu proses dimana 
komitmen profesional sebelumnya terlepas dari 
pekerjaannya, karena adanya tekanan dan 
pengalaman yang menekan ( strain ) dalam 
pekerjaan ( Chernis; 1980 ). Kejenuhan kerja 
merupakan perubahan sikap dan perilaku dalam 
bentuk reaksi menarik diri secara psikologis 
dari pekerjaan, seperti menjaga jarak dengan 
klien maupun bersikap sinis dengan mereka, 
mangkir dalam pekerjaan, sering terlambat, dan 
keinginan pindah yang kuat.  

Pengertian Burnout atau kejenuhan kerja 
juga dikemukakan oleh Maslach dan Pines, 
sebagai suatu sindrom kelelahan emosi, 
depersonalisasi, penurunan rasa kemampuan 
diri yang dialami oleh individu-individu yang 
bekerja dan selalu berhubungan dengan orang 
lain. 

 Selain kondisi individu yang dianggap 
sebagai penyebab kejenuhan kerja, kondisi 
organisasi juga dianggap yang menyebabkan 
sebagai salah satu faktor yang menyebabkan 
kejenuhan kerja ( Arches; 1997 ). Hasil 
penelitian ( Zunz; 1998 ) mendapati situasi dan 
kondisi dalam organisasi seperti perubahan 
yang cepat dan lemahnya sistem koordinasi 
dapat menyebabkan kejenuhan kerja. Sementara 
menurut   ( Schulz et al; 1985). Struktur 
organisasi, budaya, dan manajemen merupakan 
faktor penting yang berhubungan dengan 
lingkungan kerja, kepuasan kerja dan pada 
akhirnya kepada kejenuhan. Kejenuhan kerja ( 
Burn out ) terjadi karena adanya intensitas yang 
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kontinuitas terhadap suatu kegiatan yang tidak 
menghasilkan perubahan ( Cherniss, 1980 ). 
2. Sebab terjadinya kejenuhan kerja ( Burn 

Out ) 
Masalah beban kerja yang berlebihan 

adalah salah satu faktor dari pekerjaan yang 
berdampak pada timbulnya burn out ( Maslach, 
1982; Pines dan Aroson, 1989; Cherniss, 1980 
). Beban kerja yang berlebihan bisa meliputi 
jam kerja, jumlah individu yang harus dilayani, 
jumlah individu yang harus dilayani ( kelas 
yang padat misalnya ), tanggung jawab yang 
harus  dipikul, pekerjaan rutin dan yang bukan 
rutin, dan pekerjaan administrasi lainnya yang 
melampaui kapasitas dan kemampuan individu. 
Di samping itu, beban kerja yang berlebihan 
menyebabkan pemberi pelayanan merasakan 
adanya ketegangan emosional saat melayani 
klien sehingga mengarahkan perilaku pemberi 
pelayanan untuk menarik diri secara psikologis 
dan menghindari diri untuk terlibat dengan 
Klien ( Marslach, 1982 ). 

Dukungan sosial dari rekan kerja juga turut 
berpotensi dalam menyebabkan Burnout ( 
Caputo, 1991; Cherniss, 1980; Pines dan 
Aroson, 1989; Maslach, 1982 ). Sisi positif 
yang dapat diambil bila memiliki hubungan 
yang baik dengan rekan kerja yaitu mereka 
merupakan sumber emosional bagi individu 
saat menghadapi masalah dengan klien ( 
Maslach, 1982 ). Individu yang memiliki 
persepsi dukungan sosial akan merasa nyaman, 
diperhatikan, dihargai atau terbantu dengan 
orang lain. Sisi negatif dari rekan kerja yang 
dapat menimbulkan Burnout adalah terjadinya 
hubungan antar rekan kerja yang buruk. Hal 
tersebut bisa terjadi apabila hubungan antar 
mereka diwarnai dengan konflik, saling tidak 
percaya, dan saling bermusuhan. Cherniss ( 
1980 ) mengungkapkan sejumlah kondisi yang 
potensial terhadap timbulnya konflik antar 
rekan sekerja, yaitu : (1) perbedaan nilai 
pribadi, (2) perbedaan pendekatan dalam 
melihat permasalahan, (3) mengutamakan 
kepentingan pribadi dalam berkompetisi. Di 
samping dukungan sosial dari rekan kerja 
tersebut, dukungan sosial yang tidak ada dari 
atasan juga dapat menjadi sumber stres 
emosional yang berpotensi menimbulkan 
Burnout ( Cherniss, 1980; Piners dan Aronson, 
1989; Maslach, 1982 ). Kondisi atasa yang 
tidak responsif akan mendukung terjadinya 
situasi yang menimbulkan ketidak berdayaan, 

yaitu bawahan akan merasa bahwa segala 
upayanya bekerja tidak bermakna. 

Kahn dalam Cherniss ( 1980 ) 
mengemukakan bahwa adanya konflik peran 
merupakan faktor yang potensial terhadap 
timbulnya Burnout. Konflik peran muncul 
karena adanya tuntutan yang tidak sejalan atau 
bertentangan. Contohnya: (1) seorang guru 
diharapkan untuk menerapkan disiplin kepada 
siswa namun di sisi lain ia harus 
memperlihatkan perasaan kasih sayang, 
perhatian, rasa humor agar suasana 
pembelajaran dapat tercipta dengan baik, (2) 
Guru-guru ingin agar siswa yang hiperaktif 
tetap dipertahankan disekolah namun pihak 
yayasan sekolah meminta agar siswa yang 
berkelakuan seperti itu harus dikeluarkan dari 
sekolah, dan (3) sebagi pekerja sosial ia harus 
melakukan  kerja lembur namun sebagai seorag 
ibu ia juga harus memperhatikan kebutuhan 
keluarga pula.   

Farber (1991) mengemukakan bahwa, 
ketidak pedulian, ketidak pekaan atasan, 
kurangnya apresiasi masyarakat dengan 
pekerjaan, kritik masyarakat, pindah kerja yang 
tidak dikehendaki, kelas yang terlalu padat, 
kertas kerja yang berlebihan, bangunan fisik 
tempat bekerja yang tidak baik, hilangnya 
otonomi, dan gaji yang tidak memadai 
merupakan beberapa faktor lingkungan sosial 
yang turut berperan menimbulkan burnout. 
3. Ciri-ciri Kejenuhan kerja (Burnout ) 

Cherniss (1980) menyatakan bahwa ketika 
seseorang mulai memperhatikan tanda-tanda 
atau gejala-gejala burnout yang dinyatakan 
dalam literatur, makna konsep burnout meluas 
lebih jauh. Karenanya, tanda dan gejala yang 
biasanya dikaitkan dengan burnout pada 
layanan kemanusian adalah sebagai berikut : 

(a) Resistensi yang tinggi untuk pergi 
kerja setiap hari dan sangat sering 
membolos. 

(b) Terdapat perasaan gagal di dalam diri. 
(c) Cepat marah dan sering kesal. 
(d) Rada bersalah dan menyalahkan. 
(e) Keengganan dan ketidak berdayaan. 
(f) Negatifisme. 
(g) Isolasi dan penarikkan diri. 
(h) Perasaa lelah dan capek setiap hari. 
(i) Sering memperhatikan jam saat 

bekerja. 
(j) Saat pegal setalah bekerja. 
(k) Hilang perasaan positif terhadap klien. 
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(l) Menunda kontak dengan klien, 
membatasi telpon dari klien, kunjungan 
kantor. 

(m) Menyamaratakan klien. 
(n) Tidak mampu menyimak apa yang 

klien ceriterakan. 
(o) Merasa tidak aktif. 
(p) Sinisme terhadap klien dan sikap 

menyalahkan. 
(q) Gangguan tidur atau sulit tidur. 
(r) Menghindari diskusi mengenai 

pekerjaan dan teman kerja. 
(s) Asyik dengan dirinya sendiri. 
(t) Mendukung tindakan untuk 

mengontrol perilaku, misalnnya 
menggunakan obat penenang. 

(u) Sering demam dan flu. 
(v) Sering sakit kepala dan gangguan 

pencernaan. 
(w) Kaku dalam berpikir serta resisten 

terhadap perubahan. 
(x) Rasa curiga yang berlebihan dan 

paranoid. 
(y) Penggunaan obat-obatan yang 

berlebihan. 
(z) Konflik perkawinan dan keluarga. 
Tekanan pekerjaan ( ketidak seimbangan 

antara sumber daya dan tuntutan ) tidak harus 
menyebabkan kelelahan  yang hebat, dan 
dengan penanganan yang berkaitan dengan 
burnout yang bersifat defensif. Artinya, 
walaupun kelelahan menghasilkan beberapa 
perubahan tingkah laku dan penderita 
melampiaskan terhadap klien dan teman 
sejawat, hal itu belum tentu bahwa ia 
mengalami burnout. Tetapi secara umum, 
semakin besar dan semakin kronis stres dan 
semakin tidak berdaya seseorang pekerja untuk 
mengubah situasi, besar kemungkinan burnout 
terjadi dan bisa semakin buruk ( Cherniss, 1980 
). 
B. Harga diri 
1. Pengertian Harga diri 

Harga diri merupakan salah satu aspek 
kepribadian yang mempunyai peran penting dan 
berpengaruh besar terhadap sikap dan perilaku 
individu. Harga diri adalah suatu kesadaran 
akan berapa besar nilai yang diberikan kepada 
diri sendiri. Dalam kamus besar Bahasa 
Indonesia, Harga diri mengandung pengertian 
“siapa dan apa diri saya “. Segala sesuatu yang 
berhubungan dengan seseorang, selalu 
mendapat penilaian berdasarkan kriteria dan 

standart tertentu, atribut-atribut yang melekat 
dalam diri seseorang akan mendapat masukkan 
dari orang lain dalam proses berinteraksi di 
lingkungan masyarakat. 

  Coopersmith (Burn, 1998) mengatakan 
bahwa : Harga diri merupakan evaluasi yang 
dibuat individu dan kebiasaan memandang 
dirinya, terutama sikap, menerima, menolak, 
dan indikasi besarnya kepercayaan individu 
terhadap kemampuan, keberartian, kesuksesan, 
keberhargaan”. Secara singkat, harga diri 
adalah personal Judgment mengenai perasaan 
berharga atau berarti yang di ekspresikan dalam 
sikap-sikap individu terhadap dirinya.. Stuart 
dan Sundeen ( 1991 ), mengatakan harga diri 
adalah penilaian individu terhadap hasil yang 
dicapainya dengan menganalisa seberapa jauh 
perilaku memenuhi ideal dirinya. Dapat 
disimpulkan bahwa harga diri menggambarkan 
sejauh mana individu tersebut menilai dirinya 
sebagai orang yang memiliki kemampuan, 
keberartian, berharga dan kompeten. 

Ahli lain yang memberikan defini tentang 
harga diri yaitu Alport      ( Powel, 1983 ), yang 
mengartikan harga diri sebagaimana seseorang 
memandang dirinya sendiri dengan cara 
sesorang bereaksi secara menyenangkan atau 
tidak menyenangkan terhadap gambaran diri 
itu, dalam hal ini setiap orang akan berbeda 
dalam memandang dirinya. 

 
2.Macam-macam Harga Diri 
a. Harga diri yang positif 

Yaitu perasaan timbul dan merasa dapat 
melakukan sesuatu atau merasa puas dalam 
suatu keadaan. Adapun ciri-ciri harga diri yang 
positif adalah sebagai berikut : 
1). Bertindak mandiri 
2). Menerima tanggung jawab 
3). Merasa bangga 
4). Percaya diri 
5). Mampu menghadapi masalah dengan baik 
6). Bisa menyesuaikan diri 
7). Bersifat terbuka 
b. Harga diri yang negatif   

Yaitu  perasaan yang timbul karena 
seseorang, merasa lebih rendah tidak mampu 
melakukan sesuatu, merasa kurang, merasa 
lebih rendah, malu, merasa diri kecil, rendah 
diri, gelisah dan kesal hati. Ciri-ciri dari harga 
diri rendah adalah sebagai berikut : 
1).Meremehkan bakat dan minatnya 
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2).Merasa bahwa orang lain tidak 
menghargainya 

3). Merasa tidak berdaya 
4). Toleransi rendah 
5).Mudah tersinggung dan tidak bisa menerima 

kritikan orang lain 
6).Menyalakan orang lain karena kesalahannya 

sendiri 
4.Faktor-faktor yang mempengaruhi Harga 
Diri 

Coopersmith ( 1998 ) membagi harga 
diri dalam empat aspek : 
a. Kekuasaan ( Power ), kemampuan untuk 

mengatur dan  mengkontrol tingkah laku 
orang lain. Kemampuan ini ditandai adanya 
pengakuan dan rasa hormat yang diterima 
individu. 

b. Keberartian ( Significance ), adanya 
kepedulian, penilaian, afeksi yang diterima 
individu dari orang lain. 

c. Kebajikan ( Virtue ), ketaatan mengikuti 
standart moral dan etika, ditandai oleh 
ketaatan untuk menjahui tingkah laku yang 
diperbolehkan. 

d. Kemampuan ( Competence ), sukses 
memenuhi tuntutan prestasi. 

C. Kinerja guru 
1. Pengertian Kinerja 

 Kinerja merupakan kegiatan yang 
dijalankan oleh tiap-tiap individu dalam 
kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah 
direncanakan. Berkaitan dengan hal tersebut 
terdapat beberapa definisi mengenaik kinerja. 
Smith dalam ( Mulyasa, 2005: 136 ) 
menyatakan bahwa kinerja adalah “ ... out put 
drive from processes, human or otherwise “. 
Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 
suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh 
Mulyasa bahwa kinerja atau performance dapat 
diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan 
kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau 
unjuk kerja. 

 Dessler ( 1997: 513 ) menyatakan 
pengertian kinerja hampir sama dengan prestasi 
kerja ialah perbadingan antara hasil kerja aktual 
dengan standart kerja yang di tetapkan. Dalam 
hal ini kinerja lebih mefokuskan pada hasil 
kerja. 
2.Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Kinerja dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Menurut Malthis dan Jacson      
( 2001 : 82 ) dalam Wikipedia, ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi kinerja; (1) 

kemampuan mereka, (2) motivasi, (3) dukungan 
yang diterima, (4) keberadaan pekerjaan yang 
mereka lakukan, (4) hubungan mereka dengan 
organisasi. 

 Sedangkan menurut Gibson (1987) 
dalam Wikipedia, menjelaska ada tiga faktor 
yang berpengaruh terhadap kinerja; (1) faktor 
individu, yaitu kemampuan, ketrampilan, latar 
belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat 
sosial, dan demografi seseorang. (2) faktor 
psikologis, yaitu persepsi, peran, sikap, 
kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja. (3) 
faktor organisasi, yaitu struktur organisasi, 
desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem 
penghargaan, atau reward system.  
3.Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah satu komponen 
penting dalam proses pencapaian tujuan sekolah 
hal ini terlihat dari tugas dan peran guru itu 
sendiri. Menurut Rusman (2012: 7) tugas dan 
peran guru itu adalah “sebagai pengajar, 
pemimpin kelas, pembimbing, pengatur 
lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana, 
supervisor, motivator, penanya, evaluator, dan 
konselor”. 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi 
tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan di ukur 
berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi 
yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaiatan 
dengan kinerja guru, wujud perilaku yang 
dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 
pembelajaran.  

 Keterangan lain menjelaskan dalam 
UU No. 14 tahun 2005 Bab IV pasal 20 (a) 
tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa 
standart prestasi kerja guru dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 
berkewajibannya merencanakan pembelajaran 
yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi 
hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut 
yang diwujudkan dalam kegiatan belajar 
mengajar merupakan bentuk kinerja guru.  

Pendapat lain diutarakan Soedijarto(1993), 
dalam Rusman (2012) menyatakan ada empat 
tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai 
oleh seorang guru. Kemampuan yang harus 
dikuasai oleh seseorang guru. Kemampuan 
yang harus dikuasai oleh seorang guru. 
Kemampuan yang harus dikuasai, yaitu : (1) 
merencanakan program belajar mengajar; (2) 
melaksanakan dan memimpin proses belajar 
dan mengajar; (3) menilai kemajuan proses 
belajar mengajar; (4) membina hubungan 
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dengan peserta didik. Sedangkan berdasarkan 
Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang 
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan 
Menengah dijabarkan beban kerja guru 
mencakup kegiatan pokok : (1) merencanakan 
pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; 
(3) menilai hasil pembelajaran; (4) 
membimbing dan melatih peserta didik; (5) 
melaksanakan tugas tambahan. 
4.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
guru 

 Menurut Mulyasa (2007) dalam 
Rusman (2012), sedikitnya terdapat sepuluh 
faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru, 
baik faktor internal maupun eksternal : (1) 
dorongan untuk bekerja, (2) tanggung jawab 
terhadap tugas, (3) minat terhadap tugas, (4) 
penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk 
berkembang, (6) perhatian dari kepala sekolah, 
(7) hubungan interpersonal, (8) MGMP atau 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan KKG (9) 
kelompok diskusi terbimbing, serta (10)  
layanan perpustakaan. 

 Sedangkan menurut Surya ( 2004; 10 ), 
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 
adalah kepuasaan kerja yang berkaitan erat 
dengan kesejahteraan guru, faktor ini dilatar 
belakangi oleh ; (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, 
(3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi 
lingkungan kerja, (5) kesempatan untuk 
pengembangan dan peningkatan diri. 
  

Burnout atau kejenuhan kerja sangat 
berpengaruh pada kualitas kerja terutama pada 
pekerja, biasanya masalah ini banyak terjadi 
terjadi pada pekerjaan yang dikaitkan dengan 
bidang pelayanan kemanusiaan diantaranya 
adalah dokter, guru, perawat, pekerja sosial, 
psikolog dan psikiatri.  

Burnout dapat terjadi karena adanya beban 
kerja yang berlebihan, dukungan sosial dari 
rekan sekerja yang buruk, konflik antar peran 
yang disebabkan karena adanya tuntutan yang 
tidak sejalan atau bertentangan dengan dirinya, 
serta adanya ketidak pedulian, ketidak pekaan 
atasan dan beberapa faktor lingkungan sosial 
yang lain. 

Self Esteem atau harga diri merupakan 
evaluasi terhadap dirinya sendiri secara positif 
dan negatif.  Evaluasi ini memperlihatkan 
bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan 
diakui atau tidaknya kemampuan dan 
keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian 

tersebut terlihat dari penghargaan mereka  
terhadap keberadaan dan keberhasilan dirinya. 
Individu yang memiliki harga diri yang positif 
akan menerima dan menghargai dirinya sendiri 
apa adanya. 

Kinerja guru adalah prestasi kerja  yang 
telah dicapai oleh seorang guru. Kinerja atau 
prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu 
aktifitas yang telah dilakukan seseorang guru 
untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil 
kerja juga sebagai bentuk perbandingan hasil 
kerja seorang guru  sesuai tidaknya dengan 
standart kerja yang telah ditetapkan bahkan bisa 
melebihi standart kerja yang telah ditetapkan, 
maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai 
prestasi yang baik. 

 
Penutup 

Dari pembahasan diatas dapat ditarik 
kesimpulan bahwan terjadinya Burnout          ( 
kejenuhan kerja ) serta Self Esteem ( harga diri ) 
yang negatif dapat menyebabkan terjadinya 
penurunan pada kinerja guru. Walaupun tidak 
semua guru bisa mengalaminya. Hal ini 
disebabkan burnout  serta self esteem tidak 
secara sepenuhnya dapat mempengaruhi kinerja 
guru, tetapi tergantung pada kondisi guru itu 
sendiri. Burnout dan  Self Estem yang negatif 
tidak selalu terjadi pada setiap guru, karena 
adanya perbedaan didalam mempengaruhi 
kondisi fisik, emosi dan mental seorang guru. 
Adapun hal yang memiliki kontibusi yang besar 
terhadap timbulnya Burnout dan Self Esteem  
adalah adanya perasaan tidak bernilai, tidak 
dihargai, sehingga pekerjaannya   tidak berarti. 

Sedangkan faktor-faktor yang menentukan 
tingkat kinerja guru antara lain; tingkat 
kesejahteraan ( reward system ), lingkungan 
atau iklim kerja guru, desain karier dan jabatan 
guru, kesempatan untuk berkembang dan 
meningkatkan diri, motivasi dan semangat 
kerja, pengetahuan, ketrampilan dan karakter 
pribadi guru. 
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Abstrak 

 

Pembelajaran di sekolah dasar (SD) umumnya masih menerapkan pembelajaran 

yang berpusat pada guru, kurangnya variasi desain pembelajaran yang diterapkan guru, 

dan kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga 

membuat siswa kurang memahami materi pelajaran. Berdasarkan hasil observasi di Siti 

Aminah Surabaya, pembelajaran yang dilakukan guru pada siswa kelas IV ternyata 

masih menggunakan desain pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga siswa sulit 

memahami pembelajaran yang berlangsung dan kurang mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Salah satu desain pembelajaran yang dapat merubah suasana 

pembelajaran yang menyenangkan yaitu desain pembelajaran ASSURE. Desain 

pembelajaran ASSURE merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang 

mengutamakan pengalaman belajar. Diharapkan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

dengan desain pembelajaran ASSURE akan mempunyai pengalaman belajar, yang 

akhirnya siswa akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil yang didapat, bahwa nilai rata-rata yang dicapai kelas kontrol 

pada pre test yaitu 60,02 sedangkan pada post test menjadi 60,30, kemudian untuk kelas 

eksperimen diperoleh rata-rata nilai pre test yaitu 59,25 sedangkan untuk rata-rata nilai 

post test yang dicapai siswa yaitu sebesar 85,30. Dengan demikian nilai Post Test dan 

Pre Tes yang dicapai oleh kelas eksperimen lebih baik dari nilai Post test dan Pre test 

yang dicapai siswa kelas Kontrol. Kemudian rata–rata nilai pre test sebesar 60,02 yang 

dicapai kelas konrtrol mengalami peningkatan pada rata-rata nilai post test menjadi 

60,30. Sedangkan untuk kelas eksperimen juga mengalami peningkatan, rata-rata nilai 

pada nilai Pre test yaitu sebesar 59,25 menjadi 85,30 pada Post test. Berdasarkan rata-

rata nilai yang dicapai oleh siswa kelas eksperimen bahwa desain pembelajaran 

ASSURE dapat meningkatkan hasil belajar subtema barang dan jasa pada siswa kelas IV 

SD Siti Aminah Surabaya tahun pelajaran 2014-2015. 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil t hitung sebesar 19,005 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian demikian nilai t hitung yang didapat lebih 

besar dari nilai t dalam tabel (19,005 > 1,7011) sedangkan nilai signifikansi tersebut 

lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0,05).  Berdasar hasil tersebut, maka hipotesis diterima, 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara desain pembelajaran ASSURE (X), 

terahadap hasil belajar siswa pada subtema barang dan jasa oleh siswa (Y) kelas IV SD 

Siti Aminah Surabaya tahun pelajaran 2014-2015. 

Kata Kunci: Desain pembelajaran ASSURE, hasil belajar 

 

 

 

Pendahuluan 

Pada proses pembelajaran di sekolah dasar 

(SD) umumnya masih menerapkan 

pembelajaran yang berpusat pada guru, 

kurangnya variasi desain pembelajaran yang 

diterapkan guru, dan kurangnya keterlibatan 

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

sehingga membuat siswa kurang memahami 

materi pelajaran. Berdasarkan hasil observasi di 

Siti Aminah Surabaya, pembelajaran yang 

dilakukan guru pada siswa kelas IV ternyata 

masih menggunakan desain pembelajaran yang 

berpusat pada guru, sehingga siswa sulit 

memahami pembelajaran yang berlangsung 

kurang mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa. Terbukti dari hasil belajar siswa yang 
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rendah dilihat dari KKM yang telah ditetapkan 

oleh sekolah yaitu ≥ 65. Berdasarkan hasil 

ulangan formatif pada materi subtema barang 

dan jasa, ternyata hanya 45% siswa mencapai 

standar ketuntasan, sedangkan yang 55% belum 

mencapai standar ketuntasan. 

Dari keadaan diatas maka dibutuhkan suatu 

desain pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

dan meningkatkan kompetensi siswa terutama 

dalam hasil belajar. Salah satu desain 

pembelajaran yang dapat merubah suasana 

pembelajaran yang menyenangkan yaitu desain 

pembelajaran ASSURE. Desain pembelajaran 

ASSURE merupakan sebuah rancangan 

pembelajaran yang mengutamakan pengalaman 

belajar. Diharapkan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan desain pembelajaran 

ASSURE akan mempunyai pengalaman belajar, 

yang akhirnya akan memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. Desain pembelajaran 

ASSURE ini mudah diterapkan dalam praktek 

pembelajaran. Mudahnya melaksanakan tugas 

belajar mengajar, mampu melaksanakan 

kegiatan belajar dengan cara yang sistematis, 

efektif, dan mampu membangun suasana kelas 

yang kondusif, jika setiap guru telah mendesain 

dan merencanakan proses pembelajarannya 

dengan baik.  

Dengan demikian melalui desain 

pembelajaran ASSURE guru diharapkan 

mampu menjadi sarana untuk pengoptimalan 

hasil belajar terutama pada subtema barang dan 

jasa di kelas IV sekolah dasar. 

 

Kajian Pustaka 

Model ASSURE adalah salah satu petunjuk 

dan perencanaan yang bisa membantu untuk 

bagaimana cara merencanakan, 

mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih 

metode dan bahan, serta evaluasi (Achmadi 

dkk, 2014:37). Selanjutnya Pribadi, Benny 

(2011:29) menambahkan bahwa model assure 

adalah model pembelajaran yang lebih 

memokuskan pada perencanaan pembelajaran 

untuk digunakan dalam situasi pembelajaran di 

dalam kelas. Sehingga dapat dijelaskan bahwa 

model ASSURE merupakan pendekatan yang 

sistematis untuk menganalisis karakteristik para 

siswa yang memengaruhi kememapuan mereka 

untuk belajarar. Analitis tersebut menyediakan 

informasi secara strategis yang digunakan untuk 

merencanakan pelajaran yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan spesifik para siswa. 

Smaldino dkk (2012:112) mengungkapkan 

faktor kunci yang digunakan dalam  

menganalisis pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

a. Karakteristik umum 

b. Kompetensi dasar spesifik 

c. Gaya belajar  

Faktor pertama, karakteristik umum 

mencakup deskriptor, seperti usia, gender, kelas 

dan faktor budaya atau sosioekonomi. Faktor 

kedua, kompetensi dasar spesifik, merujuk pada 

pengetahuan dan ketrampilan yanhg dimiliki 

siswa atau yang belum didmiliki: keterampilan 

prasyarat, keterampilan target dan sikap. Faktor 

ketiga, gaya belajar mengacu pada sifat-sifat 

psikologis yang memengaruhi bagaiman siswa 

merasakan dan merespon stimulus yang 

berbeda, kecerdasan jamak, perefensi dan 

kekuatan perseptual, kebiasaan memproses 

informasi, motivasi dan faktor-faktor fisiologis. 

ASSURE berbentuk suatu kata yang 

mempunyai arti khusus yaitu to make sure atau 

dalam bahasa Indonesia berarti meyakinkan. 

ASSURE terdiri atas enam komponen seperti 

rumusan kata itu sendiri.  Setiap huruf 

mempunyai arti, yaitu 

1) Analyze Learner (menganalisis peserta 

belajar) 

2) State Objectives (merumuskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi) 

3) Select methods, media, and materials 

(memilih metode, media dan bahan ajar) 

4) Utilize media and materials (menggunakan 

media dan bahan ajar) 

5) Require learner participation 

(mengembangkan peran serta peserta 

belajar) 

6) Evaluate and Revise (menilai dan 

memperbaiki) 

Ditinjau dari struktur, maka ASSURE 

dirumuskan berdasarkan kata kerja tertentu 

yaitu analyze, state, select, utilize, require, dan 

evaluate. Seluruh kata kerja ini menunjuk pada 

kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh guru untuk mengelola PBM. Berikut ini 

adalah analisis masing masing komponen dari 

desain pembelajaran ASSURE: 

1) Analyze Learner 

 Pada desain pembelajaran, peserta belajar 

adalah hal terpenting.  Apapun bentuk produk, 

model desain pembelajaran maka semua upaya 

diwujudkan demi kelancaran proses belajar.  

Dalam melakukan analisis peserta belajar ada 
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 beberapa hal yang perlu dilakukan misalnya 

karakteristik umum peserta belajar, kompetensi 

awal yang menjadi modal dasarnya, gaya 

belajar dari peserta belajar, aspek psikologis 

dari peserta belajar dan banyak lagi sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dalam menganalisis pembelajaran 

khususnya bagi peserta didik, guru 

mempertimbangkan hal-hal yang mungkin 

terjadi dan berdampak bagi peserta didik. 

Sebagai contohnya, ketika mengelompokkan 

siswa dalam pembelajaran harus diperhatikan 

dampaknya seperti perbedaan gender. Karena 

hal ini akan memengaruhi kinerja siswa, 

biasanya ada siswa yang cocok dengan gender 

yang sama adapula yang cocok dengan gender 

yang berbeda begitupula dengan sebaliknya. 

Analisis pembelajaran kepada siswa dapat 

juga dilakukan dengan menggunakan tes atau 

pengujian sebelum memulai pembelajaran yang 

sesungguhnya. Guru akan terbantu dengan 

adanya tes ini, karena dari hasil tes tersebut 

guru dapat memepertimbangkan pembelajaran 

yang akan dilaksakan dan lebih tepatnya akan 

dijadikan pedoman dalam mengajar. Hasil tes 

tersebut akan menunjukkan hasil yang berbeda 

sesuai dengan pemahaman siswa dalam 

pelajaran. jangan sampai perencanaan yang 

dibuat oleh guru tidak sesuai dengan siswa 

karena pemahaman terhadap pelajaran mereka 

kurang. 

2) State Objective 

 Merumuskan tujuan pembelajaran dapat 

menggunakan rumusan tujuan dengan model 

ABCD , yang berarti : 

A  = audience, pebelajar dengan segala 

karakteristiknya. 

B = behavior, kata kerja yang menjabarkan 

kemampuan yang harus dikuasai; 

C = conditions, situasi kondisi yang 

memungkinkan bagi pebelajar dapat belajar 

dengan baik; dan 

D = degree, persyaratan khusus yang 

dirumuskan sebagai standar baku 

pencapaian tujuan pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran juga dapat dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan kompetensi dasar dan 

indikator keberhasil yang hendak dicapai pada 

akhir proses pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran tidak bermaksud 

untuk membatasi siswa bereksplorasi dalam 

belajar, melainkan suatu pedoman yang harus 

dicapai oleh seorang siswa. Kemampuan-

kemampuan lebih diluar tujuan pembelajaran 

yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran 

sangat baik. karena hal tersebut merupakan 

kelebihan yang dimiliki oleh siswa yang 

mempunyai tingkat intelejensi tinggi. Selain itu 

tujuan pembelajaran juga member arahan yang 

jelas bagi keberhaislan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

3) Select Methods, Media, and Materials 

Pada tahapan ini adalah memilih metode, media 

dan bahan ajar. Ada tiga tahapan penting 

untuk  huruf S kedua dari ASSURE ini. 

Ketiganya adalah : 

(1) Menentukan metode yang tepat untuk 

kegiatan belajar tertentu, kemudian 

(2) Memilih format media yang disesuaikan 

dengan metode yang diterapkan; dan 

(3) Memilih, merancang, memodifikasi, atau 

memproduksi  bahan ajar. 

Baik media maupun metode tidak ada yang 

lebih baik atau terbaik diantaranya. Media dan 

metode ditentukan karena keduanya cocok, 

tepat, dan sesuai untuk suatu proses belajar. 

Dalam memilih metode, guru perlu 

mempertimbangkanya sebelum memilihnya, hal 

ini disesuaikan dengan hasil analisis 

pembelajaran. Ada dua jenis metode pertama 

yang terpusat  pada  guru, dan yang kedua yang 

terpusat pada siswa. Metode yang terpusat pada 

guru adalah kegiatan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada aktifitas guru contohnya, 

menyajikan sebuah konsep dengan 

menggunakan video atu kisah. Metode yang 

terpusat pada siswa adalah kegiatan yang 

melibatkan siswa dalam pembelajran aktif 

sebagai contoh kegiatan belajar dalam 

praktikum. Pada kenyataanya kegiatan belajarar 

secara umum metode yang digunakan 

menggabungkan metode guru dan siswa.  

4) Utilize Media and Materials 

Pemanfaatan media dan bahan ajar pada 

model ASSURE ini ditujukan kepada guru dan 

peserta belajar.  Smaldino, dkk (2012:128) 

mengajukan rumus 5 P untuk pemanfaatan 

media dan material pembelajaran ini.  Kelima P 

tersebut ialah : 

a) Preview the Materials (Kaji bahan 

ajar) 

b) Prepare the Materials (Siapkan bahan 

ajar) 

c)  Prepare Environment (Siapkan 

lingkungan) 

d)  Prepare the Learners (Siapkan 
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peserta didik) 

e) Provide the Learning Experience 

(Tentukan pengalaman belajar) 

5) Required Learner Participation 

Mengembangkan peran serta peserta 

belajar, tujuan utama pembelajaran adalah agar 

peserta belajar. Oleh karena itu melibatkan 

peserta untuk belajar adalah aktivitas yang 

harus dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. 

6) Evaluate and revise 

Salah satu tujuan penilaian adalah 

mengukur tingkat pemahaman atas materi yang 

baru saja diberikan.  Dalam hal ini, penilaian 

bukan untuk menentukan tingkat ”kepintaran‟ 

seorang pebelajar, namun cenderung untuk 

memberi masukan kepada mereka. Demikian 

juga evaluasi berguna untuk melakukan 

penilaianan apakah seluruh proses 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik, atau 

ada proses pembelajaran yang perlu 

ditingkatkan dan direvisi untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan belajar mengajar itu sendiri. 

Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 

2008:22). Sedangkan menurut Purwanto 

(2009:46), hasil belajar merupakan pencapaian 

tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti 

proses belajar. Sehingga pada hakikatnya hasil 

belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri 

seseorang setelah berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. Hasil belajar dapat digunakan 

sebagai pengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan pembelajaran yang telah disusun, maka 

perlu adanya suatu evaluasi atau penilaian hasil 

belajar. Penilaian hasil belajar meliputi 

beberapa aspek yang telah disusun berdasarkan 

rumusan tujuan pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam 

bentuk hasil belajar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu 

hasil yang diperoleh dari hasil tes yang 

dilakukan siswa setelah berakhirnya proses 

belajar mengajar. Yang bertujuan untuk 

mengetahui sudah sejauh mana kemajuan siswa 

tersebut. 

 

Metodologi 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

metode eksperimen untuk menguji konsistensi 

teori dan kesesuaian dengan penelitian 

terdahulu. Model penelitian yang dilakukan 

bersifat empiris untuk mengetahui adanya 

pengaruh desain pembelajaran ASSURE (X) 

terhadap hasil belajar subtema barang dan jasa 

(Y) siswa kelas IV sekolah dasar. 

1. Variabel Desain Pembelajaran ASSURE 

a. Desain pembelajaran ASSURE lebih 

menekankan aktifitas belajar siswa 

secara bersama/kelompok sehingga 

mengembangkan hubungan sosial 

dalam pemecahan masalah belajar. 

b. Indikator 

Indikator adalah skor siswa setelah 

mengisi instrument tes setelah 

diberikan desain pembelajaran 

ASSURE kepada siswa. 

c. Simbol 

Simbol yang digunakan dilambangkan 

dengan X 

d. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan 

menggunakan tes subyektif tentang 

subtema barang dan jasa 

2. Variabel Hasil Belajar 

a. Hasil belajar merupakan capaian siswa 

yang diperoleh setelah melakukan proses 

dan evaluasi pembelajaran. 

b. Indikator 

Indikator adalah skor siswa dalam 

mengisi instrument tes hasil belajar yang 

dilakukan setelah melalui proses belajar 

mengajar subtema barang dan jasa 

c. Simbol 

Simbol yang digunakan dilambangkan 

dengan Y 

d. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan 

menggunakan tes obyektif tentang hasil 

belajar subtema barang dan jasa 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SD Siti 

Aminah Surabaya tahun pelajaran 2014-2015 

yang terdiri dari dua kelas paralel dengan 

jumlah keseluruhan populasi sebanyak 58 

siswa. 

Arikunto (2005:116) mengatakan bahwa 

sampel adalah bagian dari populasi. Namun 

berhubung jumlah siswa kelas IV SD Siti 

Aminah Surabaya tahun pelajaran 2014-2015 

tidak terlalu banyak, maka sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

total yaitu seluruh siswa yang menjadi subjek 

penelitian. 
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 Subyek dalam penelitian ini adalah siswa 

dengan jumlah siswa 68 yang tersebar pada dua 

kelas paralel IVA (kelas eksperimen) dan IVB 

(kelas kontrol). 

Tempat penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah di kelas IV SD Siti Aminah 

Surabaya tahun pelajaran 2014-2015. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai 

bulan Oktober 2015. 

Untuk menguji hipotesis yang telah 

dikemukakan yaitu ada pengaruh yang 

signifikan desain pembelajaran ASSURE 

terhadap hasil belajar subtema barang dan jasa 

bagi siswa kelas IV sekolah dasar. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

menggunakan independent sample t-tes. 

Analisis data independent sample t-tes 

digunakan untuk mengukur apakah ada 

perbedaan hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk 

melakukan uji independent sample t-tes 

digunakan bantuan SPSS. Dasar pengambilan 

keputusan adalah berdasarkan perbandingan 

        dengan        pada derajat kesalahan 

5% (Sugiyono, 2012:230) 

 

Pembahasan 

Proses belajar mengajar yang membosankan 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini 

terjadi disebabkan guru atau pendidik masih 

menggunakan model pembelajaran yang 

berpusat pada guru sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Hasil belajar juga perlu 

dioptimalkan mengingat hasil belajar 

merupakan sarana untuk mengetahui 

keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian 

siswa perlu model pembelajaran yang inovatif 

dan menyenangkan sehingga tercapainya tujuan 

belajar mereka. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar yaitu dengan 

melakukan pengembangan desain 

pembelajaran. Desain pembelajaran ASSURE 

merupakan sebuah rancangan pembelajaran 

yang mengutamakan pengalaman belajar. 

Diharapkan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan desain pembelajaran 

ASSURE akan mempunyai pengalaman belajar, 

yang akhirnya sebuah ilmu akan melekat pada 

diri tiap siswa. Sehingga ketika siswa akan 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Berdasarkan hasil yang didapat, bahwa nilai 

rata-rata yang dicapai kelas kontrol pada pre 

test yaitu 60,02 sedangkan pada post test 

menjadi 60,30, kemudian untuk kelas 

eksperimen diperoleh rata-rata nilai pre test 

yaitu 59,25 sedangkan untuk rata-rata nilai post 

test yang dicapai siswa yaitu sebesar 85,30. 

Dengan demikian nilai Post Test dan Pre Tes 

yang dicapai oleh kelas eksperimen lebih baik 

dari nilai Post test dan Pre test yang dicapai 

siswa kelas Kontrol. Kemudian rata–rata nilai 

pre test sebesar 60,02 yang dicapai kelas 

konrtrol mengalami peningkatan pada rata-rata 

nilai post test menjadi 60,30. Sedangkan untuk 

kelas eksperimen juga mengalami peningkatan, 

rata-rata nilai pada nilai Pre test yaitu sebesar 

59,25 menjadi 85,30 pada Post test. 

Berdasarkan rata-rata nilai yang dicapai oleh 

siswa kelas eksperimen bahwa desain 

pembelajaran ASSURE dapat meningkatkan 

hasil belajar subtema barang dan jasa pada 

siswa kelas IV SD Siti Aminah Surabaya tahun 

pelajaran 2014-2015. 

Hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil t 

hitung sebesar 19,005 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Dengan demikian demikian nilai 

t hitung yang didapat lebih besar dari nilai t 

dalam tabel (19,005 > 1,7011) sedangkan nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α 

(0,000 < 0,05).  Berdasar hasil tersebut, maka 

hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara desain pembelajaran 

ASSURE (X), terahadap hasil belajar siswa 

pada subtema barang dan jasa oleh siswa (Y) 

kelas IV SD Siti Aminah Surabaya tahun 

pelajaran 2014-2015. 

Dengan demikian bahwa desain 

pembelajaran ASSURE baik untuk kelas 

eksperimen yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar subtema barang dan jasa 

pada siswa kelas IV SD Siti Aminah Surabaya 

tahun pelajaran 2014-2015. 

 

Penutup 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

yang  dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

yaitu terdapat pengaruh desain pembelajaran 

ASSURE terhadap hasil belajar subtema barang 

dan jasa bagi siswa kelas IV sekolah dasar. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya perbedaan yang 

signifikan antara siswa yang mendapat 

perlakuan dengan desain pembelajaran 

ASSURE terhadap hasil belajar subtema barang 

dan jasa dengan siswa yang tidak diberi dengan 
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desain pembelajaran ASSURE. Hal ini 

didasarkan pada peningkatan nilai rata-rata 

kelompok eksperimen yang mendapat 

perlakuan dengan desain pembelajaran 

ASSURE dalam hasil belajar subtema barang 

dan jasa. 

 

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang 

disampaikan adalah guru hendaknya 

memfasilitasi siswa dalam pembelajaran 

menggunakan pembelajaran ASSURE, agar 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran 

seperti mengajak siswa keluar kelas untuk 

melakukan pengamatan, menanyakan suatu hal, 

mengolah data sampai dengan menyajikan data 

pada proses pembelajaran. Pada akhirnya 

aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung menjadi hidup dan berkembang.  

Peneliti yang berminat untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran 

ASSURE dalam bidang ilmu pendidikan agar 

memperhatikan kendala-kendala yang dialami 

dalam penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 
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Leksikografi Indonesia: Konsep Dasar, Fungsi, Isi, Dan Jenis Kamus 

 
S u j a r n o 

STKIP Muhammadiyah Lumajang 
 

Abstrak 
 
Sistem bahasa terdiri dari tiga subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem gramatika, 
dan subsistem leksikon. Kamus merupakan hasil akhir leksikografi. Leksikografi sangat 
berkaitan dengan semua bidang kajian linguistik, baik yang mikro (fonologi, morfologi, 
sintaksis, dan semantik) maupun yang makro (sosiolinguistik, antropolinguistik, 
dialektologi, dan lain-lain). Pengetahuan fonologi, sistem ejaan, morfologi, 
morfofonemik, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi, antropolinguistik, dan 
kajian makro linguistik lainnya diperlukan untuk menjelaskan makna penggunaan kata 
dalam situasi sosial, budaya, dan masyarakat yang berbeda. Perbincangan tentang 
kamus senantiasa berkaitan dengan konsep, fungsi, isi, dan jenis-jenis kamus. Beberapa 
hal itu sangat diperlukan dalam penyusunan kamus, mengingat kamus berkaitan dengan 
beberapa hal tersbut. 
 
Kata kunci: Leksikografi, Konsep, Fungsi, Isi, dan Jenis Kamus  
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S u j a r n o 
STKIP Muhammadiyah Lumajang 

 
Abstrak 

 
Sistem bahasa terdiri dari tiga subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem gramatika, 
dan subsistem leksikon. Kamus merupakan hasil akhir leksikografi. Leksikografi sangat 
berkaitan dengan semua bidang kajian linguistik, baik yang mikro (fonologi, morfologi, 
sintaksis, dan semantik) maupun yang makro (sosiolinguistik, antropolinguistik, 
dialektologi, dan lain-lain). Pengetahuan fonologi, sistem ejaan, morfologi, 
morfofonemik, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi, antropolinguistik, dan 
kajian makro linguistik lainnya diperlukan untuk menjelaskan makna penggunaan kata 
dalam situasi sosial, budaya, dan masyarakat yang berbeda. Perbincangan tentang 
kamus senantiasa berkaitan dengan konsep, fungsi, isi, dan jenis-jenis kamus. Beberapa 
hal itu sangat diperlukan dalam penyusunan kamus, mengingat kamus berkaitan dengan 
beberapa hal tersbut. 
 

Kata kunci: Leksikografi, Konsep, Fungsi, Isi, dan Jenis Kamus 
 
 
Pendahuluan 
Di antara sekian disiplin ilmu yang ada di dunia 
adalah Linguistik. Linguistik sebagai salah satu 
disiplin ilmu yang mandiri mempelajari bahasa 
sebagai objek kajiannya. Berdasarkan 
pembidangannya, Linguistik dipilah menjadi 
dua, yaitu Mikrolinguistik dan Makrolinguistik. 
Secara etimologis, mikrolinguistik dibangun 
dari kata mikro yang berarti kecil, dan linguistik 
yang berarti ilmu bahasa. Dengan demikian, 
maka mikrolinguistik dapat diartikan sebagai 
suatu disiplin ilmu yang mempelajarai bahasa 
dalam arti kecil atau sempit. Hal tersebut 
memberikan arti bahwa bahasa dipandang 
sebagai fenomena yang berdiri sendiri tanpa 
dikaitkan dengan disiplin ilmu lain 
(Kridalaksana, 2010: xxix; lihat Soeparno 2002: 
21-22). 
Makrolinguistik dibangun dari kata makro yang 
berarti besar atau luas dan linguistik yang 
berarti ilmu bahasa. Dengan demikian 
makrolinguistik dapat diartikan sebagai disiplin 
ilmu yang mempelajari bahasa dalam arti luas. 
Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam 
hal ini bahasa tidak lagi didudukkan sebagai 
fenomena yang berdiri sendiri tetapi sudah 
dikaitkan dengan disiplin ilmu lainnya.  
Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa 
sebagai fenomena yang berdiri sendiri, 
mikrolinguistik secara spesifik mempelajari 

berbagai sub disiplin linguistik yang 
berkecenderungan sebagai ilmu murni. 
Beberapa kajian yang masuk dalam kategori 
kajian mikrolinguistik di antaranya adalah 
Fonologi, Morfologi, Sintaksis, 
LinguistikDeskriptif, dan Ilmu Perbandingan 
Bahasa. Sedangkan yang dikaji makrolinguistik 
adalah semua kajian yang mempelajari bahasa 
dalam kaitannya dengan disiplin ilmu lain. Di 
antara hal tersebut adalah Filsafat Bahasa, 
Anthropolinguistik, Linguistik Medis, 
Pembelajaran Bahasa, Leksikografi, 
Psikolinguistik, Sosiolinguistik, Fonetik, dan 
sejenisnya (Kridalaksana, 2010: xxix; lihat 
Chaer, 2007: 15-16). 
 
Pembahasan 
Leksikografi dalam Linguistik  
Leksikografi merupakan objek kajian yang 
masuk dalam bidang kajian makrolinguistik. 
Dikatakan demikian karena hal-hal yang dikaji 
dalam leksikografi tidak hanya mengkaji bahasa 
sebagai fenomena yang berdiri sendiri tetapi 
sudah dikaitan dengan disiplin ilmu lain. 
Dengan demikian sudah ada lintas disiplin ilmu 
di dalamnya. Oleh karenanya, jika ditinjau 
kedudukannya, maka dalam Linguistik, 
Leksikografi merupakan bagian kajian atau sub 
disiplin Linguistik. 
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Leksikografi sebagai sub disiplin linguistik, 
tentunya tidak bisa melepaskan diri dari 
linguistik. Oleh karenanya kajian-kajian 
leksikografi tidak terlepas dari bahasa sebagai 
objeknya. Jika dicermati unsur utama yang 
dikaji dalam leksikografi adalah bahasa, mulai 
dari unsur bunyi, morfem, pembentukan kata, 
kelas kata, pemakaiannya, maupun makna 
dengan berbagai pengembangannya. 
Sistem bahasa terdiri dari tiga subsistem, yaitu 
subsistem fonologi, subsistem gramatika, dan 
subsistem leksikon. Subsistem fonologi 
berkenaan dengan masalah tata bunyi bahasa, 
subsistem gramatika berkenaan dengan masalah 
bentuk dan susunan kata serta bentuk dan 
kalimat, sedangkan subsistem leksikon 
berkenaan dengan masalah kosakata atau 
perbendaharaan kata Samsuri, 1982: 67; lihat 
Lyons 1995: 155) . 
Subsistem fonologi dan gramatika bisa 
diperoleh dari pergaulan sehari-hari dalam 
masyarakat, kecuali bila diperlukan penggunaan 
bahasa secara teknis ilmiah. Tentu kedua 
subsistem ini perlu dipelajari dalam pendidikan 
formal. Subsistem leksikon secara terbatas 
dapat diperoleh dari pergaulan sehari-hari di 
masyarakat. Namun, untuk pengayaan kosakata 
lebih jauh, misalnya untuk keperluan ilmiah, 
kita memerlukan bantuan sebuah media yang 
disebut kamus yaitu hasil kerja bagian dari 
linguistik, yang disebut leksikografi; yang 
secara harfiah berarti penulisan leksikon atau 
kosakata. 
Bunyi sebagai salah satu unsur yang dikaji 
dalam leksikografi merupakan cerminan bahwa 
salah satu unsur bahasa ini memperkuat bahwa 
bahasa tetap sebagai indikator kajian 
leksikografi sebagai bagian linguistik. 
Walaupun tidak secara keseluruhan unsur 
kajian bunyi dikaji dalam leksikografi. 
Leksikografi dengan leksikologi memiliki 
hubungan yang dekat sekali sehingga batas 
antara keduanya sering sukar ditentukan. Yang 
jelas, ilmu mengenai leksikon disebut 
leksikologi (pakarnya disebut leksikolog), 
sedangkan penulisan mengenai leksikologi 
disebut leksikografi (pakarnya disebut 
leksikograf). Seorang leksikolog identik dengan 
seorang leksikograf. Sebaliknya, seorang 
leksikograf pun identik dengan seorang 
leksikolog. 
Dalam studi linguistik umum sering disebutkan 
bahwa leksikografi adalah salah satu bidang 

kajian linguistik yang bersifat terapan. Namun, 
sebenarnya leksikografi sangat berkaitan 
dengan semua bidang kajian linguistik, baik 
yang mikro (fonologi, morfologi, sintaksis, dan 
semantik) maupun yang makro (sosiolinguistik, 
antropolinguistik, dialektologi, dan lain-lain) 
karena kajian mengenai kosakata, yang akan 
disusun menjadi kamus dalam kerja 
leksikografi, menyangkut semua bidang 
linguistik. Pengetahuan fonologi diperlukan 
oleh seorang leksikografer untuk menentukan 
fonem-fonem bahasa yang disusun kamusnya. 
Lebih-lebih, untuk bahasa yang belum ada 
ragam tulisnya (Chaer, 2007: 177).  
Dalam studi perkamusan, pengetahuan sistem 
ejaan diperlukan untuk menuliskan kata-kata 
yang akan dijadikan lema (entri) dengan benar. 
Pengetahuan morfologi diperlukan untuk 
menentukan bentuk-bentuk yang akan dijadikan 
lema, berikut sistem penyusunannya. 
Pengetahuan morfofonemik diperlukan untuk 
menentukan perubahan bunyi-bunyi fonem 
akibat adanya proses morfologi dan sintaksis. 
Pengetahuan sintaksis diperlukan untuk 
menentukan dan menganalisis satuan-satuan 
sintaksis dengan benar. Pengetahuan semantik 
diperlukan untuk menjelaskan makna-makna 
kata dengan tepat. Dalam hal ini, seorang 
leksikografer harus memahami dan menerapkan 
konsep makna leksikal, makna gramatikal, 
makna kontekstual, dan makna idiomatik 
dengan benar, Tanpa wawasan semantik yang 
cukup, tentu, kamus yang dihasilkan tidak atau 
kurang berguna sebab pertama kali orang 
membuka kamus adalah untuk mencari makna 
kata. Sementara, pengetahuan sosiolinguistik, 
dialektologi, antropolinguistik, dan kajian 
makro linguistik lainnya diperlukan untuk 
menjelaskan makna penggunaan kata dalam 
situasi sosial, budaya, dan masyarakat yang 
berbeda. 
Berdasarkan uraian di atas, sebuah kamus 
belum dapat disusun sebelum penyusunnya 
memahami semua bidang kajian linguistik, 
Artinya, kerja leksikografi terletak di ujung 
akhir semua kegiatan kerja linguistik. Hal ini 
tentu berbeda dengan pembidangan linguistik 
yang dibuat oleh Kridalaksana (Djoko 
Kentjono, 1980). 
Baylon dan Ladislav (dalam Chaer, 2007: 178-
179) mengikuti konsep Ferdinand de Saussure 
tentang signe linguistique (tanda linguistik, 
lambang, simbol) yang terdiri dari komponen 
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signifiant dan signifie. la menyatakan bahwa 
signifiant berkenaan dengan tata bahasa 
(morfologi dan sintaksis), sedangkan signifie 
berkenaan dengan masalah semantik. Lalu, 
semantik berkenaan dengan masalah leksikal 
yaitu vocabularie, keseluruhan kosakata dari 
suatu bahasa. Selanjutnya, vocabularie ini 
"diurus" oleh leksikologi dan leksikografi. 
Mengingat konsep signifiant dan signifie 
sebagai komponen atau pembentuk signe 
linguistique tidak bisa dipisahkan, kita tidak 
dapat memisahkan leksikologi dan leksikografi 
dari semua bidang kajian linguistik.  

 
Pengertian Kamus 
Secara etimologis, kata kamus berasal dari kata 
dalam bahasa Arab, yaitu qamus (bentuk 
jamaknya qawamus). Dalam bahasa Inggris 
sinonim dari kamus adalah dictionary, dan 
berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu 
dictionarium. Padanannya dalam bahasa 
Belanda adalah woordenboek, yang dibedakan 
dari woordenschat, dalam bahasa Indonesia 
dipadankan dengan perbendaharaan kata atau 
kosakata. 
Banyak ahli yang telah memberi definisi 
mengenai kamus sebagai perwujudan hasil 
akhir kerja leksikografi, di antaranya adalah 
sebagaimana disebutkan berikut ini. 

a. Kamus adalah buku rujukan yang 
memuat daftar kata atau gabungan kata 
dengan keterangan mengenai berbagai 
segi maknanya dan penggunaannya 
dalam bahasa tertentu; dalam 
kecenderungannya, kamus biasanya 
disusun secara alfabetis  (Kridalaksana, 
2010: 86). 

b. Kamus adalah sebuah buku berisi kata-
kata dari sebuah bahasa, biasanya 
disusun secara alfabetis, disertai 
keterangan akan artinya, ucapannya, 
ejaannya dan sebagainya (American 
Every Dictionary dalam Chaer 2007: 
179). 

c. Kamus adalah buku yang berisi tentang 
kumpulan kata dari sebuah bahasa yang 
disusun secara alfabetis, selain itu kata-
kata tersebut diikuti dengan definisi 
atau terjemahannya dalam bahasa lain 
(Pierre Labrousse dalam Chaer 2007: 
180). 

d.  Secara sederhana Keraf (2000: 44) 
mengemukakan bahwa kamus 

merupakan sebuah buku referensi, 
memuat daftar kata-kata yang terdapat 
dalam sebuah bahasa, disusun secara 
alfabetis disertai keterangan cara 
menggunakan kata itu. 

e. Kamus adalah [1] buku acuan yang 
memuat kata dan ungkapan yang 
disusun menurut abjad berikut 
keterangan tentang maknanya, 
pemakaiannya, atau terjemahannya; [2] 
buku berisi kumpulan istilah atau nama 
yang disusun menurut abjad beserta 
penjelasan tentang makna dan 
pemakaiannya. (Tim Penyusun Kamus 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka 2001). 
 

Bertolak dari lima pengertian atau definisi di 
atas, akhirnya dapat diperoleh informasi: 

a. Kamus termasuk buku referensi yang 
berisi kata-kata atau gabungan kata dari 
suatu bahasa. 

b. Kata-kata tersebut disusun secara 
alfabetis. 

c. Kata-kata tersebut diberi keterangan 
tentang makna dan penggunaannya. 

d. Kata-kata itu selain diberi keterangan 
maknanya, juga diberi keterangan 
tentang ucapannya, ejaannya, dan 
pelbagai hal lain. 

e. Keterangan tentang makna kata itu 
diberikan juga dalam bahasa lain. Jadi, 
selain kamus ekabahasa ada juga kamus 
dwibahasa. 

f. Selain kamus "biasa" ada juga kamus 
istilah, kamus yang lemanya hanya 
berisi istilah-istilah dari suatu disiplin 
ilmu. 

Jika merujuk pada pengertian kamus yang ideal, 
sebenarnya informasi dalam kelima definisi di 
atas belum lengkap untuk konsep sebuah kamus 
yang ideal. Di dalam sebuah kamus yang ideal 
diberikan juga keterangan tentang pemenggalan 
kata, informasi tentang asal-usul kata, informasi 
tentang bidang penggunaan kata, informasi 
tentang baku dan tidaknya sebuah kata, 
informasi tentang kata-kata arkais dan klasik, 
informasi tentang area penggunaan kata, 
informasi tentang status sebuah kata, dan 
berbagai informasi lainnya. Dengan demikian 
maka kamus akan dapaat memenuhi fungsinya 
dari berbagai keperluan. 
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Fungsi Kamus 
Kamus sebagai hasil akhir dari kerja 
leksikografi menghimpun semua kosakata yang 
ada dalam suatu bahasa. Mengingat  kosakata 
juga merupakan wadah penghimpun konsep 
budaya maka kamus juga berfungsi 
menampung konsep-konsep budaya dari 
masyarakat atau bangsa penutur bahasa yang 
bersangkutan. 
Selain berfungsi sebagai wadah penghimpun 
konsep-konsep budaya, kamus juga memiliki 
fungsi-fungsi praktis, seperti sarana mengetahui 
makna kata, sarana mengetahui lafal dan ejaan 
sebuah kata, sarana untuk mengetahui asal-usul 
kata, dan sarana untuk mengetahui berbagai 
informasi mengenai kata lainnya. Berikut ini 
kita bicarakan fungsi-fungsi praktis dari kamus 
itu (keraf. 2000: 45; lihat Chaer 2007: 84-85). 
a.  Makna kata 

Secara umum dapat dikatakan bawa pada 
saat orang membuka kamus tujuan paling 
banyak adalah untuk mengetahui makna atau 
arti sebuah kata yang belum diketahuinya 
atau yang masih meragukannya. Oleh karena 
itu, fungsi sebuah kamus yang pertama 
adalah menjelaskan makna atau arti sebuah 
kata.Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak 
semua kamus dapat memberi informasi 
mengenai makna sebuah kata. Kamus besar 
atau kamus yang ideal mungkin dapat 
memberi informasi makna semua kata yang 
ada dalam suatu bahasa, tetapi mungkin juga 
tidak karena isi kamus yang sangat terbatas.  
Pada saat ini Indonesia telah punya sebuah 
kamus besar, yaitu Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (edisi pertama 1988, edisi kedua 
1993, dan edisi ketiga 2000) disusun oleh 
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Pada 
dasarnya Kamus Besar itu telah memuat 
semua kosakata bahasa Indonesia yang ada. 
Jadi, dapat diandalkan bahwa kita akan 
dapat memperoleh informasi apa saja yang 
berkenaan dengan kosakata bahasa 
Indonesia. Namun, di dalam kajian 
leksikografi, ada prinsip bahwa tidak akan 
ada satu pun kamus yang lengkap dan 
sempurna. Hal tersebut didasari oleh suatu 
pemikiran kalau misalnya hari ini terbit 
sebuah kamus baru yang sempurna dan 
lengkap, maka besok mungkin sudah tidak 
lengkap lagi, karena besok mungkin sudah 

muncul lagi kosakata baru atau terjadinya 
perubahan makna baru. 

b.  Lafal Kata 
Kamus yang ideal juga berfungsi untuk 
menjelaskan lafal atau ucapan sebuah kata, 
yang baku, dan tidak baik. Pada bahasa-
bahasa yang sistem ejaannya tidak ideal 
(yang ideal, satu fonem dilambangkan 
dengan satu huruf atau sebaliknya) seperti 
bahasa Inggris maka di dalam kamus bahasa 
tersebut setiap kata tentu disertai dengan 
ejaan fonetis untuk menunjukkan bagaimana 
pelafalan kata-kata yang bersangkutan. 
Chaer (2007: 186). 

c.   Ejaan Kata 
Selain yang telah dikemukakan sebelumnya, 
sebuah kamus yang ideal juga berfungsi 
memberi petunjuk bagaimana ejaan yang 
benar dari setiap kata. Dewasa ini untuk 
bahasa Indonesia, ejaan yang berlaku adalah 
Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan (EYD). 
EYD mulai diberlakukan tahun 1972. 
Sebelumnya sudah ada dua kali pedoman 
ejaan yang diberlakukan yaitu Ejaan 
Republik (1947) dan Ejaan Van Ophuijsen 
(1901). 
˗ Di dalam masyarakat, karena berbagai 

faktor dan sebab, banyak kata-kata 
ditulis orang dengan berbagai macam 
ejaan yang tidak sesuai dengan 
pedoman EYD. Ada kemungkinan 
sebagian orang tidak tahu mana ejaan 
yang benar dan mana yang tidak benar. 
(Chaer, 2007: 187). 

d.  Penyukuan Kata 
Di dalam kegiatan tulis-menulis acapkali 
kita perlu memenggal kata karena pindah 
baris atau keperluan lain. Sebenarnya, cara 
memenggal kata atas suku-suku katanya 
sudah kita pelajari sejak di Sekolah Dasar. 
Namun, tidak jarang kita juga tidak tahu 
bagaimana memenggal sebuah kata atas 
suku katanya. Umpamanya: 

˗ lab-rak atau la-brak 
˗ ge-og-ra-fi atau ge-o-gra-fi 
˗ swas-ta atau swa-sta 
˗ ki-lo-gram atau ki-log-ram 

  
Berkaitan dangan permasalahan tersebut dan 
untuk mengetahui pemenggalan yang benar, 
langkah yang dapat dilakukan adalah dengan 
merujuk atau  melihatnya dalam kamus yang 
ideal seperti dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia. Hal tersebut Sangat beralasan, 
mengingat KBBI sudah menyajikan hal 
tersebut dengan baik (Chaer: 2007: 188). 

e.  Kebakuan Kata 
Kata-kata baku harus digunakan pada saat 
berada dalam situasi formal, dan dalam 
situasi informal kita boleh tidak 
menggunakan kata-kata baku. Baku tidaknya 
sebuah kata tergantung dari ejaan, lafal, 
gramatika, dan kenasionalannya. 
Ditilik dari segi ejaan, kosakata baku tentu 
menggunakan ejaan sesuai dengan pedoman 
EYD, misalnya, kata-kata doa, jumat dan 
aktif adalah kata-kata baku, sedangkan kata-
kata do'a, jum'at dan aktip adalah tidak 
baku. Dari segi lafal, kata-kata kalau, hewan 
dan atap adalah kosakata baku; sedangkan 
kata-kata kalo', khewan dan atep adalah 
tidak baku. Dari segi gramatikal bentuk 
melola, mensukseskan dan mengkorupsi 
adalah kata-kata tidak baku; sedangkan 
bentuk mengelola, menyukseskan, dan 
mengorupsi adalah kata-kata baku. Dari segi 
kenasionalan kata-kata nggak, lempeng, dan 
duit adalah kata-kata tidak baku; sedangkan 
katakata tidak, lurus, dan uang adalah 
kosakata baku. Sebuah kamus yang ideal 
harusnya dapat menunjukkan mana kata 
yang baku dan mana pula yang tidak baku. 
Chaer, 2007: 188-189). 

f.  Informasi lain-lain 
Kamus yang ideal juga berfungsi memberi 
informasi mengenai kata, seperti asal-usul 
kata, kategori gramatikal kata, bidang 
pemakaian kata, dan pilihan penggunaan 
kata. Asal-usul kata ditandai dengan label-
label dalam bentuk singkatan yang 
diletakkan di belakang kata. Misalnya, Jk 
berasal dari dialek Jakarta, Jw berasal dari 
dialek Jawa, BI berasal dari bahasa Bali, Skt 
berasal dari bahasa Sansekerta, dan Ing 
berasal dari bahasa Inggris. Penandaan asal 
usul kata mungkin tidak ada gunanya bagi 
orang awam, tetapi untuk kajian filologi 
sangat penting. 
Kategori gramatikal kata atau kelas kata, 
biasanya ditandai dengan label v untuk 
kategori verba, n untuk kategori nomina, a 
untuk kategori adjektiva dan ad untuk 
kategori adverbia. Penandaan label kategori 
gramatikal kata ini penting bagi kajian 
gramatika. 

Bidang penggunaan kata ditandai dengan 
label-label seperti Adm untuk kata bidang 
administrasi, Tan untuk kata bidang 
pertanian, Ling untuk kata bidang linguistik, 
Psi untuk kata bidang psikologi dan Par 
untuk kata bidang pariwisata. Penandaan 
bidang-bidang penggunaan juga penting 
sebab ada kata yang sama bila digunakan 
pada bidang yang berbeda memiliki makna 
yang berbeda. Umpamanya, kata akomodasi 
bila digunakan dalam bidang optik 
bermakna 'penyesuaian cahaya dan lensa'; 
tetapi bila digunakan dalam bidang 
pariwisata bermakna 'fasilitas penginapan 
dan tempat makan'. 
 

g.  Sumber Istilah 
Chaer (2007: 190) mengemukakan bahwa 
dalam buku pedoman pembentukan istilah 
disebutkan ketika akan membuat suatu 
istilah baru untuk satu konsep dalam satu 
bidang keilmuan atau kegiatan, maka 
haruslah dicari calon istilahnya di dalam 
kamus. Dengan demikian, sebuah kamus 
yang ideal juga berfungsi sebagai sumber 
pengambilan kata untuk menciptakan istilah. 
Memang, dalam hal pengambilan kata untuk 
sebuah istilah ada skala prioritasnya. 
Namun, kata-kata yang diambil tentu 
bersumber dari kamus. 

 
Jenis Kamus 
Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk 
menyebut nama jenis kamus, di antaranya 
berdasarkan bahasa sasaran, ukuran tebal-tipis 
kamus, sifat kamus, dan isi kamus. Di sini perlu 
dijelaskan dulu definisi bahasa sasaran adalah 
bahasa yang digunakan untuk menjelaskan 
makna kata-kata yang dikamuskan. Sedangkan 
bahasa yang dikamuskan disebut bahasa sumber 
(Keraf, 2000: 44). 

a. Berdasarkan Bahasa Sasaran 
Berdasarkan bahasa sasarannya dapat 
dibedakan adanya kamus ekabahasa 
(monolingual), kamus dwibahasa 
(bilingual), dan kamus aneka bahasa 
(multilingual). Ketiga jenis kamus itu 
akan dibicarakan secara singkat berikut 
ini. 
a) Kamus Ekabahasa 

Kamus ekabahasa adalah kamus 
yang bahasa sumbernya sama 
dengan bahasa sasarannya. Atau 
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dengan kata lain, kata-kata yang 
dikamuskan dijelaskan maknanya 
dengan kata-kata dari bahasa yang 
sama.  

    b) Kamus Dwibahasa 
Kamus dwibahasa adalah kamus 
yang memuat kata atau gabungan 
kata suatu bahasa yang disusun 
secara alfabetis dengan penjelasan 
makna dan contoh pemakaiannya di 
dalam bahasa lain, yang menjadi 
bahasa sasaran. Kamus ini disusun 
dengan menggunakan (terdiri atas) 
dua bahasa yang berbeda. Contoh 
kamus dwibahasa, antara lain Kamus 
Inggris-Indonesia, Kamus Indonesia-
Inggris, Kamus Belanda-Indonesia, 
Kamus Indonesia-Belanda, Kamus 
Prancis- Indonesia, Kamus 
Indonesia-Prancis. Chaer (2007: 
197). 

     c) Kamus Aneka Bahasa 
Kamus aneka bahasa (multibahasa) 
adalah kamus yang memuat daftar 
kata dengan padanannya dalam lebih 
dari dua bahasa yang berbeda. 
Bahasa sumber dan bahasa 
sasarannya terdiri atas lebih dari dua 
bahasa yang berbeda. Kamus ini 
biasanya berisikan padanan kata dari 
bahasa masing-masing. Contoh 
kamus aneka bahasa, antara lain 
Kamus Inggris-Indonesia-Belanda 
(atau sebaliknya) (Keraf, 2000: 47). 

b. Berdasarkan Ukurannya 
Sedikit banyaknya lema yang disajikan 
dan sedikit banyaknya informasi yang 
diberikan berkaitan dengan tujuan yang 
hendak dicapai kamus tersebut. Maka 
berdasarkan ukurannya akan kita 
bicarakan adanya kamus besar dan 
kamus terbatas (Chaer, 2007: 198). 
a) Kamus Besar 

Kamus besar adalah kamus yang 
memuat semua kosakata, termasuk 
gabungan kata, idiom, ungkapan, 
peribahasa, akronim, singkatan, dan 
semua bentuk gramatika dari 
bahasa tersebut, baik yang masih 
digunakan maupun yang sudah 
arkais. Setiap lema dijelaskan 
maknanya seluas-luasnya beserta 

dengan segala informasi yang ada 
berkenaan dengan lema tersebut. 
Kamus besar mencatat semua 
kosakata dari suatu bahasa lengkap 
dengan ejaan, makna, lafal, 
etimologi, dan kelaziman 
penggunaannya, maka kamus besar 
ini sering juga disebut descriptive 
dictionary (kamus deskriptif atau 
kamus pemeri). Kamus Oxford 
English Dictionary, misalnya, 
memuat kata-kata Inggris yang 
digunakan antara tahun 1100 M 
sampai tahun penerbitannya. 
Kamus ini terdiri dari dua belas 
jilid, ditambah dengan tiga buah 
suplemen. 

b) Kamus Terbatas 
Lebih lanjut Chaer (2007: 2001) 
mengemukakan jika dalam kamus 
besar semua kata yang ada dalam 
suatu bahasa didaftarkan sebagai 
lema, maka dalam kamus terbatas ini 
jumlah kata yang dimasukkan 
sebagai Tema dibatasi, begitu juga 
dengan makna dan keterangan-
keterangan lain dibatasi. Banyaknya 
kata yang dijadikan lema tergantung 
dari tujuan kamus itu. Ke dalam 
kelompok kamus terbatas ini adalah: 
(a) Kamus Saku 

Disebut kamus saku atau kamus 
kantong karena ukurannya yang 
kecil dan tidak tebal sehingga 
dapat dimasukkan ke dalam saku 
baju. Kata-kata yang didaftarkan 
sebagai lema hanyalah kata-kata 
dasar (basic vocabulary) dari 
bahasa yang dikamuskan.  

(b) Kamus Pelajar 
Kamus pelajar juga merupakan 
kamus terbatas, yang jumlah 
lemanya ditentukan oleh 
tingkat pendidikan di mana 
kamus itu digunakan. (Chaer, 
2007). 

 
c. Berdasarkan Isinya 

Berdasarkan isinya dapat dibedakan 
adanya kamus umum dan kamus 
khusus. Dalam kamus umum dimuat 
kata-kata yang umum digunakan atau 
yang ada dalam suatu bahasa. Kamus 
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khusus adalah kamus yang lemanya 
terbatas mengenai satu bidang ilmu 
atau bidang kegiatan. Berikut akan 
dibicarakan kamus-kamus berdasarkan 
isinya tersebut. 
a) Kamus Lafal 

Kamus lafal adalah kamus berisi 
lema-lema yang disusun dari a 
sampai z disertai dengan petunjuk 
cara mengucapkan lema-lema 
tersebut dan tidak ada keterangan 
lain.  

b) Kamus Ejaan 
Kamus ejaan adalah kamus yang 
mendaftarkan lema dengan ejaan 
yang benar, sesuai dengan pedoman 
ejaan, serta pemenggalan kata atas 
suku katanya.  

c) Kamus Sinonim 
Kamus sinonim adalah kamus yang 
penjelasan makna lemanya hanya 
berupa sinonim dari kata-kata 
tersebut, baik dalam bentuk sebuah 
kata maupun dalam bentuk gabungan 
kata. 

d) Kamus Antonim 
Kamus antonim adalah kamus yang 
penjelasan lemanya dalam bentuk 
kata yang merupakan kebalikannya, 
lawannya, atau kontrasnya.  

e) Kamus Homonim 
Kamus homonim adalah kamus 
yang mendaftar bentuk-bentuk yang 
berhomonim beserta dengan makna 
atau penjelasan konsepnya. (Chaer, 
2007: 204). 

f)  Kamus Ungkapan / Idiom 
Kamus ungkapan atau kamus idiom 
adalah kamus yang memuat satuan-
satuan bahasa berupa kata atau 
gabungan kata yang maknanya tidak 
dapat diprediksi dari unsur-unsur 
pembentuknya, baik secara leksikal 
maupun gramatikal.  

g)  Kamus Singkatan / Akronim 
Kamus singkatan alau kamus 
akronim adalah kamus yang hanya 
memuat singkatan kata dan akronim 
yang ada dalam satu bahasa. Setiap 
lema yang berupa singkatan atau 
akronim itu hanya dijelaskan dengan 
kepanjangannya saja. 

h)  Kamus Etimologi 

Kamus etimologi adalah kamus 
yang penjelasan lemanya bukan 
mengenai makna, melainkan 
mengenai asal-usul kata itu, serta 
perubahan-perubahan bentuknya. 
Umpamanya kata Tapanuli berasal 
dari kata tapian na uli; kata ohir 
(dialek Jakarta) dari kata bahasa 
Belanda oude heer; kata kalbu dari 
kata bahasa Arab qalbu; kata dong-
krak dari kata bahasa Belanda 
domme kracht; dan kata kawin dari 
kata bahasa Parsi kahwin. 

i)  Kamus Istilah 
Kamus istilah adalah kamus yang 
hanya memuat kata-kata atau 
gabungan kata yang menjadi istilah 
dalam suatu bidang ilmu atau 
kegiatan tertentu.  

d. Kamus Ideal 
Dalam dunia leksikografi disadari benar 
bahwa tidak akan ada kamus yang 
sempurna, yang dapat memberikan 
informasi apa saja mengenai kata 
dengan makna. Hal ini terjadi karena 
bahasa yang menjadi objek kamus itu 
selalu berubah, sejalan dengan 
perubahan sosial budaya dari 
masyarakat tersebut. Akibatnya, kalau 
misalnya pada hari ini sebuah kamus 
terbit, maka besok mungkin ada kata-
kata baru yang muncul. Akibat 
selanjutnya, dari segi kelengkapan lema 
kamus itu sudah tidak lengkap lagi. 
Mungkin juga baru saja sebuah kamus 
terbit, keesokan harinya telah terjadi 
perubahan makna, entah secara 
polisemi maupun secara kias. Maka 
secara semantik, kamus tersebut sudah 
tidak lengkap lagi. Oleh karena itu, 
secara berkala, misalnya tiga atau lima 
tahun sekali harus selalu diadakan 
revisi. Yang terbaik secara teoretis, 
begitu sebuah kamus terbit, maka sudah 
harus dimulai kegiatan merevisinya 
(Chaer, 2007: 206-210). 
Meskipun dikatakan tidak akan ada 
kamus yang sempurna, namun apabila 
hal-hal berikut ada dalam sebuah 
kamus, maka dapat dikatakan bahwa 
kamus tersebut adalah kamus yang 
baik, yang ideal, atau yang bisa 
diharapkan. 
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a) Kelengkapan Lema 
Kelengkapan lema adalah semua 
kata suatu bahasa, baik yang 
monomorfemis maupun yang 
polimorfemis, didaftarkan sebagai 
lema di dalam sebuah kamus baik 
kamus ekabahasa maupun kamus 
dwihahasa. 

b) Sistematika Susunan Lema 
Sistematika susunan lema mudah 
diikuti. Lema dalam setiap kamus 
biasanya, dan sudah seharusnya, 
disusun menurut abjad.  

c) Glossnya Lengkap, Tepat, dan 
Jelas 

Yang dimaksud dengan gloss 
adalah makna atau penjelasan 
terhadap suatu lema atau sublema.  

d) Petunjuk Lafal dan Ejaan 
Kamus yang baik harus memberi 
informasi mengenai lafal atau cara 
mengucapkan sebuah kata. Satu-
satunyayang perlu diberi petunjuk 
lafal adalah ucapan untuk fonem 
/∂/ dan fonem /e/ karena keduanya 
dilambangkan dengan huruf yang 
sama, yaitu <e>. 

e) Informasi Kategori Kata 
Di dalam kamus yang ideal perlu 
adanya informasi mengenai 
kategori kata, baik pada lema 
pokok maupun pada sublema. 
Misalnya, kata gunting dan kunci 
berkategori nomina atau verba, kata 
merah dan hijau berkategori 
nomina atau adjektiva; dan kata 
maju dan mundur berkategori verba 
atau adverbia. 

f) Informasi Variasi Kata 
Dalam praktik berbahasa, banyak 
kata yang mempunyai variasi 
bentuk dilihat dari segi ucapan, 
ejaan, maupun kedaerahan. 
Misalnya, di samping bentuk 
<kalau> ada pula bentuk <kalo'>; 
di samping bentuk <jumat>, ada 
pula bentuk <jum'at>; di samping 
bentuk <uang> ada pula bentuk 
<duit>; di samping bentuk <saya> 
ada pula bentuk <aku>. Semuanya 
ini perlu diinformasikan di dalam 
kamus yang ideal agar pembaca 
tidak salah menggunakannya. 

g) Informasi Asal-usul Kata 
Asal-usul kata juga harus 
diinformasikan di dalam sebuah 
kamus yang ideal, terutama 
mengenai kata serapan. Hal ini 
perlu dilakukan agar orang 
mengetahui dari mana kata-kata itu 
diambil atau diserap. Misalnya, 
kata gambut dari bahasa 
Banjarmasin, kata ngaben dari 
bahasa Bali, dan kata maktab dari 
bahasa Arab.  

h) Informasi Bidang Pemakaian 
Kata-kata, terutama yang masih 
bersifat istilah, perlu diberi 
informasi bidang penggunaannya. 
Umpamanya kata frase digunakan 
dalam bidang linguistik, kata 
deposito digunakan dalam bidang 
keuangan, kata insulin digunakan 
dalam bidang kedokteran, dan kata 
karburator dalam bidang otomotif.  

i) Informasi Wilayah Pemakaian 
Banyak kata bersinonim yang 
berbeda wilayah atau daerah 
pemakaiannya, sehingga perlu 
diinformasikan daerah pema-
kaiannya. Misalnya, kata beta 
digunakan di wilayah Indonesia 
Timur, kata saya digunakan di 
wilayah mana saja, kata awak 
digunakan di wilayah Sumatera 
Barat. Kata kates digunakan di 
wilayah Jawa, sedangkan kata 
pepaya digunakan di wilayah mana 
saja. 

j) Informasi Kelas Sosial 
Ada sejumlah kata bersinonim yang 
digunakan dalam kelas sosial 
masyarakat yang berbeda. Ini pun 
harus diinformasikan agar orang 
tidak salah menggunakannya. 
Misalnya, kata-kata bini, laki, dan 
duit digunakan pada kelas sosial 
yang berbeda dengan kata isteri, 
suami, dan uang. Begitu pula 
dengan kata-kata wanita, 
perempuan, dan cewek. 

k) Informasi Kata-kata Baku 
Baku dan tidaknya sebuah kata bisa 
berkenaan dengan lafal, ejaan, atau 
kedaerahan. Misalnya, kata-kata 
kalo, atep, do'a, dan lempeng 
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adalah tidak baku, sedangkan kata-
kata kalau, atap, doa, dan lurus 
adalah kata baku. 
 

Penutup 
Leksikografi berkaitan erat dengan kamus. 
Kamus memiliki manfaat yang laur biasa 
banyak bagi penggunanya karena di dalam 
kamus terutama yang ideal terkandung berbagai 
aspek linguistik. Perbincangan tentang kamus 
selalu berhubungan dengan berbagai konsep 
yang ada hubungannya dengan kamus. 
Beberapa di antaranya adalah tentang 
pengertian kamus, fungsi kamus, isi kamus, dan 
jenis atau macam-macam kamus. 
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Abstrak 

 

Model pembelajaran 5-E menganut pada paham konstruktivisme. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yang menekankan pada keaktifan siswa. Siswa diwajibkan 

untuk aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, dan mengekspresikan 

yang mereka ketahui maupun yang tidak mereka ketahui. Sedangkan tugas dari guru di 

sini adalah membantu proses berfikir, kemandirian dan keaktifan siswa dalam belajar. 

Model pembelajaran 5-E memiliki 5 tahap, yaitu Engagement, Explorasi, Explanasi, 

Elaborasi dan Evaluasi. Setiap tahap pada model pembelajaran 5-E memiliki fungsi yang 

spesifik. Dan setiap tahap terdapat aktivitas mental siswa dalam menghadapi kesulitan, 

dan strategi-strategi apa yang akan digunakan oleh guru. 

 

Kata kunci: Engagement, Explorasi, Explanasi, Elaborasi dan Evaluasi. 

 

Pendahuluan 
 Kemampuan guru dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat 

merupakan salah satu usaha dalam 

meningkatkan keberhasilan suatu pembelajaran. 

Para ahli pendidikan banyak menyusun model 

pembelajaran. Model pembelajaran tersebut 

ditinjau berdasarkan psikologis yang matang 

dan penelitian-penelitian di lapangan yang 

sesuai. 

Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mengajarkan materi 

segitiga-segitiga yang kongruen pada siswa 

kelas 7 SMP adalah model pembelajaran 5-E. 

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh 

Atkin dan Karpus.  

Segitiga-segitiga yang kongruen yang 

diajarkan pada siswa kelas 7 SMP erat 

kaitannya dengan materi kesebangunan dan 

transformasi. Segitiga-segitiga yang kongruen 

merupakan pengembangan dari materi segitiga-

segitiga yang sebangun dan untuk memahami 

konsep-konsep segitiga-segitiga yang kongruen 

banyak menggunakan materi transformasi. 

Dengan demikian pengajaran materi segitiga-

segitiga yang kongruen dalam memahamkan 

siswa, guru dapat menggali apa yang telah 

diketahui siswa sebelumnya. Dan dengan 

pengarahan yang diberikan guru dapat 

mendorong siswa untuk mengembangkan apa 

yang telah diterima sebelumnya sehingga 

mengarah kepada pemahaman konsep segitiga-

segitiga yang kongruen. Model pembelajaran   

5-E sesuai untuk diterapkan dalam 

pembelajaran ini. 

 

Pembahasan 

A. Model Pembelajaran 5-E 

Model pembelajaran 5-E pada dasarnya 

dikembangkan untuk pembelajaran sains yang 

digunakan oleh program SCIS (Science 

Curriculum Improvemen Study). Model 

pembelajaran 5-E ini merupakan perluasan dari 

model pembelajaran sikel yang telah 

dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan 

pada beberapa penelitian yang menyangkut 

miskonsepsi dan perubahan konsep pada siswa. 

Sedangkan secara filosofis model pembelajaran 

5-E didasarkan padangan konstruktivisme. 

Model pembelajaran 5-E memiliki 5 

tahap, yaitu Engagement, Explorasi, Explanasi, 

Elaborasi dan Evaluasi. Setiap tahap pada 

model pembelajaran 5-E memiliki fungsi yang 

spesifik. Dan setiap tahap terdapat aktivitas 

mental siswa dalam menghadapi kesulitan, dan 

strategi-strategi apa yang akan digunakan oleh 

guru. 

 

B. Tahap-tahap Pembelajaran 5-E 

1. Engagement 

 Pada tahap engagement siswa 

diikutsertakan dalam tugas-tugas pembelajaran. 

Mental (perhatian) siswa difokuskan pada 

permasalahan, peristiwa dan situasi. Dalam 



60  
 

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 1, Januari 2016 

 kegiatan tahap engagement terdapat keterkaitan 

antara aktivitas masa lalu dengan yang akan 

dipelajari. Keterkaitan tersebut bergantung pada 

tugas pembelajaran. 

 Cara-cara yang digunakan untuk 

mengikutsertakan siswa secara mental dan 

memfokuskan mereka pada tugas pembelajaran 

adalah dengan jalan memberi pertanyaan, 

mendefinisikan suatu masalah dan 

menunjukkan ketidaksesuaian suatu kejadian. 

Guru berperan mengidentifikasi tugas-tugas dan 

menciptakan situasi pembelajaran. Guru 

berkewajiban untuk menentukan prosedur-

prosedur dan aturan-aturan yang digunakan 

dalam memberi tugas pembelajaran. 

 Adapun tahap-tahap dalam engagement 

secara ringkas adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam tahap ini dimulai dengan tugas 

pembelajaran yaitu membuat 

keterkaitan antara pengalaman masa 

lalu dengan pembelajaran sekarang 

dengan mengantisipasi kegiatan serta 

mengorganisir pemikiran siswa ke 

depan yang diperoleh dari hasil 

pembelajaran saat ini. 

b. Siswa. Dalam tugas pembelajaran, 

siswa mengembangkan pendekatan dan 

membangun minat dalam belajar. 

c. Guru. Guru bertugas untuk 

mengidentifikasi tugas pembelajaran. 

d. Aktivitas. Aktivitas dapat berbeda-

beda namun aktivitas hendaknya berupa 

kegiatan yang menarik, bermakna dan 

dapat memberi memotivasi siswa. 

e. Pembelajaran. Seperti pembelajaran 

secara umum dimulai dengan 

pembukaan, mengingatkan kembali 

pengalaman suatu konsep, ketrampilan 

dan proses. 

2. Explorasi 

Tujuan tahap explorasi adalah untuk 

membentuk pengalaman sehingga guru dapat 

menggunakan lebih lanjut untuk mengawali 

secara formal suatu konsep, proses ataupun 

ketrampilan. Selama kegiatan berlangsung 

siswa mempunyai waktu yang cukup, sehingga 

mereka mampu mengexplor peristiwa, objek 

dan situasi. 

Di saat siswa tertarik pada suatu ide, 

maka siswa memerlukan waktu untuk 

menyelidiki ide  tersebut. Dalam kegiatan 

explorasi siswa didesain untuk mendeskripsikan 

aktivitasyang bersifat konkret dan mudah 

didapatkan. Benda-benda di kelas dapat 

digunakan dalam tahap ini.  

Dalam tahap explorasi, siswa terlibat 

secara mental dan fisik, siswa juga membentuk 

keterkaitan, mengamati pola, mengidentifikasi 

variabel dan pertanyaan-pertanyaan dari suatu 

peristiwa.  

 Peran guru dalam tahap explorasi yaitu 

sebagai fasilitator. Guru memulai kegiatan dan 

memberikan waktu serta kesempatan kepada 

siswa untuk menyelidiki objek, situasi dan 

benda berdasarkan pada konsep yang dimiliki 

oleh siswa itu sendiri. Guru menuntun siswa 

jika  diperlukan.  

Adapun tahap-tahap dalam explorasi secara 

ringkas adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam tahap ini dimulai dengan tugas 

pembelajaran yaitu membuat 

keterkaitan antara pengalaman masa 

lalu dengan pembelajaran sekarang 

dengan mengantisipasi kegiatan serta 

mengorganisir pemikiran siswa ke 

depan yang diperoleh dari hasil 

pembelajaran saat ini. 

b. Siswa. Siswa melengkapi hasil belajar. 

c. Guru. Guru memonitor dan memberi 

fasilitas interaksi antara siswa dan 

situasi, materi pembelajaran, serta 

benda-benda yang digunakan. 

d. Aktivitas. Dalam tahap aktivitas, siswa 

diberikan pengalaman mental dan fisik. 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada 

kegiatan awal di mana mereka tidak 

mempunyai jawaban pertanyaan yang 

didasarkan pada explorasi. 

e. Pembelajaran. Pembelajaran dengan 

peristiwa, objek dan situasi. 

3. Explanasi 

Explanasi adalah suatu kegiatan atau 

proses sedemikian sehingga konsep, proses atau 

ketrampilan dibuat menjadi jelas dan dapat 

dipahami. Tahap explanasi siswa diminta untuk 

memberi penjelasan, setelah itu baru guru 

memberikan penjelasan yang disampaikan 

secara langsung, ilmiah, dan informal. Kunci 

tahap explanasi yaitu memberikan konsep, 

proses dan ketrampilan secara jelas, langsung, 

dan sederhana.  

Adapun tahap-tahap dalam explanasi secara 

ringkas adalah sebagai berikut: 
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a. Orientasi. Pelaksanaan pembelajaran 

dalam tahap ini difokuskan pada 

perhatian siswa yaitu pengalaman 

engagement dan explorasi serta 

memberikan kesempatan untuk 

mendemonstrasikan pemahaman 

konsep mereka, proses ketrampilan atau 

tingkah laku. Pada tahap ini juga 

memberikan kesempatan kepada guru 

untuk memulai konsep atau 

ketrampilan. 

b. Siswa. Siswa mendeskripsikan 

pemahaman mereka,menggunakan 

ketrampilan dan mengekspresikan sikap 

mereka. 

c. Guru. Guru mengatur belajar siswa 

dengan mengklarifikasi miskonsepsi, 

pemberian perbendaharaan untuk 

konsep-konsep, pemberian contoh 

untuk ketrampilan, memodifikasi 

tingkah laku dan menyarankan 

percobaan selanjutnya.  

d. Aktivitas. Dalam tahap ini memberi 

kesempatan untuk mengidentifikasi 

pengetahuan siswa, sikap dan 

ketrampilan, serta memberikan 

keterkaitan bahasa dan /atau tingkah 

laku dari hasil belajar. 

e. Pembelajaran. Pembelajaran diatur 

oleh guru dengan menggunakan 

instrumen pembelajaran 

4. Elaborasi 

Selama tahap elaborasi siswa ikut serta 

dalam kegiatan diskusi dan mencari informasi. 

Tugas kelompok adalah untuk mengidentifikasi 

dan membuat sedikit mungkin pendekatan yang 

akan digunakan untuk tugas. Pada saat 

kelompok sedang diskusi siswa memberikan 

dan mempertahankan pendekatan mereka untuk 

tugas pembelajaran. Akibat dari diskusi ini 

pendefinisian yang lebih baik dan siswa 

mendapat informasi dari siswa yang lain, guru, 

buku paket, ahli, data komputer serta percobaan 

yang mereka lakukan. Selama siswa 

berpartisipasi dalam kelompok diskusi, setiap 

individu mampu merinci konsep tugas, 

informasi dasar, dan kemungkinan strategi 

untuk melengkapinya. Interaksi antara anggota 

kelompok memberikan kesempatan untuk 

mengungkapkan pemahaman mereka terhadap 

suatu subjek dan menerima umpan balik dari 

yang lain untuk melengkapi pemahaman 

mereka sendiri.   

Adapun tahap-tahap dalam elaborasi secara 

ringkas adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi. Tahap ini memperluas 

pemahaman dan ketrampilan siswa dari 

suatu konsep melalui pengalaman baru. 

Siswa mengembangkan pemahaman 

lebih dalam dan luas. Siswa 

memperoleh lebih banyak informasi 

dan ketrampilan yang memadai. 

b. Siswa. Siswa menyajikan dan 

mempertahankan penjelasan mereka 

dan mengidentifikasi serta melengkapi 

beberapa pengalaman  yang berkaitan 

dengan tugas pembelajaran. 

c. Guru. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk kerja sama dalam 

aktivitas, serta mendemonstrasikan 

pemahaman ketrampilan mereka.  

d. Aktivitas. Pada tahap ini siswa 

diberikan pengalaman melalui 

pengulangan, tantangan, aktivitas baru 

dan praktek 

e.  Pembelajaran. Tahap ini mendorong 

siswa melalui pengulangan, tantangan, 

aktivitas baru dan praktek.  

5. Evaluasi 

 Beberapa kasus, siswa seharusnya 

menerima umpan balik pada ketercapaian dari 

explorasi mereka. Penilaian informal dapat 

terjadi dari permulaan dalam serangkaian 

pembelajaran. Setelah tahap elaborasi guru 

dapat melengkapi penilaian formal. Sedangkan 

pada tahap evaluasi guru mengelola hasil tes 

untuk melihat seberapa jauh tingkat 

pemahaman setiap siswa. Hal ini juga 

merupakan kesempatan bagi siswa untuk 

menggunakan ketrampilan yang mereka peroleh 

dan mengevaluasi pemahaman mereka sendiri.  

Adapun tahap-tahap dalam evaluasi secara 

ringkas adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi. Tahap ini mendorong siswa 

untuk menilai pemahaman dan 

kemampuan mereka serta memberi 

kesempatan bagi guru untuk 

mengevaluasi program siswa terhadap 

pencapaian pembelajaran secara 

objektif. 

b. Siswa. Menguji kecukupan penjelasan, 

sikap, dan tingkah laku mereka dalam 

situasi baru. 

c. Guru. Guru menggunakan bermacam-

macam prosedur formal maupun non 
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 formal untuk menilai pemahaman 

siswa. 

d. Aktivitas. Pada tahap ini guru 

mendemonstrasikan suatu 

pemahamanatau pengetahuan dari 

konsep atau ketrampilan.  

e.  Pembelajaran. Mengulang perbedaan 

tahap-tahap dari model pembelajaran 

untuk memperbaiki pemahaman konsep 

dan ketrampilan. 

 

C. Hal-hal yang dilakukan guru 

1. Tahap engagement 

a. Berusaha membuat siswa tertarik. 

b. Berusaha memunculkan rasa keingintahuan. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

d. Berusaha mendapatkan respon yang 

menggali apa yang diketahui atau dipikirkan 

siswa  tentang konsep/teori.  

2. Tahap explorasi 

a. Mendorong siswa bekerja sama tanpa 

petunjuk langsung. 

b. Mengamati dan mendengarkan siswa saat 

berinteraksi 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

penyelidikan untuk menyelidiki siswa jika 

diperlukan. 

d. memberikan siswa waktu untuk memecahkan 

masalah. 

e. Bertindak sebagai konsultan. 

3. Tahap Explanasi 

a. Mendorong siswa untuk menjelaskan konsep 

dan definisi dengan menggunakan kata-kata 

sendiri. 

b. Menanyakan kebenaran dan klarifikasi pada 

siswa 

c. Memberikan penjelasan, pendefinisian dan 

pelabelan(penotasian) baru secara formal. 

d. Menggunakan pengalaman siswa yang 

sebelumnya sebagai dasar penjelasan konsep. 

4. Tahap Elaborasi 

a. siswa dianjurkan untuk menggunakan 

definisi, simbol dan penjelasan formal yang 

telah diberikan sebelumnya. 

b. Menganjurkan siswa menggunakan dan 

memperluas konsep serta ketrampilan dalam 

situasi yang baru. 

c. Siswa diingatkan dengan menggunakan 

penjelasan yang bersifat alternatif. 

d. Siswa diarahkan untuk membuat data dan 

mengajukan pertanyaan, seperti : Apa yang 

kamu ketahui sekarang? Mengapa kamu 

berfikir....? 

5. Tahap Evaluasi 

a. Saat siswa menggunakan konsep dan 

ketrampilan baru, guru mengamati. 

b. ketrampilan dan/atau pengetahuan siswa 

dinilai. 

c. Memperhatikan perubahan cara berfikir dan 

tingkah laku siswa. 

d. Siswa diberi kesempatan untuk menilai hasil 

belajar dan proses ketrampilan dalam 

kelompok. 

e. Mengajukan pertanyaan seperti: Mengapa 

kamu berfikir...? Apa yang kamu ketahui 

tentang ...?Apa yang kamu peroleh?Bagaimana 

kamu menjelaskan...? 

 

D. Hal-hal yang dilakukan siswa 

1. Tahap Engagement 

a. Mengajukan pertanyaan, seperti : Apakah 

yang kamu ketahui tentang hal itu? Mengapa 

terjadi begini? Apa yang saya dapat temukan 

tentang hal itu? 

b. Menunjukkan minat pada topik. 

2. Tahap Explorasi 

a. Berfikir bebas sebatas aktivitas. 

b. Mengetes prediksi dan hipotesis. 

c. Membentuk prediksi dan hipotesis baru. 

d. Berusaha mencari alternatif dan berdiskusi 

dengan yang lain. 

e. Merekam (mencatat) pengamatan dan ide. 

f. Menangguhkan pendapat 

3. Tahap Explanasi 

a. Menjelaskan kemungkinan penyelesaian atau 

jawaban yang lain. 

b. Mendengarkan penjelasan kritik dari teman 

yang lain. 

c. Bertanya tentang penjelasan dari teman yang 

lain. 

d. Mendengarkan dan berusaha untuk 

memahami penjelasan yang diberikan oleh 

guru. 

e. Penjelasan menunjuk pada pengalaman 

sebelumnya. 

f. Menggunakan catatan dalam penjelasan. 

4. Tahap elaborasi 

a. Menggunakan definisi, simbol, penjelasan 

dan ketrampilan baru dalam situasi yang baru. 

b. Informasi sebelumnya digunakan untuk 

mengajukan pertanyaan, menawarkan 

penyelesaian, dan membuat keputusan. 

c. Menarik kesimpulan yang beralasan dari 

fakta. 

d. Merekam (mencatat) pengamatan dan 

penjelasan. 



63 
 

 
 

Meilantifa, Model Pembelajaran 5-E Pada Pembelajaran Materi Segitiga-Segitiga  

 

e. Mengecek pemahaman antara teman. 

5. Tahap evaluasi 

a. Menjawab pertanyaan dengan menggunakan 

fakta, pengamatan dan penjelasan yang diterima 

sebelumnya. 

b. Mendemonstrasikan suatu pemahaman atau 

pengetahuan dari konsep atau ketrampilan. 

c. Mengevaluasi kemajuan atau pengetahuan 

mereka sendiri 

d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dan mendorong penyelidikan pada masa 

berikutnya. 

 

E. Penerapan Model Pembelajaran 5-E pada 

Materi Segitiga-segitiga yang Kongruen 

 Penerapan model pembelajaran 5-E 

perlu disesuaikan dengan materi matematika 

dan kondisi di lapangan. Untuk menerapkan 

model pembelajaran 5-E dengan materi 

segitiga-segitiga yang kongruen maka 

pembelajaran akan dilaksanakan 2 kali 

pertemuan, di mana setiap pertemuan  

memerlukan waktu 2 x 40 menit. Adapun 

rincian pertemuan yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1.Pengubinan dengan segitiga-segitiga yang 

kongruen. 

2. Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. 

Pertemuan II 

Syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. 

Pertemuan III 

Penerapan segitiga-segitiga yang kongruen. 

Pertemuan IV 

Evaluasi 

 Dari keempat pertemuan di atas, hanya 

pertemuan I yang akan digunakan sebagai 

contoh penerapan model pembelajaran 5-E. 

Penerapan yang disajikan pada pertemuan I 

adalah sebagai berikut: 

Pertemuan I 

1. Tahap Engegament 

a. Guru mengingatkan kepada siswa 

tentang bangun yang berbentuk kubus 

(guru menggambarkan sebuah kubus di 

papan). Telah diketahui bahwa sisi-sisi 

kubus berbentuk persegi yang memiliki 

ukuran yang sama dan persegi-persegi 

tersebut saling kongruen. 

b. Guru mengajukan pertanyaan, seperti: 

Apakah arti dari dua bangun yang 

kongruen? 

  Bagaimana sifat dari dua bangun yang 

kongruen? 

 Apakah arti dua segitiga yang 

kongruen? 

 Bagaimana sifat dua segitiga yang 

kongruen? 

2. (i) Tahap Explorasi 1 

a.  Guru mengingatkan siswa tentang 

pengubinan 

b. Siswa diminta melengkapi pengubinan dari 

segitiga-segitiga siku-siku pada buku 

berpetak setelah guru memberi contoh pada 

papan tulis berpetak. 

c. Guru mengamati dan mendengarkan siswa 

saat melengkapi pengubinan. Sedangkan 

siswa berdiskusi, memberikan kemungkinan 

cara pengubinan dan melakukan pengubinan 

di buku masing-masing. 

d. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

jika siswa mengalami kesulitan atau 

melakukan kesalahan. 

e. Guru memberi batas waktu 

f. Guru bertindak sebagai konsultan 

2. (ii) Tahap explorasi 2 

a. Guru membuat suatu segitiga ABC, garis 𝓁 

dan vektor geser v di papan tulis. 

 
b. Guru menyuruh siswa menyalin gambar Δ 

ABC, garis 𝓁 dan vektor v, kemudian guru 

memberi serangkaian perintah sebagai 

berikut; 

Cerminkan ΔABC terhadap garis 𝓁 

kemudian geser dengan vektor v. 

c. Guru mengamati dan mendengarkan siswa 

saat melakukan pencerminan dan 

penggeseran. Sedangkan siswa berdiskusi 

dalam melakukan pencerminan dan 

geseran yang dilakukan dalam bukunya 

masing-masing. 

d. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

apabila siswa mengalami kesulitan atau 

kesalahan. 

e. Guru memberi batas waktu. 

f. Guru bertindak sebagai konsultan. 

3. (i) Tahap Explanasi 1 

a. Guru mengarahkan siswa untuk 

mengambil kesimpulan tentang pengertian 

kongruensi berdasarkan pengubinan, 

sedangkan siswa berdiskusi untuk saling 

bertukar pendapat dalam usaha 
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 memberikan penjelasan tentang pengertian 

pengubinan. 

Pengubinan yaitu menempatkan/ 

penyusunan bangun-bangun yang 

kongruen pada suatu bidang sehingga 

menutup dengan tepat (tidak boleh ada 

celah) dan tidak saling tindih. 

b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

menjelaskan pengertian kongruensi. 

c. Guru menanyakan alasan (dasar 

kebenaran) dari penjelasan siswa. 

d. Guru memberi definisi secara formal 

tentang kongruensi dan memberi simbol 

dua bangun yang kongruen. 

Definisi: Dua bangun dikatakan kongruen 

jika keduanya dapat saling menutup 

dengan tepat. Sim ol       

e. Guru memberi penjelasan bahwa 

penggunaan istilah kongruensi tidak 

terbatas pada bangun, tetapi dapat juga 

pada ruas garis yang sama panjang atau 

dua sudut yang sama besar. 

f. Guru memberi contoh: 

Diketahui balok ABCD.EFGH 

 
Maka sisi BFGC dan  sisi AEHD 

Kongruen atau BDHF        ACGE. 

Sedangkan siswa mencatat penjelasan yang 

diberikan guru. 

3. (ii) Tahap Explanasi 2 

a. Guru mengarahkan siswa untuk 

menyebutkan sifat-sifat dua segitiga yang 

kongruen berdasarkan sifat dari 

pencerminan dan geseran. Siswa 

berdiskusi untuk saling bertukar pikiran 

dalam menjelaskan sifat-sifat dua segitiga 

yang kongruen. 

Sifat pencerminan: Besar sudut selalu 

sama dan dua garis yang berpotongan 

(sejajar) akan tetap berpotongan(sejajar). 

Sifat geseran : Panjang suatu ruas garis 

selalu sama dan besar sudut selalu sama. 

b. Guru meminta beberapa siswa untuk 

menjelaskan tentang sifat-sifat dua segitiga 

ya 

c. Guru menanyakan alasan penjelasan siswa. 

d. Guru memberi penjelasan secara formal 

sifat dua segitiga yang kongruen. 

Sifat-sifat dua segitiga yang kongruen 

adalah sisi-sisi yang seletak sama panjang 

dan sudut-sudut yang seletak sama besar. 

e. Guru memberi contoh: Diketahui ΔABC 

dan ΔPQR se agai  erikut      

 
 aka ΔABC      ΔPQR, karena AB = PQ, 

BC=QR, AC =PR dan ˂ A =  ˂ P, ˂ B = ˂ 

Q,˂ C = ˂ R. 

f. Guru memberi penjelasan perbedaan dua 

segitiga kongruen dan dua segiitiga 

sebangun. 

Dua segitiga yang kongruen pasti dua 

segitiga itu sebangun, tetapi dua segitiga yang 

sebangun belum tentu kongruen 

4. Tahap elaborasi 

a. Guru memberi latihan soal: 

ABCD adalah se uah jajargenjang. Dengan 

menggunakan sifat dua segitiga  ang 

kongruen  uktikan  ah a ΔABC      Δ CDA! 

b. Guru menganjurkan siswa menggunakan 

penjelasan dan simbol yang telah diberikan. 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

berdiskusi dalam memecahkan masalah 

tersebut.  

d. Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memanfaatkan buku literatur sebagai 

sumber informasi untuk memecahkan 

masalah yang diberikan. 

e. Guru mengingatkan siswa pada penjelasan 

alternatif, jika siswa melakukan kesalahan. 

f. Guru memberi batas waktu dengan jalan 

menyuruh salah seorang siswa untuk 

menulis hasil pekerjaannya di papan tulis. 

g. Guru mengajukan beberapa pertanyaan, 

seperti: 

Apa yang kamu ketahui tentangABCD? 

Mengapa sisi AB= DC, BC = DA, dan AC 

(pada ΔABC) = CA (pada ΔCDA)? 

h. Guru memberi permasalahan lain yang 

disesuaika pada waktu dan kondisi. 

5. Tahap Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan secara informal terutama 

pada tahap elaborasi dengan melakukan hal-hal 

seperti berikut: 

a. Mengamati siswa dalam menerapkan 

konsep 

b. Menilai pengetahuan dan/atau ketrampilan. 
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c. Memperhatikan bagaimana cara siswa 

berfikir. 

d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti 

pada tahap elaborasi. 

Sedangkan evaluasi secara formal dilakukan 

pada pertemuan IV setelah semua materi selesai 

dilaksanakan. 

 

Penutup  

 Seperti yang telah dijelaskan secara 

teoritis, model pembelajaran 5-E menganut 

pada paham konstruktivisme. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yang menekankan 

pada keaktifan siswa. Siswa diwajibkan untuk 

aktif dalam mengembangkan pengetahuan 

mereka sendiri, dan mengekspresikan yang 

mereka ketahui maupun yang tidak mereka 

ketahui. Sedangkan tugas dari guru di sini 

adalah membantu proses berfikir, kemandirian 

dan keaktifan siswa dalam belajar. 
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Abstrak 

 

Sebagian besar petani Indonesia mempunyai lahan yang sempit.  Salah satu cara untuk 

meningkatkan pendapatan petani yang berlahan sempit adalah dengan menggunakan 

pola tanam tumpangsari.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

modal, lahan, waktu dan keuntungan usahatani antara pola tanam monokultur dan 

tumpangsari.  Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diuji dengan Nisbah Kestaraan 

Lahan (NKL), Efisiensi Sistem Penanaman (ESP), Indeks Kompetisi (IK), analisa R/C 

dan ROI.  Hasil penelitian menunjukkan pola tanam tumpangsari kubis-bayam 

mempunyai keuntungan yang paling besar dibanding pola tanam lainnya sebesar  Rp 

44.501.937,- dan keuntungan per  bulannya sebesar Rp 14.833.979,-.  NKL pada 

tumpangsari kubis-bayam mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 1,96.  ESP pada 

tumpangsari jagung-bayam mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 1,32.  IK pada 

tumpangsari jagung-kubis mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 3,94.  Pola tanam 

kubis monokultur monokultur mempunyai nilai R/C = 10,46 dan ROI = 9,46. 

  

Kata kunci : monokultur, tumpangsari, kubis, jagung, bayam, keuntungan dan efisiensi. 

 

 

 Pendahuluan 

1,1,  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris 

yang sebagian besar penduduknya mendapat 

nafkah dari  pertanian.  Penduduk Indonesia 

sebagian besar merupakan petani kecil karena 

sebagian besar petani Indonesia (42,17% dari 

petani Indonesia) hanya memipunyai tanah 

garapan seluas 0,1 – 0,5 ha (Fadholi, 2003).  

Petani  yang mempunyai lahan garapan yang 

sempit harus bisa memilih dengan benar 

tanaman apa yang akan diusahakan agar dapat 

memanfaatkan lahan yang sempit tersebut 

secara maksimal sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan petani.  Salah satu cara untuk 

meningkatkan pendapatan petani yang berlahan 

sempit adalah dengan pola tanam tumpangsari.  

Produktivitas setiap satuan luas lahan dengan 

sistem tumpangsari pada umumnya lebih baik 

dibanding sistem tanaman tunggal yang 

ditanam pada lahan yang sama, karena sistem 

tumpangsari mampu secara lebih efisien 

meggunakan cahaya matahari dan unsur hara 

yang tersedia dari dalam tanah.  Sistem ini lebih 

sedikit menimbulkan masalah pengendalian 

gulma, hama dan penyakit.  Sistem tumpangsari 

juga dapat mengurangi puncak kebutuhan akan 

tenaga kerja, menambah pendapatan usahatani 

dan memperbaiki gizi keluarga tani disamping 

itu dengan melakukan sistem tumpangsari akan 

mengurangi resiko kegagalan panen maupun 

resiko pasar terutama oleh harga produk 

maupun sarana produksi.  Bila satu jenis 

tanaman gagal dipanen, petani masih 

mempunyai dua atau tiga jenis tanaman lainnya 

untuk dipanen. 

 Menanam secara tumpangsari akan 

dapat meningkatkan pendapatan petani, karena 

dengan menanam secara tumpangsari 

penggunaan sarana produksi lebih efisien 

sehingga biaya produksi dapat lebih rendah 

dibanding pola tanam secara monokultur.  Pola 

tanam secara tumpangsari dapat meningkatkan 

produksi, hal ini disebabkan karena 

berkurangnya hama dan penyakit dengan 

keadaan di atas keuntungan usahatani tersebut 

dapat ditingkatkan.  Pada pola tanam 

tumpangsari ada hal yang juga perlu 

diperhatikan adalah sistem perakaran tanaman.  

Pola tanam tumpangsari harus memiliki 

keserasian antar perakaran jenis tanaman yang 

akan ditanam.  Jangan sampai akar tanamannya 

saling tumpang tindih dalam menyerap hara.  

Jika hal ini terjadi maka tanaman yang lebih 
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besar perakarannya yang akan menang, 

tanaman yang berakar kecil akan menderita.  

Pada pola tanam tumpangsari  diatur agar 

tanaman yang berakar besar menempati wilayah 

tanam yang lebih besar, sedangkan yang 

berakar amunkecil menempati wilayah tanam 

yang lebih kecil.  Dengan kata lain, jarak tanam 

untuk tanaman yang hendak digabung harus 

diperhatikan.  Selain jarak tanam, hal lain yang 

harus diperhatikan pada pola tumpangsari ialah 

lebar tajuk tanaman yaitu berapa luas 

permukaan tanah yang ditutup oleh garis 

tanaman yang akan digabung dalam satu petak.  

Sinar matahari yang merupakan kebutuhan 

tanaman sebaiknya terbagi merata antar 

tanaman.  

 Tanaman kubis bukan hanya jenis 

sayuran yang dapat menghasilkan keuntungan 

tinggi, namun juga mengandung nilai gizi yang 

sangat penting.  Kandungan gizi untuk setiap 

100 gr daun kubis, 93 ml air, 1,5 gr protein, 0,2 

gr lemak, 0,4 gr karbohidrat, 0,8 serat, 40 mg 

kalsium, 0,5 mg besi, 30 IU vitamin C, 0,05 mg 

tiamin, 0,05 mg riboflanin dan 40 mg asam 

askorbat.  Tanaman kubis dapat dikonsumsi 

sebagai lalapan, dimasak sebagai sup atau jenis 

masakan sayuran lainnya (William, 2002). 

 Tanaman jagung mempunyai banyak 

kegunaan antara lain batang dan daun yang 

masih muda digunakan makanan ternak, batang 

dan daun yang sudah tua (setelah dipanen) 

digunakan untuk pupuk hijau/kompos, batang 

jagung bisa dibuat untuk kertas, buah jagung 

yang masih muda digunakan sebagai bahan 

sayuran, perkedel dan bakwan, biji jagung yang 

sudah tua digunakan sebagai pengganti nasi, 

marning, pop corn, roti dan tepung, kelobotnya 

yang sudah kering digunakan untuk 

pembungkus rokok.  Jagung mempunyai nilai 

kalori hampir sama dengan beras.  Jagung 

mengandung asam lemak esensial yang sangat 

bermanfaat bagi pencegahan penyakit 

penyempitan pembuluh darah, selain itu 

kandungan minyak jagung yang non kolesterol 

berguna bagi kesehatan jantung.  Disamping itu 

jagung juga mengandung vitamin dan mineral 

yang berguna bagi tubuh manusia.  Kandungan 

vitamin dan mineral di jagung untuk 900 gr 

bahan makanan adalah : kalori 360 kal, protein 

6,8 gr, hidrat arang 4,7 gr, kalsium arang 72,4 

gr, fosfor 9 mg, besi 380 mg, vitamin A 4,6 SI, 

vitamin B1 350 mg, vitamin C 0,2 mg, air 13,1 

gr (Danarti, 2003). 

 Bayam cabut termasuk sayuran yang 

banyak dikonsumsi oleh semua lapisan 

masyarakat.  Daun bayam biasanya 

dimanfaatkan sebagai sayur bening, sayur  

lodeh, pecel , rempeyek bayam atau sebagai 

lalap.  Manfaat lain dari bayam yaitu akarnya 

dapat menjadi obat untuk menghilangkan panas 

(anti piretik), meluruhkan kencing (diuretic) 

pada penyakit nanah, menghilangkan racun 

(anti toksik), menyembuhkan bengkak atau 

bisul, obat diare dan member sihkan darah.  

Bayam juga dapat digunakan untuk merawat 

rambut agar tumbuh dengan sehat dan dapat 

mencegah munculnya ketombe,  mencegah 

penyakit beri-beri, memperkuat saraf, 

melenturkan otot rahim, menyembuhkan 

sariawan atau gusi berdarah, mencagah anemia 

serta memperkuat tulang dan gigi.  Komposisi 

zat gizi bayam per  100 gr bahan adalah : kalori 

36 kal, karbohidrat 6,5 gr, lemak 0,5 gr, protein 

3,5 gr, kalsium 367 mg, fosfor 67 mg, besi 3,9 

mg, vitamin A 6090 SI, vitamin B1 0,08 mg, 

vitamin C 80 mg dan air 86,9 gr (Bandini, 

2003). 

1.2.  Identifikasi Masalah 

  Pada umumnya permasalahan yang 

dihadapi oleh petani di Indonesia adalah lahan 

yang sempit, serangan hama dan penyakit dan 

pengguaan pupuk yang belum efisieb, harga 

jual produk yang berfluktuasi sehingga 

menyebabkan pendapatan petani rendah.  Untuk 

mengatasi keadaan di atas salah satu cara 

dengan menggunakan pola tanam tumpangsari 

karena dengan pola tanam tumpangsari  

dibanding pola tanam monokultur menurut 

Baker dan Nourman (1975), pendapatan pada 

dua jenis tanaman secara tumpangsari 62 persen 

lebih tinggi dari pada  ditanam secara 

monokultur.  Pola tanam tumpangsari dapat 

menekan hama penyakit serendah mungkin 

karena pada pola tanam tumpangsari jumlah 

musuh alami meningkat sehingga dengan  

keadaa  ini populasi hama penyakit dapat 

dikendalikan.  Pola tanam tumpangsari dapat 

memanfaatkan hara dalam tanah lebih baik, 

dengan catatan bila jenis tanaman yang 

ditumpangsarikan mempunyai sifat agronomis 

dan pola perakaran yang berbeda. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

a  Untuk mengetahui biaya, penerimaan dan 

keuntungan finansial usahatani jagung, 

kubis dan bayam. 
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 b.  Untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

modal, lahan dan waktu pada usahatani 

jagung, kubis dan bayam. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

  Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian berguna untuk meningkatkan hasil 

usahatani dan keuntungan usahatani.  

Disamping itu hasil penelitian ini berguna 

sebagai informasi bagi petani bila ingin 

berusahatani dengan pola tanam tumpangsari 

kombinasi jenis tanaman apakah yang 

menguntungkan secara finansial. 

 

Metode Penelitian 

2.1.  Tempat Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di lahan 

Percobaan Politeknik Pertanian Jember.   

2.2.  Bahan dan Alat 

  Bahan yang digunakan meliputi benih 

bayam cabut, benih kubis  varietas Green 

Coroner, benih jagung P-7, Dithade M-45, 

pupuk Urea, pupuk TSP dan pupuk KCl.  Alat 

yang digunakan adalah cangkul, sekop, ayakan, 

sprayer, timbangan, oven, roll meter dan 

gunting. 

2.3.  Analisa Data 

  Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok dengan 4 ulangan dengan 

kombinasi perlakuan :  

B      = Monokultur Bayam 

J       = Monokultur Jagung 

K      = Monokultur Kubis 

BJ     = Tumpangsari Bayam - Jagung 

BK    = Tumpangsari Bayam - Kubis 

JK     = Tumpangsari Jagung – Kubis 

  Untuk mengevaluasi efisiensi biologis 

dan efisiensi penggunaan lahan digunakan 

konsep Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL), yang 

dinyatakan dengan rumus : 

  NKL = ∑
  

  

 
    

Xi     = Hasil panen masing-masing tanaman per 

hektar dalam sistem tumpangsari. 

Yi     = Hasil panen masing-masing tanaman per 

hektar dalam sistem monokultur. 

Kriteria :    NKL > 1  artinya sistem 

tumpangsari efisien 

                    NKL ≤    art  ya s stem 

tumpangsari tidak efisien  

  Untuk mengetahui pemanfaatan waktu 

pada sistem tumpangsari digunakan konsep 

Efisiensi Sistem Pertanaman (ESP) yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

  ESP = 
 sa    s 

 ma    m  
   

ta   t  

 
 

Ysa   = Hasil sistem tumpangsari tanaman A 

(t/ha) 

Ysb   = Hasil sistem tumpangsari tanaman B 

(t/ha) 

Yma   = Hasil monokultur tanaman A (t/ha) 

Ymb   = Hasil monokultur tanaman B (t/ha) 

ta        = Lama waktu monokultur tanaman A  

 

Hasil dan Pembahasan 

3.1.  Biaya Total, Penerimaan, Keuntungan, 

Analisa R/C dan ROI 

  Pola tanam tumpangsari kubis-bayam 

mempunyai keuntungan yang paling besar 

dibanding pola tanam lainnya.  Hal ini 

disebabkan karena hasil dari kedua tanaman 

besar sehingga hasil totalnya besar yang 

mengakibatkan penerimaan totalnya juga besar 

disamping itu biaya totalnya tidak besar (Tabel 

1).  Keadaan ini mungkin karena memakai pola 

tanam tumpangsari sehingga biayanya bisa 

lebih efisien yang mengakibatkan 

keuntunganny a besar (Tabel 1).  Pola tanam 

bayam monokultur memperoleh keuntungan 

yang paling kecil dibanding pola tanam lainnya 

(Tabel 1).  Keuntungannya kecil karena 

menanamnya memakai jarak tanam sehingga 

hasilnya sedikit tetapi bila cara menanamnya 

disebar maka hasinya besar dan keuntungannya 

menjadi Rp 13.280.000,- (Yusni,2001). 

 

Tabel 1. Analisa Usaha Tani Pola Tanam 

Monokultur dan Tumpangsari 

 
 

  Untuk keuntungan per bulannya yang 

paling tinggi diperoleh pola tanam tumpangsari 

kubis-bayam sebesar Rp 14.833.979,- 

sedangkan keuntungan per bulannya yang 

paling kecil diperoleh pola tanam bayam 

monokultur sebesar Rp 2.855.000,- keuntungan 

per bulan ini diperoleh dari membagi 

keuntungan satu kali panen dengan umur jenis 

tanaman siap dipanen.  Umur tanaman siap 

dipanen untuk tanaman jagung 2,5 bulan, kubis 

berumur 3 bulan dan tanaman bayam berumur 1 

bulan.  
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  Pola tanam kubis monokultur 

mempunyai nilai R/C dan ROI yang paling 

tinggi dibanding pola tanam lainnya yaitu untuk 

R/C  = 10,46 sedangkan ROI = 9,46 (Tabel 1), 

yang berarti dengan modal Rp 1 akan 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 9,46.  Nilai 

R/C pada kubis monokultur tinggi disebabkan 

karena penerimaannya tinggi sedangkan biaya 

totalnya tidak terlalu tinggi sehingga 

mengakibatkan nilai R/C tinggi.  Nilai ROI 

pada kubis monokultur tinggi disebabkan 

keuntungannya tinggi sedang biaya totalnya 

tidak tinggi sehingga mengakibatkan nilai ROI 

tinggi.  Penerimaan dan keuntungan pada pola 

tanam kubis monokultur nilainya lebih rendah 

dibanding dengan pola tanam tumpangsari 

kubis-bayam tetapi biaya totalnya lebih rendah 

dibanding tumpangsari kubis-bayam sehingga 

nilai R/C dan ROI nya lebih tinggi dibanding 

tumpangsari kubis-bayam (Tabel 1). 

  Dilihat dari analisa ekonomi dapat 

diketahui pola tanam yang paling 

menguntungkan adalah tumpangsari kubis-

bayam tetapi nilai R/C dan ROI lebih rendah 

dibanding kubis monokultur, yang berarti hasil 

dari kubis yang ditumpangsarikan dengan 

bayam masih dapat ditingkatkan atau biaya 

variabelnya bisa lebih ditekan misalnya biaya 

pemeliharaan agar pola tanam tumpangsari 

kubis-bayam bisa lebih efisien atau dengan kata 

lain nilai R/C dan ROI dapat ditingkatkan.  

Nilai R/C dan ROI kubis monokultur meskipun 

lebih tinggi dari tumpangsari kubis-bayam dan 

keuntungan per bulannya antara pola tanam 

kubis monokultur dan tumpangsari kubis-

bayam selisihnya tidak terlalu jauh yaitu kalau 

keuntungan per bulan untuk kubis monokultur 

sebesar Rp 14.144.876,- sedang keuntungan per 

bulan untuk tumpangsari kubis-bayam sebesar 

Rp 14.883.978,-.  Tetapi dari segi resiko lebih 

menguntungkan menanam tumpangsari kubis-

bayam karena harga kubis yang fluktuatif dan 

tanaman kubis rentan terserang hama penyakit 

sehingga bila menanam tumpangsari kubis-

bayam kalau salah satu jenis tanaman itu mati 

karena terserang hama penyakit atau harga 

jualnya turun maka masih ada jenis tanaman 

lain yang hasilnya menguntungkan tetapi bila 

menanam kubis monokultur maka bila tanaman 

kubis itu terserang hama penyakit atau jualnya 

turun usahatani itu akan rugi karena tidak ada 

penerimaan dari jenis tanaman lain.         

3.2.  Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL), 

Efisiensi Sistem Pertanaman (ESP) dan 

Indeks Kompetisi (IK) 

  Tumpangsari kubis-bayam mempunyai 

nilai NKL yang paling tinggi dibanding dua 

pola tanam lainnya (Tabel 2), yang berarti pola 

tanam tumpangsari kubis-bayam lebih efisien 

dalam penggunaan lahan daripada dua pola 

tanam lainnya.  Tingginya nilai NKL pada 

tumpangsari kubis-bayam disebabkan 

produktivitas dari tanaman kubis dan bayam 

yang ditumpangsarikan sama-sama tinggi 

(Tabel 2).  Sedangkan pada tumpangsari 

jagung-kubis mempunyai nilai NKL yang 

paling rendah dibanding dua pola tanam 

lainnya.  Rendahnya nilai NKL pada 

tumpangsari jagung-kubis disebabkan karena 

kubis yang ditumpangsarikan dengan jagung 

produktivitasnya sangat rendah dibandingkan 

kubis monokultur.  Tumpangsari kubis-bayam 

maupun tumpangsari jagung-bayam 

mempunyai nilai ESP yang besarnya lebih dari 

satu berarti kedua tumpangsari tersebut efisien 

dalam penggunaan waktu dan lahan (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Nilai NKL, ESP, dan IK pada Pola 

Tanam Tumpangsari per Musim 

 
 

Pola tanam tumpangsari jagung-kubis 

mendapatkan nilai ESP yang terendah 

dibanding dua pola tanam petisilainnya yaitu 

0,75 karena nilainya kurang dari satu maka 

berarti pola tanam tumpangsari jagung-kubis 

tidak efisien dalam penggunaan waktu dan 

lahan.  Keadaan ini disebabkan produktivitas 

tanaman kubis sangat rendah karena tanaman 

kubis banyak yang tidak membentuk Krop.    

  Untuk  Indeks Kompetisi (IK) pada 

tumpangsari jagung-kubis nilainya paling besar 

dibanding dua pola tanam lainnya yaitu 3,94 

yang berarti kompetisi tumpangsari lebih besar 

dari pada kompetisi monokultur (Tabel 2).  

Nilai IK dari tumpangsari jagung-bayam 

maupun kubis-bayam kurang dari satu yang 

berarti kompetisi tumpangsari jagung-bayam 

maupun kompetisi  tumpangsari kubis-bayam 

lebih kecil daripada monokultur, keadaan ini 

bisa dijelaskan dengan dua segi sudut pandang 

yaitu agronomi dan ekonomi.  Bila dilihat dari 

segi agronomi, pertumbuhan kubis terhambat 
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 karena cahaya matahari tidak bisa masuk 

tanaman kubis terhalang oleh tanaman jagung 

sehingga yang tumbuh dan berkembang dengan 

baik hanya tanaman jagung sehingga yang 

tumbuh dan berkembang dengan baik hanya 

tanaman jagung sedangkan tanaman kubis tidak 

bisa tumbuh dengan normal, dari sini dapat 

dilihat bahwa terjadi kompetisi yang besar 

antara tanaman jagung dengan tanaman kubis.  

Seperti diketahui bahwa fotosintesis 

dipengaruhi oleh H2O, CO2, suhu, hara dan 

cahaya.  Intensitas cahaya berhubungan erat  

dengan aktivitas fotosintesis tanaman.  Untuk 

menghasilkan berat tanaman yang maksimal, 

tanaman memerlukan intensitas sinar penuh.  

Efek saling menaungi oleh bagian daun pada 

tajuk pohonpun menentukan intensitas sinar 

yang diterima (Ashari, 1995).  Dari segi 

ekonominya dapat dilihat produktivitas 

tumpangsari jagung-kubis rendah karena 

meskipun produktivitas jagung tinggi tetapi 

produktivitas kubis rendah yaitu hanya 1.100 

kg/ha/panen.  Efek tumpangsari jagung-kubis 

untuk tanaman kubis efeknya kompetisi, 

dikatakan efek kompetisi karena selisih dari 

produktivitas tumpangsari dengan produktivitas 

monokultur hasilnya negatif dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa tanaman kubis pada 

tumpangsari jagung-kubis produktivitasnya 

lebih kecil dibanding produktivitas kubis 

monokultur.  

 

 Kesimpulan 

1.   Total biaya : untuk usahatani jagung 

monokultur sebesar Rp 

3.786.000/ha/musim, untuk usahatani 

kubis monokultur sebesar  Rp 

4.484.900/ha/musim, untuk usahatani 

bayam monokultur sebesar Rp 

1.720.000/ha/musim, untuk usahatani 

tumpangsari bayam -kubis sebesar Rp 

5.227.750/ha/musim, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-jagung sebesar Rp 

5.340.450/ha/musim, untuk usahatani 

tumpangsari jagung-kubis sebesar Rp 

5.138.200/ha/musim.  Penerimaan : untuk 

usahatani jagung monokultur sebesar Rp 

15.101.560/ha/musim, untuk usahatani 

kubis monokultur sebesar Rp 

46.919.530/ha/musim, untuk usahatan 

bayam monokultu sebesar Rp 

4.575.000/ha/musim, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-kubis sebesar Rp 

49.879.687/ha/musim, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-jagung sebesar Rp 

20.456.550/ha/musim, untuk usahatani 

tumpang sari jagung-kubis sebesar Rp  

19.314.060/ha/musim.  Keuntungan per 

bulan : untuk usahatani jagung monokultur 

sebesar Rp 11.315.560/ha, untuk usahatani 

kubis monokultur sebesar 14.144.876/ha, 

untuk usahatani bayam monokultur 

sebesar Rp 2.855.000/ha, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-kubis sebesar Rp  

14.883.979/ha, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-jagung sebesar Rp 

6.004.440/ha, untuk usahatani tumpangsari 

jagung-kubis sebesar Rp 4.725.287/ha.  

Nilai R/C : untuk usahatani jagung 

monokultur per hektar sebesar 3,99, untuk 

usahatani kubis monokultur per hektar 

sebesar 10,46, untuk usahatani bayam 

monokultur per hektar sebesar 2,6, untuk 

usahatani tumpangsari bayam-kubis per 

hektar sebesar 9,5, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-jagung per hektar 

sebesar 3,8, untuk usahatani tumpangsari 

jagung-kubis per hektar sebesar 3,76.  

Nilai ROI : untuk usahatani jagung 

monokultur per hektar sebesar 2,99, untuk 

usahatani kubis monokultur per hektar 

sebesar 9,46, untuk usahatani bayam 

monokultur per hektar sebesar 1,6, untuk 

usahatani tumpangsari bayam-kubis per 

hektar sebesar 8,5, untuk usahatani 

tumpangsari bayam-jagung per hektar 

sebesar 2,8, untuk usahatani tumpangsari 

jagung-kubis per hektar sebesar 2,76.  Dari 

data diatas dapat diketahui bahwa pola 

tanam tumpangsari kubis-bayam 

mempunyai keuntungan yang paling besar 

dibanding pola tanam lainnya yaitu Rp 

44.501.937/ha/musim atau keuntungan per 

bulannya sebesar Rp 14.833.979. 

2.   Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL) pada 

tumpangsari kubis-bayam mempunyai 

nilai yang paling tinggi (1,96) dibanding 

tumpangsari  jagung-kubis maupun 

tumpangsari jagung-bayam yang berarti 

pola tanam tumpangsari kubis-bayam lebih 

efisien dalam penggunaan lahan dari pada 

tumpangsari jagung-kubis adalah 1,96 

yang berarti pola tanam tumpangsari lebih 

efisien dalam penggunaan lahan dibanding 

pola tanam monokultur.  Efisiensi Sistem 

Pertanaman (ESP) pada tumpangsari 
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jagung-bayam mempunyai nilai yang 

paling tingi dibanding tumpangsari 

jagung-kubisa maupun kubis-bayam yang 

berarti pola tanam tumpangsari jagung-

bayam lebih efisien dalam penggunaan 

lahan dan waktu dibanding dua pola tanam 

tumpangsari lainnya.  Nilai ESP 

tumpangsari jagung –bayam adalah 1,32 

yang berarti pola tanam tumpangsari lebih 

efisien dalam penggunaan lahan dan waktu 

dibanding pola tanam monokultur.  Indeks 

Kompetisi (IK) tumpangsari jagung-kubis 

nilainya paling besar dibanding 

tumpangsari jagung-bayam maupun 

tumpangsari kubis- bayam yaitu 3,94 yang 

berarti kompetisi tumpangsari lebih besar 

daripada kompetisi  monokultur.  

 

Saran 

  Disarankan bagi petani yang 

mempunyai lahan sempit (< 1 ha) supaya dalam 

berusahatani memakai pola tanam secara 

tumpangsari dengan jenis tanaman yang 

ditanam kombinasi kubis dengan bayam karena 

tumpangsari kubis-bayam mempunyai 

keuntungan yang besar dan resikonya kecil.  
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Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya Sebagai Wahana 
Peningkatan Kemampuan Dasar Sistematik Tumbuhan 

 
 Marmi 

 Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 
 

Abstrak 
 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu  kawasan atau areal permukaan tanah 
yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat  tertentu, 
dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau 
budidaya  pertanian. Fungsi RTH untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang 
kelestarian air dan tanah.Kota Surabaya memiliki ruang terbuka hijau dengan 
luassekitar  418,39 Ha yang meliputi taman kota, jalur sepanjang jalan protokol yang 
indah dan dan tertata rapi. Di samping memiliki fungsi ekologis dan sosial juga dapat 
digunakan sebagai sarana  pendidikan. Di taman dan jalan protokol surabaya telah 
ditanam ratusan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan baik 
mahasiswa maupun siswa sekolah di kota Surabaya. Kegiatan pembelajaran di Ruang 
terbuka hijau  merupakan suatu strategi alternatif dalam pembelajaran biologi. Kegiatan 
ini mengajak peserta didik aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk mencapai 
kecakapan kognitif , afektif dan psikomotorik sehingga memiliki penguasaan ilmu dan 
ketrampilan, penguasaan berkarya, penguasaan menyikapi dan penguasaan 
bermasyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan dasar  taksonomi-sistematik tumbuhan 
memerlukan berbagai ketrampilan dan pengalaman yang mendalam dalam mengamati 
tumbuhan sangat diperlukan adanya prasarana yang nyaman dan variasi tumbuhan 
sehingga  RTH dapat digunakan sebagai wahana untuk  meningkatkan  ketrampilan 
dasar dalam sistematik Tumbuhan. 
 
Kata Kunci : Ruang Hijau Terbuka, Sistematik Tumbuhan 
 

Pendahuluan 
 Kebijaksanaan pertanahan di perkotaan 
yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup 
adalah jaminan terhadap kelangsungan ruang 
terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini 
mempunyai fungsi “hidro-orologis”, nilai 
estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai 
wahana interaksi sosial bagi penduduk di 
perkotaan. Taman-taman di kota menjadi 
wahana bagi kegiatan masyarakat untuk acara 
keluarga, bersantai, olah raga ringan dan 
lainnya. Demikian pentingnya ruang terbuka 
hijau ini, maka hendaknya semua pihak yang 
terkait harus mempertahankan keberadaannya 
dari keinginan untuk merubahnya. 
Kawasan/ruang  hijau terbuka binaan sebagai 
upaya menciptakan keseimbangan antara ruang 
terbangun dan ruang terbuka hijau yang 
berfungsi sebagai paru-paru kota, peresapan air, 
pencegahan polusi  udara dan perlindungan 
terhadap flora. Adapun kawasan ruang terbuka 
hijau binaan dimanfaatkan untuk fasilitas umum 

rekreasi dan olahraga taman, kebun 
hortikultura, hutan kota, taman di lingkungan 
perumahan, pemakaman umum, jalur hijau 
umum, jalur hijau pengamanan sungai, jalur 
hijau pengamanan kabel tegangan tinggi, dan 
termasuk bangunan pelengkap atau 
kelengkapannya. 
 Pendekatan ini didasarkan atas satu 
atau lebih manfaat yang dapat diperoleh oleh 
pengguna, terutama di kawasan perkotaan. 
Secara umum manfaat  yang diinginkan adalah 
berupa perolehan kondisi dan atau suasana yang 
sifatnya membangun kesehatan jasmani dan 
rohani manusia yaitu: peningkatan kesehatan 
dan kesegaran lingkungan, penciptaan susunan 
ruang vista, penciptaan ruang bagi pendidikan 
lingkungan. 
 Kita menyadari bahwa beban pendidik 
pada saat ini tidaklah ringan karena banyaknya 
keinginan untuk memasukkan mata pelajaran 
yang sangat beraneka ragam ke dalam 
kurikulum. Sekalipun demikian terlihat bahwa 
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dalam hubungan dengan keanekaragaman 
hayati para pendidik kurang membekali diri 
untuk menghayati apa yang diajarkan, sehingga 
relevansi antara bahan ajaran dan kehidupan 
sehari-hari kurang mendapatkan penekanan. 
Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa dalam 
menyajikan bahan ajar maka kerja lapangan 
untuk peserta didik kurang memperoleh 
perhatian sehingga siswa kurang memahami 
fungsi daya hayati untuk kehidupan sehari-hari. 
Umumnya peserta didik hanya digembleng 
mengetahui keanekaragaman hayati itu secara 
kognitif dan tidak bisa menghayati serta 
menguasai materi untuk mengambil sikap yang 
benar di lapangan. Sehingga diperlukan suatu 
upaya inovatif untuk melatih siswa belajar 
secara intensif dengan membawa anak didik ke 
lingkungan sekitar. 
 Ruang terbuka Hijau kota Surabaya 
yang sekarang sudah tertata rapi dan indah 
dengan ratusan jenis tanaman  dapat digunakan 
sebagai wahana penddikan terutama bagi siswa 
atau mahasiswa Biologi dalam mempelajari 
kenakaragaman tumbuhan sebagai dasar 
kemampuan untuk ketrampilan Sistematik 
Tumbuhan. 
 
Pembahasan 
Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 

Secara umum  ruang terbuka publik 
(open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang 
terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah 
bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) 
suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh 
tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik 
maupun introduksi) guna mendukung manfaat 
ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang 
dapat memberikan manfaat ekonomi 
(kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang 
terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka 
yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka 
biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, 
danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan 
sebagai genangan retensi. Secara fisik RTH 
dapat dibedakan menjadi RTH alami yang 
berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan 
taman-taman nasional, maupun RTH non-alami 
atau binaan yang seperti taman, lapangan olah 
raga, dan kebun bunga. Secara ekologis RTH 
dapat meningkatkan kualitas air tanah, 
mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan 
menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk 

RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara 
lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman 
botani, sempadan sungai dll. Secara sosial-
budaya keberadaan RTH dapat memberikan 
fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana 
rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang 
berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-
budaya antara lain taman-taman kota, lapangan 
olah raga, kebun raya, TPU dan sebagainya. 

Ruang publik harus bersifat responsif, 
demokratis, dan  bermakna. Ruang publik yang 
responsif artinya harus dapat digunakan untuk 
berbagai kegiatan dan  kepentingan luas. Secara 
demokratis yang dimaksud adalah ruang publik 
itu seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat 
umum tanpa harus terkotak-kotakkan akibat 
perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya.  
Bahkan, unsur demokratis dilekatkan sebagai 
salah satu watak ruang publik karena ia harus 
dapat  dijangkau (aksesibel) bagi warga dengan 
berbagai kondisi fisiknya, termasuk para 
penderita cacat tubuh  maupun lansia.Agar 
efektif sebagai mimbar, ruang publik haruslah 
netral. Artinya, bisa dicapai (hampir) setiap 
penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang 
berhak mengklaim diri sebagai pemilik dan 
membatasi akses ke ruang publik sebagai 
sebuah mimbar politik 

Tahun 2012  Surabaya  mendapatkan 
penghargaan internasional kategori partisipasi 
terbaik se-Asia Pasifik yang tergabung dalam 
organisasi Citynet. Sebab, Kota Surabaya 
merupakan salah satu kota yang seluruh elemen 
warganya terlibat dalam mewujudkan 
lingkungan yang bersih. Upaya pelayanan 
Ruang terbuka Hijau (RTH), juga sedang 
digencarkan oleh Dinas Kebersihan dan 
pertamanan Kota Surabaya saat ini. Banyaknya 
lahan-lahan kosong ditengah kota, kini 
dijadikan taman kota dan hutan kota. Surabaya 
pun makin mantap melaju sebagai city of 
tomorrow (kota masa depan) dari aspek 
lingkungan. Meski, berdasar catatan banyak 
kalangan, kerja keras teman-teman Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan masih menyentuh 
angka 12 persen atau 20 persen dari ruang 
terbuka hijau yang di garap bersama REI dan 
yang lain.Penghargaan untuk kategori 
lingkungan di Surabaya, tak terlepas dari 
adanya taman-taman kota yang ikut menjadikan 
Surabaya terlihat lebih hijau. Surabaya saat ini 
mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
sebanyak 22,26 persen atau 171,68 hektar dari 
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total luas wilayah kota. Pengembalian fungsi 
terbuka hijau yang dilakukan oleh Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, 
selain memaksimalkan tiap jengkal tanah 
kosong juga menghiasnya dengan tanaman 
dengan bunga warna-warni yang tidak saja 
cantik tapi juga fungsional. Menurut penelitian 
di laboratorium, kelima jenis pohon itu bisa 
mengurangi polusi udara sekitar 47 – 69%. 
Mereka adalah pohon felicium (Filicium 
decipiens), mahoni (Swietenia mahagoni), 
kenari (Canarium commune), salam (Syzygium 
polyanthum), dan antinganting(Elaeocarpus 
grandiforus). Sementara itu, jenis tanaman 
perdu yang baik untukmengurangi polusi udara 
adalah puring (Codiaeum variegiatum), 
werkisiana, nusa indah(Mussaenda sp), soka 
(Ixora javanica), dan kembang sepatu (Hibiscus 
rosa sinensis). 

Ada puluhan taman kota yang dimiliki 
Kota Surabaya, tapi kali ini akan dibahas 6 saja 
yang paling banyak diminati. 6 Taman kota 
yang paling terkenal di antara puluhan taman 
kota yang dimiliki Surabaya. 
1. Taman Bungkul 

Taman yang paling banyak dikjunjungi 
oleh masayarakat Surabaya ini berada di Jalan 
Protokol Raya Darmo. Taman yang mempunyai 
luas 900 m2 ini punya konsep sport, education, 
dan entertainment. Taman ini juga dilengkapi 
berbagai fasilitas, seperti skateboard dan sepeda 
track, jogging track, plaza (sebuah open stage 
yang bisa digunakan untuk live performance 
berbagai jenis entertainment), akses internet 
nirkabel (Wi-Fi atau Hotspot), telepon umum, 
arena green park seperti kolam air mancur, dan 
area pujasera. Diresmikan sejak 21 Maret 2007, 
Taman Bungkul menjadi tempat kumpul-
kumpul favorit warga Surabaya, mulai dari 
anak muda sampai orang-orang tua yang telah 
keluarga. Setiap malamnya, taman yang diambil 
dari nama Mbah Bungkul (di area taman 
terdapat makam Mbah Bungkul) ini tidak 
pernah sepi. 
2. Taman Flora 

Asri, hijau, teduh seperti itulah kata 
yang tepat untuk menggambarkan taman yang 
berlokasi tak jauh dari Terminal Bratang 
Surabaya ini. Taman Flora ini memiliki luas 2,4 
Hektar yang terletak di eks Kebon Bibit, 
Bratang Surabaya.Tak hanya rindang dan hijau, 
taman yang diresmikan Agustus 2007 ini 
memang banyak terdapat ratusan jenis pohon. 

Tak hanya tanaman, taman yang disebut juga 
dengan Tekno Park ini juga terdapat beberapa 
kandang fauna, sebut saja kandang rusa Tutul, 
rusa Bawean, sangkar burung berukuran cukup 
besar dan kolam ikan beserta air mancur. 
3. Taman Prestasi 

Di Taman seluas 6.000 m2 ini kita 
dapat menyaksikan replika penghargaan yang 
pernah diraih Kota Surabaya, seperti Wahana 
Tata Nugraha, Adipura Kencana, dan lain-lain. 
Maka itu taman ini mendapat sebutan taman 
Prestasi’ Taman yang berada di jalan Ketabang 
kali Surabaya ini dihiasi sekitar 21 jenis 
tanaman sehingga terasa nyaman untuk melepas 
penat. Hal ini menjadi cocok buat anak-anak 
karena dapat bermain sambil belajar mengenal 
lingkungannya. Taman Prestasi juga dilengkapi 
panggung terbuka, panggung teater, dan sarana 
permainan anak. Tak hanya itu, karena letaknya 
berada di pinggir Kalimas, pengunjung bisa 
menikmati petualangan menyusuri Kalimas 
dengan perahu naga atau perahu dayung. 
4. Taman Apsari 

Taman Apsari adalah taman yang 
letaknya depan kantor Gubernur Jawa Timur, 
Gedung Grahadi. Memiliki luas 5.300 meter 
persegi, taman yang di dalamnya terdapat 
terdapat Patung Suryo dan Joko Dolog ini 
dilengkapi dengan kurang lebih 20 jenis bunga. 
Karena letaknya yang berada di tengah kota, 
taman ini tak pernah sepi di malam hari dan 
banyak anak muda menjadikan taman 
peninggalan Belanda ini sebagai tempat 
berkumpul yang asyik. 
5. Taman Pelangi 

Jika melewati jalan A Yani Surabaya, 
sempatkan beristirahat sejenak di area ini. 
Taman yang sangat menarik dengan air 
mancurnya ini tak bisa kita lewatkan ketika 
melewati jalan A Yani Surabaya. Taman yang 
tepat berada di depan Kantor Bulog ini akan 
lebih cantik ketika malam hari. Lampu-lampu 
berwarna-warni menyerupai pelangi ini indah 
dengan gemericik air mancur. 
6. Taman Lansia 

Taman bekas sebuah SPBU di Jalan 
Kalimantan Surabaya ini memang unik. Dari 
namanya saja kita mengenal dengan Taman 
Lansia. Taman yang memang diperuntukkan 
untuk para lanjut usia. Beragam tanaman dan 
bunga cantik menghiasi taman ini. Selain itu 
juga tersedia track yang khusus dibuat untuk 
kenyamanan kursi roda para lansia. Ada pula 
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tempat duduk untuk pengantar saat menemani 
para lansia menikmati suasana kota di pagi atau 
sore hari. Kesejukan suasana di taman ini kian 
segar oleh keberadaan air mancur di tengah 
taman seluas 2.000 m2 ini. 

Haryadi (1993) membagi sistem 
budidaya dalam ruang terbuka hijau dengan dua 
sistem yaitu sistem monokultur dan sistem 
aneka ragam hayati. Sistem monokultur hanya 
terdiri dari satu jenis tanaman saja, sedang 
sistem aneka ragam hayati merupakan sistem 
budidaya dengan menanam berbagai jenis 
tanaman (kombinasi antar jenis) dan dapat juga 
kombinasi antar flora dan fauna, seperti 
perpaduan antaran taman dengan burung-
burung merpati. Banyak pendapat tentang luas 
ruang terbuka hijau ideal yang dibutuhkan oleh 
suatu kota. 

Upaya pelayanan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH), juga sedang digencarkan oleh dinas 
Kebersihan dan pertamanan Kota Surabaya saat 
ini. Banyaknya lahan-lahan kosong di tengah 
kota, kini dijadikan taman kota dan hutan kota. 

 
Fungsi Ruang Hijau terbuka secara Ekologis 
a. Daya Dukung Ekosistem  

Perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau 
dilandasi pemikiran bahwa ruang terbuka hijau 
tersebut merupakan komponen alam, yang 
berperan menjaga keberlanjutan proses di 
dalam ekosistemnya. Oleh karena itu ruang 
terbuka hijau dipandang memiliki daya dukung 
terhadap keberlangsungan lingkungannya. 
Dalam hal ini ketersediaan ruang terbuka hijau 
di dalam lingkungan binaan manusia minimal 
sebesar 30%.  
b. Pengendalian Gas Berbahaya dari Kendaraan 
Bermotor 

Gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan 
bermotor sebagai gas buangan bersifat 
menurunkan kesehatan manusia (dan makhluk 
hidup lainnya), tertama yang berbahaya sekali 
adalah dari golongan Nox, CO, dan SO2. 
Diharapkan ruang terbuka hijau mampu 
mengendalikan keganasan gas-gas berbahaya 
tersebut, meskipun ruang terbuka hijau sendiri 
dapat menjadi sasaran kerusakan oleh gas 
tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang 
dilakukan adalah mengadakan dan mengatur 
susunan ruang terbuka hijau dengan komponen 
vegetasi di dalamnya yang mampu menjerat 
maupun menyerap gas-gas berbahaya. 
Penelitian yang telah dilakukan di Indonesia 

(oleh Dr. Nizar Nasrullah) telah menunjukkan 
keragaman kemampuan berbagai jenis pohon 
dan tanaman merambat dalam kaitannya dengan 
kemampuan untuk menjerat dan menyerap gas-
gas berbahaya tersebut. Perkiraan kebutuhan 
akan jenis vegetasi sesuai dengan maksud ini 
tergantung pada jenis dan jumlah kendaraan, 
serta susunan jenis dan jumlahnya. 

  Sifat dari vegetasi di dalam ruang terbuka 
hijau yang diunggulkan adalah kemampuannya 
melakukan aktifitas fotosintesis, yaitu proses 
metabolisme  di dalam vegetasi dengan 
menyerap gas CO2, lalu membentuk gas 
oksigen. CO2adalah jenis gas buangan 
kendaraan bermotor yang berbahaya lainnya, 
sedangkan gas oksigen adalah gas yang 
diperlukan bagi kegiatan pernafasan manusia. 
Dengan demikian ruang terbuka hijau selain 
mampu mengatasi gas berbahaya dari 
kendaraan bermotor, sekaligus menambah 
suplai oksigen yang diperlukan manusia. 
Besarnya kebutuhan ruang terbuka hijau dalam 
mengendalikan gas karbon dioksida ini 
ditentukan berdasarkan target minimal yang 
dapat dilakukannya untuk mengatasi gas karbon 
dioksida dari sejumlah kendaraan dari berbagai 
jenis kendaraan di kawasan perkotaan tertentu.  
c. Pengamanan Lingkungan Hidrologis  

 Kemampuan vegetasi dalam ruang terbuka 
hijau dapat dijadikan alasan akan kebutuhan 
keberadaan ruang terbuka hijau tersebut. 
Dengan sistem perakaran yang baik, akan lebih 
menjamin kemampuan vegetasi 
mempertahankan keberadaan air tanah. Dengan 
semakin meningkatnya areal penutupan oleh 
bangunan dan perkerasan, akan mempersempit 
keberadaan dan ruang gerak sistem perakaran 
yang diharapkan, sehingga berakibat pada 
semakin terbatasnya ketersediaan air tanah. 

 Dengan semakin tingginya kemampuan 
vegetasi dalam meningkatkan ketersediaan air  
tanah, maka secara tidak langsung dapat 
mencegah  terjadinya peristiwa intrusi air laut 
ke dalam sistem hidrologis yang ada, yang 
dapat menyebabkan kerugian berupa penurunan 
kualitas air minum dan terjadinya korosi/ 
penggaraman pada benda-benda tertentu.  
d. Pengendalian Suhu Udara Perkotaan 
     Dengan kemampuan untuk melakukan 
kegiatan evapo-transpirasi, maka vegetasi 
dalam ruang terbuka hijau dapat menurunkan 
tingkat suhu udara perkotaan. Dalam skala yang 
lebih luas lagi, ruang terbuka hijau 
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menunjukkan kemampuannya untuk mengatasi 
permasalahan ‘heat island’ atau ‘pulau panas’, 
yaitu gejala meningkatnya suhu udara di pusat-
pusat perkotaan dibandingkan dengan kawasan 
di sekitarnya. 
     Tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau 
untuk suatu kawasan perkotaan bergantung 
pada suatu nilai indeks, yang merupakan fungsi 
regresi linier dari persentase luas penutupan 
ruang terbuka hijau terhadap penurunan suhu 
udara. Jika suhu udara yang  ditargetkan telah 
ditetapkan, maka melalui  indeks tersebut akan 
dapat diketahui luas penutupan ruang terbuka 
hijau minimum yang harus dipenuhi. Namun 
yang harus dicari terlebih dahulu adalah nilai 
dari indeks itu sendiri.  
e. Pengendalian Thermoscape di Kawasan 
Perkotaan 
      Keadaan panas suatu lansekap (thermoscpe) 
dapat dijadikan sebagai suatu model untuk 
perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau. 
Kondisi Thermoscape ini tergantung pada 
komposisi dari komponen-komponen 
penyusunnya. Komponen vegetasi merupakan 
komponen yang menunjukan struktur panas 
yang rendah, sedangkan bangunan, 
permukiman, paving, dan konstruksi bangunan 
lainnya merupakan komponen dengan struktur 
panas yang tinggi. Perimbangan antara  
komponen-komponen dengan struktur panas 
rendah dan tinggi tersebut akan menentukan 
kualitas kenyamanan yang dirasakan oleh 
manusia. Guna mencapai keadaan yang 
diinginkan oleh manusia, maka komponen-
komponen  dengan struktur panas yang rendah 
(vegetasi dalam ruang terbuka hijau) 
merupakan kunci utama pengendali kualitas 
thermoscape yang diharapkan. Keadaan struktur 
panas komponen-komponen dalam suatu 
keadaan thermoscape ini dapat diukur dengan 
mempergunakan kamera infra merah. 
     Keadaan panas suatu ruang lansekap yang 
dirasakan oleh manusia merupakan indikator 
penting dalam menilai suatu struktur panas 
yang ada. Guna memperoleh keadaan yang 
ideal, maka diperlukan keadaan struktur panas 
yang dirasakan nyaman oleh manusia. Dengan 
demikian, terdapat suatu korelasi antara 
komponen-komponen penyusun struktur panas 
dalam suatu keadaan thermoscape tertentu, dan 
rasa panas oleh manusia. Secara umum 
dinyatakan bahwa komponen-komponen 
dengan struktur panas rendah dirasakan lebih 

nyaman dibandingkan dengan struktur panas 
yang lebih tinggi. 
 f. Pengendalian Bahaya-Bahaya Lingkungan 
     Fungsi ruang terbuka hijau dalam 
mengendalikan bahaya lingkungan terutama 
difokuskan pada dua aspek penting : 
pencegahan bahaya kebakaran dan 
perlindungan dari keadaan darurat berupa 
gempa bumi. 
     Ruang terbuka hijau dengan komponen 
penyusun utamanya berupa vegetasi mampu 
mencegah menjalarnya luapan api kebakaran 
secara efektif, dikarenakan vegetasi 
mengandung air yang menghambat sulutan api 
dari sekitarnya. Demikian juga dalam 
menghadapi resiko gempa bumi yang kuat dan 
mendadak, ruang terbuka hijau merupakan 
tempat yang aman dari bahaya runtuhan oleh 
struktur bangunan. Dengan demikian, ruang 
terbuka hijau perlu diadakan dan dibangun 
ditempat-tempat strategis di tengah-tengah 
lingkungan permukiman. 
 
RTH Sebagai Wahana  pembelajaran 

Ruang Terbuka Hijau  merupakan tempat 
belajar yang sangat kaya akan ilmu, baik 
pengetahuan maupun pengembangan karakter. 
Belajar di alam terbuka akan memberikan 
pengalaman langsung dan menumbuhkan 
perasaan 'willing to learn and change' yang 
menjadi fondasi dasar untuk meningkatkan 
kualitas diri. 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu 
interaksi antara individu dan lingkungan. 
Menurut Slameto (2003) “Belajar ialah suatu 
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 
baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya”. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa lingkungan sangat penting pengaruhnya 
terhadap pemerolehan siswa akan pelajaran 
yang sedang dipelajarinya.  

Menurut Ridlo (2005) kegiatan 
pembelajaran di alam terbuka  merupakan suatu 
strategi alternatif dalam pembelajaran biologi. 
Kegiatan ini mengajak peserta didik aktif 
mengeksplorasi lingkungan sekitarnya untuk 
mencapai kecakapan kognitif , afektif dan 
psikomotorik sehingga memiliki penguasaan 
ilmu dan ketrampilan, penguasaan berkarya, 
penguasaan menyikapi dan penguasaan 
bermasyarakat. Pendekatan pembelajaran di 
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alam dapat didefinisikan sebagai pendekatan 
pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan 
alam sekitar kehidupan peserta didik baik 
lingkungan fisik, sosial, teknologi, maupun 
budaya sebagai obyek belajar biologi yang 
fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah 
(Marianti dan Kartijono, 2005). 

Media pendidikan sangat penting sekali 
untuk menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan. Oemar  Hamalik (2004) dalam 
teorinya “Kembali ke Alam” menunjukkan 
betapa pentingnya pengaruh alam terhadap 
perkembangan peserta didik. Menurut Oemar 
Hamalik (2004: 195) Lingkungan 
(environment) sebagai dasar pengajaran adalah 
faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah 
laku individu dan merupakan faktor belajar 
yang penting. 
Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari 
penggunaan lingkungan hidup seperti Ruang 
Hijau Terbuka  sebagai media pembelajaran, 
antara lain :   
a. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak 
membosankan dibandingkan duduk di kelas 
selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar 
siswa akan lebih tinggi  
b. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab 
siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan 
keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami  
c.  Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih 
kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya 
lebih akurat  
d. Kegiatan belajar lebih komprehensif dan 
lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan 
berbagai cara seperti mengamati, bertanya atau 
wawancara, membuktikan atau 
mendemonstrasikan, dan menguji fakta  
e. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab 
lingkungan yang dapat dipelajari sangat 
beraneka ragam seperti lingkungan sosial, 
lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lain-
lain  
f. Siswa juga lebih dapat memahami dan 
menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada 
dilingkungannya, sehingga dapat membentuk 
pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di 
sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta 
akan lingkungan. 
 
RTH Sebagai Wahana Belajar Sistematik 
Tumbuhan 
 Kekurangpahaman para pendidik di 
sekolah diduga menyebabkan mereka 

mengajarkan materi keanekaragaman 
sebagaimana pengajaran yang didapatkan 
sebelumnya. Bagi mereka mempelajari 
hubungan kekerabatan dalam sistematik 
tumbuhan tidak adanya bedanya dengan 
mempelajari proses dan hasil klasifikasi dalam 
Taksonomi tumbuhan. Kemampuan memerikan 
atau mengidentifikasi tumbuhan tropis yang 
beragam kurang disadari pentingnya sebagai 
bekal generasi yang akan datang untuk dapat 
mengelola kekayaan hayati negara kita juga 
sebagai perkembangan ilmu. Apalagi kesadaran 
akan pentingnya mengembangkan kemampuan 
berpikir dan mengambil keputusan melalui 
sitematika Tumbuhan.Pentingnya 
mengembangkan proses berpikir melalui 
klasifikasi dan pentingnya memberdayakan 
mahasiswa Biologi dan calon guru biologi 
untuk mengenal keanekaragaman hayati sebagai 
dasar pengembangan kemampuan dasar 
sistematika tumbuhan 
      Kemampuan mengidentifikasi tanaman 
tidak akan terasah jika cara mengajarkan 
keanekaragaman hayati tidak kreatif dan kurang 
menantang bagi peserta didik. Pengalaman 
mempelajari keanekaragaman hayati di sekolah 
dengan cara konvensional dengan penekanan 
pada menghafal nama-nama latin (yang kerap 
kali tanpa mengenal spesiesnya) ditambah 
dengan hasil klasifikasi para tokoh yang ada 
tanpa mengetahui dasar klasifikasinya, 
menjadikan pelajaran tersebut tidak menarik 
dan membosankan. Bahkan di kalangan para 
pakr dan pendidk biologi sendiri pelajaran 
keanekaragaman hayati tersebut dianggap 
sangat membosankan dan bersifat hafalan. 
Kemampuan klasifikasi (dalam sitematika 
Tumbuhan) diperlukan pada berbagai jenjang 
pendidikan, termasuk di tingkat perguruan 
tinggi dalam mengelompokkan data, bahkan 
diduga dapat mmemotivasi mahasiswa calon 
guru bernalar melalui perkuliah sitematika 
Tumbuhan. Diduga melalui sistematika dapat 
dikembangkan suatu bentuk bentuk berpikir 
yang dapat memberikan kontribusi penting 
dalam membentuk cara berpikir biologi. 
    Pesatnya perkembangan biologi akibat 
kemajuan ilmu-ilmu pendukung telah 
membentuk disiplin-disiplin biologi 
kontemporer yang spesifik. Walaupun 
demikian, kompetensi ahli biologi dalam 
memahami dan merumuskan pola keragaman 
makhluk hidup merupakan ciri penanda gaya 
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kognitif seseorang dalam menguasai disiplin 
keilmuan yang termasuk cluster biologi. 
Kedalaman pemahaman taksonomi-sistenratik 
merupakan marka spesifik seseorang dalam 
menguasai/memahami biologi. Oleh kalenanya 
cabang atau disiplin taksonomi-sistematik 
bukan merupakan bagian bioscience yang off 
up date dan tidak penting, justru perkembangan 
biologi modern yang pesat akan menjadikan 
disiplin taksonomi-sistematik rnenjadi lebih 
tereksplotasi, konsep-konsep hipotetik dapat 
diuji dan dijelaskan, demikian pula sebaliknya. 
Pemahaman mendalam tentang taksonomi-
sistematik memerlukan berbagai ketrampilan 
dan pengalaman yang mendalam dalam 
mengamati organisme. Kemampuan ini tidak 
hanya didasari oleh logika dan fakta observasi 
semata, tetapi sangat ditentukan oleh faktor 
apresiasi dan feeling. Menurut Gilmow (Steven, 
1989:391), feeling taksonomi  merupakan 
arrt(seni) untuk mendiskripsikan gambaran 
alamiah dan merupakan proses yang lebih dari  
sekedar penggabungan teori  dengan hasil 
observasi. Kemampuan jangkauan pemikiran 
manusia untuk membuat kesimpulan 
taksonomik oleh Conqruist (Steven, 1989:391) 
disebut insting taksonomik, intuisi taksonomik,  
atau historical taksonomik. 

Dalam rekomendasinya, Federasi Bioscience 
Institut of Biology and British Ecological 
Society United Kingdom mendudukkan 
sistematik-taksonomi pada rekomendasi nomor 
satu dalarn pengembangan bioscience. 
Sistematik  dan taksonomi merupakan ilmu 
pengetahuan yang mendasar dan 
memungkinkan dapat menjawab kebijakan 
rnaupun permasalahan keilmuan bagi ledakan 
besar perkembangan ilmu pengetahuan beserta 
perubahan social pada abad ini, antara lain: 
pengawetan biodiversitas, pengelolaan 
ekosisterrre penyesuaian-penyesuaian terhadap 
perubahan iklim (Kuowles, 2008:1-14). 

Penelitian tentang kemampuan 
siswa./mahasiswa dalam determinasi dan 
identifikasi specimen telah  dilakukan oleh 
Randler dan Bogner (2006:161-165). Ketepatan 
identifikasi siswa merupakan perwujudan 
cognitive achievement. Sedangkan Susan dan 
Sanders (2007:123-130) mengidentifikasi 
keragaman model dan ketepatan dalam 
memahami garis besar klasifikasi makhluk 
hidup dalam pembelajaran biologi dari aspek 
pemahaman siswa,/mahasiswa, guru, dosen 

maupunpun pengembang kurikulum selama ini 
pengetahuan klasifikasi-taksonomi relatif 
terabaikan dalam proses pembelajaran 
(Tunicliffe, 2006:100). Sudah saatnya tema 
taksonomi-sistematik dalam biologi 
direvitalisasi dalam pembelajaran biologi pada 
semua tingkatan lembaga pendidikan. 

Sistematik merupakan  studi ilmiah tentang 
jenis-jenis dan keanekaragaman organisme dan 
hubungan kekerabatan diantaranya. 
Kemampuan ketrampilan sistematik tumbuhan 
tidak akan tercapai jika cara mengajarkan 
keanekaragaman hayatinya tidak kreatif dan 
kurang menantang peserta didik. Pengalaman 
mempelajari keanekaragaman hayati di sekolah 
dengan cara-cara yang konvensional dengan 
penekanan pada menghafalkan nama-nama latin  
(yang kerapkali tanpa mengenal spesimennya) 
ditambah dengan hasil klasifikasinya, 
menjadikan pelajaran tersebut tidak menarik 
dan membosankan. Bahkan di kalangan pakar 
biologi dan pendidik biologi sendiri pelajaran 
yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati 
dianggap sangat membosankan dan bersifat 
hafalan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
penyesuaian pendidikan, khususnya dalam 
mempelajari keanekaragaman hayati di kelas. 
Pentingnya mengembangkan proses berpikir 
melalui klasifikasi dan pentingnya 
memberdayakan mahasiswa biologi dan calon 
guru biologi untuk mengenal keanekaragaman 
Tumbuhan Tinggi masih harus terus 
ditingkatkan. Salah satunya dengan 
memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau Kota 
Surabaya sebagai tempat pembelajaran siswa. 

Latihan dan pengalaman (juga 
penyelidikan) melalui praktikum yang 
direncanakan sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik bidang studi atau materi subjeknya 
akan memberikan bekal berpikir biologi pada 
mahasiswa calon guru (generasi muda pecinta 
biologi) dan gilirannya siswa-siswa pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah di Indonesia . 
Khusus melalui praktikum sistematika 
tumbuhan tinggi diharapkan  mahasiswa calon 
guru biologi dan para siswanya mendapatkan 
latihan dan pengalaman berpikir tingkat tinggi 
(Kritis, logis, fleksibel) agar dapat berperan 
serta  mendata dan mengelola kekayaan 
kekayaan hayati negara tercinta. Bagi 
mahasiswa biologi bekal kemampuan 
klasifikasi biner dan bertingkat, klasifikasi-
kategorisasi-seriasi dapat digunakan untuk 
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mentransfer klasifikasi ilmiah sehingga ilmu 
pertaksonomian tumbuhan di negara kita juga 
berkembang dan disegani biologiwan negara 
asing. 

Berkaitan dengan berpikir dan 
pendidikan, terdapat tiga kemungkinan yaitu 
mengajarkan berpikir (teaching of thinking) , 
mengajarkan berpikir malalui bidang studi 
(teaching for thinking) dan mengajarkan 
tentang berpikir(teaching about thinking), 
Berpikir sebagai kumpulan ketrampilan dasar 
yang perlu dikembangkan atau dilatihkan 
(Nickerson, 1985) antara  lain mencakup 
komparasi, kategorisasi, klasifikasi. Selanjutnya 
diketahui pula keterkaitan antara pengetahuan 
dan proses berpikir , melalui ketrampilan-
ketrampilan dasar dalam dalam berpikir itu 
tambahan pengetahuan akan meningkat kan 
kemampuan atau proses berpikir. 
 Pada tingkat pendidikan tinggi (S1 
Biologi) seyogianya mahasiswa diajak untuk 
melakukan klasifikasi berdasarkan kriteria 
tertentu dan bervariasi yang memungkinkan 
mereka sendiri berkembang menjadi pemikir 
yang logis, kritis, kreatif dan fleksibel, mereka 
juga pengambil keputusan yang handal 
berdasarkan data yang sudah dipilah-pilah dan 
dibandingkan. Dalam mempelajari 
keanekaragaman tumbuhan seyogyanya para 
mahasiswa diajak untuk dapat mengembangkan 
kemampuan berpikir dan klasifikasi secara 
historis dan bertingkat agar dapat 
mengelompokkan sejumlah pengetahuan yang 
diperoleh melalui observasi, pendiskripsian dan 
penamaan kelompok tumbuhan. Pengetahuan 
keanekaragaman hayati diperlukan mahasiswa 
untuk mengembangkannya menjadi 
pengetahuan yang terstruktur dan berheraki 
dengan memperhatikan asal usul kelompok 
taksonnya. 
 Ruang hijau terbuka kota Surabaya 
dengan keanekaragaman jenisnya merupakan 
wahana yang tepat untuk melatih mahasiswa 
dalam meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi tanaman dan mengklasifikasi 
sebagai kemampuan dasar dalam belajar 
Sistematika Tumbuhan. 
 
Kesimpulan 
1. Ruang hijau Terbuka Kota Surabaya  
merupakan salah satu sumber belajar yang 
dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses 
dan hasil pendidikan yang berkualitas. Jumlah 

sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini 
tidak terbatas, sekalipun  tidak dirancang secara 
sengaja untuk kepentingan pendidikan. 
2.Pemanfaatan Ruang Hijau Terbuka Kota 
Surabaya sebagai media pembelajaran lebih 
bermakna disebabkan para siswa dihadapkan 
langsung dengan peristiwa dan keadaan yang 
sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, 
lebih faktual, dan kebenarannya dapat 
dipertanggung jawabkan. Disamping itu, guru 
juga berharap siswa akan lebih akrab dengan 
lingkungan sehingga menumbuhkan rasa cinta 
akan lingkungan sekitarnya. 
3. Ruang Hijau Terbuka Surabaya dengan 
banyaknya jenis tanaman  dapat dimanfaatkan 
sebagai wahana peningkatan kemampuan 
identifikasi tanaman sebagai dasar Sistematik 
Tumbuhan. 
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Representasi Mahasiswa Berkemampuan Matematika Tinggi dalam 
Memecahkan Masalah Program Linier 

 
Sri Irawati dan Sri Indriati Hasanah 

Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Madura 
 

 
Abstrak 

  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi mahasiswa 

berkemampuan tinggi dalam memecahkan masalah program linier. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan 
pemberian tes representasi dan wawancara. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan 
adalah seorang mahasiswa Universitas Madura  yang  memiliki kemampuan matematika 
tinggi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah –langkah, yaitu 
reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan untuk mendapatkan 
data penelitian yang valid, penelitian ini menggunakan triangulasi waktu.  

Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa berkemampuan matematika tinggi pada 
tahap memahami masalah dideskripsikan dengan mengumpulkan informasi-informasi 
yang diketahui dan yang ditanyakan  dalam soal dengan menggunakan representasi 
dalam bentuk teks tertulis. Subjek juga menggunakan representasi dalam bentuk kata-
kata untuk menjelaskan informasi-informasi yang ada di dalam soal baik yang diketahui 
maupun yang ditanyakan dalam rangka memecahkan masalah. Sedangkan, pada tahap 
merencanakan pemecahan masalah subjek menggunakan representasi simbol dan 
representasi dalam bentuk tabel untuk memperjelas dan menyederhanakan masalah. Hal 
tersebut dilakukan karena dianggap akan mempermudah dalam proses pemecahan 
masalah. Kemudian subjek juga mengumpulkan fakta-fakta dari soal disertai alasan yang 
logis untuk membuat model matematika dan menentukan relasi yang digunakan dalam 
model matematika. 

Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah subjek menggunakan representasi 
grafik metode isoline. Setiap langkah pemecahan masalah yang diambil diperjelas 
kedalam bentuk persamaan matematis, teks tertulis dan  dengan disertai alasan-alasan 
yang logis. Subjek juga sudah melaksanakan pemecahan masalah sesuai dengan 
langkah-langkah yang telah direncanakan. Sedangkan, pada tahap memeriksa kembali 
solusi pemecahan masalah dideskripsikan dengan menggunakan representasi dalam 
bentuk kata-kata untuk memberikan penjelasan keyakinan terhadap jawabannya. Selain 
itu, subjek menggunakan metode lain yaitu metode titik sudut dan melakukan pengecekan 
kembali terhadap operasi hitung dari hasil yang diperoleh. 

 
Kata kunci: Representasi, memecahkan masalah, program linier, kemampuan 

matematika tinggi. 
 
 
Pendahuluan 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang 
mempunyai sifat khas jika dibandingkan 
dengan disiplin ilmu yang lain. Matematika 
sarat dengan konsep, mulai dari konsep 
sederhana sampai konsep yang kompleks dan 
abstrak sehingga diperlukan pemahaman yang 
benar terhadap konsep dasar yang membangun 
konsep-konsep tersebut. Banyaknya konsep 

matematika yang bersifat abstrak yang harus 
diserap peserta didik dalam waktu yang relatif 
terbatas menjadikan matematika sebagai 
pelajaran sulit bagi mereka. 

Representasi adalah bentuk  interpretasi 
pemikiran mahasiswa terhadap  suatu  masalah, 
yang digunakan sebagai alat bantu untuk 
menemukan solusi dari suatu masalah. Bentuk 
interpretasi mahasiswa dapat berupa kata-kata 
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atau  verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, 
benda konkrit, simbol matematika dan  lain-lain 
(Sabirin, 2014:35). 

Menurut Kartini (2009:366) representasi 
matematika mahasiswa dapat digolongkan 
menjadi (1) representasi visual (gambar, 
diagram grafik, atau tabel), (2) representasi 
simbolik (pernyataan matematik atau notasi 
matematik, numerik/simbol aljabar) dan (3) 
representasi verbal (teks tertulis/kata-kata). 
Penggunaan semua jenis representasi tersebut 
dapat dibuat secara lengkap dan terpadu dalam 
pengujian suatu masalah yang sama atau 
dengan kata lain representasi matematik dapat 
dibuat secara beragam (multiple 
representations). 

Tingkat reprensentasi matematika 
mahasiswa sebenarnya juga dipengaruhi oleh 
tingkat penalaran mahasiswa. Sedangkan 
tingkat penalaran mahasiswa dipengaruhi oleh 
tingkat intelegensi mahasiswa. Jadi, dapat 
diartikan bahwa tingkat intelegensi mahasiswa 
juga berpengaruh terhadap tingkat representasi 
matematika mahasiswa. Secara umum, tingkat 
intelegensi mahasiswa dibagi menjadi tiga yaitu 
mahasiswa yang berkemampuan tinggi, sedang, 
dan rendah. Mahasiswa yang yang 
berkemampuan tinggi biasanya memiliki 
penalaran yang tinggi karena memiliki analogi 
yang matang untuk mempresentasikan suatu 
masalah sehingga dapat dipecahkan. 

Menurut Shadiq (2004:12) masalah 
matematika adalah suatu soal atau pertanyaan 
ataupun fenomena yang memiliki tantangan 
yang dapat berupa bidang aljabar, analisis, 
geometri, logika, permasalahan sosial, ataupun 
penggabungan satu dengan lainnya yang 
membutuhkan pemecahan bagi yang 
menghadapinya. Sedangkan pemecahan 
masalah merupakan bentuk usaha yang 
dilakukan untuk mendapatkan suatu solusi atau 
jalan keluar dari suatu kendala ataupun 
tantangan yang diberikan. 

Mata kuliah program linier merupakan mata 
kuliah wajib yang diberikan pada semester 7 
program pendidikan matematika. Mata kuliah 
ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 
dimana mata kuliah ini mempelajari tentang 
cara mengoptimalkan suatu permasalahan 
dengan sumber daya yang terbatas. Soal-soal 
yang diberikan dibuat senyata mungkin 
sehingga mahasiswa benar-benar merasakan 
manfaat dari mempelajari mata kuliah ini. 

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai 
dosen pengampu mata kuliah program linier, 
meskipun materi ini sudah diberikan pada saat 
SMA namun sebagian besar mahasiswa masih 
merasa kesulitan dalam memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan program linier, terutama 
pada saat membuat model matematis dari soal 
nyata yang diberikan, sehingga hal ini 
mengakibatkan mahasiswa salah pada 
pengerjaan langkah selanjutnya, selain itu 
mahasiswa juga kurang terampil dalam 
menentukan daerah penyelesaian dan 
menggunakan metode isoline dalam 
menentukan hasil penyelesaian. 

Dalam penelitian ini peneliti sengaja 
mengambil subjek mahasiswa berkemampuan 
matematika tinggi karena diharapkan dari 
pemikiran dan cara berpikir mereka kami bisa 
mengetahui representasi mereka terhadap 
pemecahan masalah program linier sehingga 
nantinya ide mereka dapat dipakai untuk 
dijadikan rujukan dalam merancang perangkat 
perkuliahan yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa 
tertarik untuk meneliti tentang “Representasi 
Mahasiswa Berkemampuan Matematika Tinggi 
Dalam Memecahkan Masalah Program Linier”. 

 
Kajian Pustaka 
Kajian Teoritis Tentang Representasi 

Goldin (dalam Mudzakir, 2006:19) 
mengungkapkan bahwa representasi adalah 
suatu bentuk konfigurasi yang dapat 
menggambarkan, mewakili, atau 
melambangkan sesuatu dalam suatu cara. 
Sedangkan menurut Sabirin (2014:35) 
representasi adalah bentuk  interpretasi 
pemikiran mahasiswa terhadap  suatu  masalah, 
yang digunakan sebagai alat bantu untuk 
menemukan solusi dari suatu masalah. Bentuk 
interpretasi mahasiswa dapat berupa kata-kata 
atau  verbal, tulisan, gambar, tabel, grafik, 
benda konkrit, simbol matematika dan  lain-
lain. Senada dengan Kartini (2009:364-365) 
menyatakan bahwa representasi matematis 
adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide 
matematika (masalah, pernyataan, definisi, dan 
lain-lain) yang digunakan untuk 
memperlihatkan (mengkomunikasikan) hasil 
kerjanya dengan cara tertentu (cara 
konvensional atau tidak konvensional) sebagai 
hasil interpretasi dari pikirannya. 
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Dari uraian-uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa representasi adalah bentuk 
interpretasi dari hasil pemikiran seseorang (baik 
itu berupa kata-kata atau  verbal, tulisan, 
gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol 
matematika dan  lain-lain) yang dapat 
digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan 
solusi atau pemecahan dari masalah yang 
dihadapi. 

Bruner (dalam Post, 2007) membagi 
representasi meliputi enaktif (enactive), ikonik 
(iconic) dan simbolik (symbolic). (1) 
Representasi enaktif adalah representasi 
sensorimotor yang dibentuk melalui aksi atau 
gerakan. Pada tahap ini penyajian yang 
dilakukan melalui tindakan anak secara 
langsung terlibat dalam memanipulasi 
(mengotak-atik) objek. (2) Representasi ikonik 
adalah representasi yang diwujudkan dalam 
bentuk bayangan visual, gambar atau diagram 
yang menggambarkan kegiatan konkrit atau 
situasi konkrit yang terdapat pada tahap enaktif. 
(3) Representasi simbolik berkaitan dengan 
bahasa matematika dan simbol-simbol. 

Kemudian Lesh (dalam Post, 2007) 
mengembangkan representasi Bruner dengan 
menambahkan “spoken symbol” dan “real 
world situation”. Sehingga representasi yang 
diajukan Less meliputi lima jenis yaitu (1) 
Representasi objek dunia nyata yaitu 
representasi didasarkan pada objek yang 
sebenarnya. (2) Representasi model manipulatif 
yaitu representasi seperti alat peraga kerja 
bahwa dengan menambahkan operasi dinamis 
benda yang telah dimodelkan. (3) Representasi 
simbol yang diucapkan yaitu representasi yang 
menggunakan bahasa sehari-hari, seperti 
indonesia atau Inggris. (4) Representasi simbol 
yang tertulis yaitu representasi yang digunakan 
dalam notasi matematika, seperti angka, huruf, 
dan simbol, dan (5) Representasi gambar yaitu 
representasi yang menggunakan ilustrasi, 
gambar, grafik, dan sebagainya. 

Mudzakir (2006:47) membagi representasi 
menjadi tiga jenis yaitu (1) representasi visual 
berupa diagram, grafik, tabel dan gambar, (2) 
persamaan atau ekspresi matematika, (3) kata-
kata atau teks tertulis.  

Adapun indikator-indikator representasi 
matematika yang akan digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
1) Representasi visual berupa diagram, grafik, 

tabel dan gambar yang meliputi : 

Membuat diagram, grafik, tabel dan 
gambar untuk memperjelas masalah dan 
memfasilitasi penyelesaiannya. 

2) Representasi berupa ekspresi matematis 
meliputi:  
a. Membuat model matematis dari 

masalah yang diberikan. 
b. Menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis.  
3) Representasi berupa kata-kata atau teks 

tertulis meliputi:  
Menjawab soal dengan menggunakan kata-
kata atau teks tertulis. 

Kajian Teoritis Tentang Pemecahan 
Masalah Matematika 

Siswono (2008:34) menyatakan bahwa 
masalah dapat diartikan suatu situasi atau 
pertanyaan yang dihadapi individu atau 
kelompok ketika mereka tidak mempunyai 
aturan, algoritma/prosedur tertentu atau hukum 
yang segera digunakan untuk menentukan 
jawabannya. Adapaun ciri-ciri suatu masalah 
sebagai berikut : 
1. Individu menyadari/mengenali suatu 

situasi (pertanyaan-pertanyaan) yang 
dihadapi. 

2. Individu menyadari bahwa situasi tersebut 
memerlukan tindakan. Dengan kata lain 
menantang untuk diselesaikan. 

3. Langkah pemecahan masalah tidak harus 
jelas atau mudah ditangkap oleh orang 
lain. Dengan kata lain individu tersebut 
sudah mengetahui bagaimana 
menyelesaikan masalah tersebut meskipun 
belum jelas. 

Siswono (2008:36) mengemukakan bahwa 
pemecahan masalah adalah suatu proses atau 
upaya individu untuk merespon atau mengatasi 
halangan atau kendala ketika suatu jawaban 
atau metode jawaban belum tampak jelas. Polya 
(1973) mendefinisikan pemecahan masalah 
sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu 
kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang 
tidak dengan segera dapat dicapai. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, 
maka yang dimaksud pemecahan masalah 
dalam penelitian ini adalah upaya yang 
dilakukan mahasiswa untuk memperoleh solusi 
masalah yang tidak dengan segera dapat dicapai 
dengan menggunakan pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. 

Polya (1973:5) menyatakan langkah-
langkah pemecahan masalah terdiri atas (1) 
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sumber data yang diperoleh pada waktu yang 
berbeda. Dengan demikian, pengumpulan data 
ini dilakukan minimal dua kali dengan tugas-
tugas yang berbeda tetapi isi dari tugas tersebut 
sama. Hasil pekerjaan tulis dan wawancara 
menggunakan tugas ke-1 (data pertama) yang 
melalui pemberian tes representasi pertama (TR 
1) dibandingkan dengan hasil pekerjaan tulis 
dan wawancara menggunakan tugas ke-2 (data 
kedua) melalui pemberian tes representasi 
kedua (TR 2). Jika data-data tersebut 
menunjukkan konsistensi, kesamaan pandangan 
dan pendapat, maka dapat dikatakan data-data 
tersebut valid, tetapi jika tidak, maka akan 
dilakukan pengambilan data ketiga. Pada 
pengambilan data ketiga, apabila data yang 
diperoleh sesuai dengan data pertama, maka 
data pertama valid. Jika diperoleh data yang 
sesuai dengan yang kedua, maka data kedua 
tersebut valid. Jika ternyata diperoleh data yang 
tidak sesuai dengan salah satunya, maka 
dilakukan pengambilan data berikutnya. 
Demikian seterusnya sampai diperoleh data 
yang sesuai. 

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi 
waktu sebagai analisis data tes representasi dan 
wawancara, yaitu pengecekan data yang 
dilakukan dengan memberikan soal yang mirip 
pada waktu yang berbeda. Analisis tersebut 
mengacu pada indikator representasi dalam 
setiap tahapan pemecahan masalah Polya. 
Kemudian analisis seluruh data dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
1) Reduksi data  

Reduksi data adalah bentuk analisis yang 
bertujuan untuk menajamkan, menyeleksi, 
memfokuskan, mengabstraksi, dan 
mentransformasikan data mentah yang 
diperoleh di lapangan menjadi data 
bermakna. Dalam penelitian ini data mentah 
yang diperoleh dari hasil penelitian 
direduksi untuk mendapatkan data yang 
benar-benar diperlukan dalam 
mendeskripsikan representasi mahasiswa 
berkemampuan matematika tinggi dalam 
memecahkan masalah. Adapun langkah-
langkah yang dilakukan dalam mereduksi 
data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

a. Mengumpulkan hasil pekerjaan subjek 
penelitian dalam memecahkan masalah 
matematika melalui tes representasi yang 
telah diberikan; 

b. Menstranskripkan semua ucapan yang 
disampaikan mahasiswa; 

c. Memutar hasil rekaman berulang-ulang agar 
peneliti dapat menuliskan dengan tepat apa 
yang telah diungkapkan subjek penelitian 
dalam wawancara; 

d. Membuat transkrip hasil wawancara yang 
telah dilakukan dengan subjek penelitian; 

e. Memeriksa kembali hasil transkrip tersebut 
dengan mendengarkan kembali hasil 
wawancara dengan subjek terkait; 

2) Pemaparan data 
Pemaparan data meliputi 

pengklasifikasian dan identifikasi data yaitu 
menuliskan kumpulan data yang terorganisir 
sehingga memungkinkan untuk dilakukan 
penarikan kesimpulan dari data tersebut. 
Jadi, dari data yang sudah direduksi 
kemudian diklasifikasi dan diidentifikasi 
sehingga memungkinkan peneliti untuk 
menarik kesimpulan mengenai representasi 
mahasiswa berkemampuan matematika 
tinggi dalam memecahkan masalah program 
linier. 

3) Penarikan Kesimpulan  
Dari data yang diperoleh, selanjutnya 

akan dilakukan penarikan kesimpulan dan 
melakukan verifikasi dari kesimpulan 
tersebut. Jadi setelah menarik kesimpulan, 
selanjutnya peneliti melakukan verifikasi 
untuk mengecek kembali kesimpulan 
tersebut dengan hasil analisis. Sehingga 
diperoleh representasi mahasiswa 
berkemampuan matematika tinggi dalam 
memecahkan masalah program linier 

. 
Pembahasan 
1) Representasi Mahasiswa Berkemampuan 

Matematika Tinggi dalam Tahap 
Memahami Masalah 

Dalam tahap memahami masalah baik 
untuk tes representasi soal nomer satu 
ataupun tes representasi soal nomer dua, 
dideskripsikan bahwa subjek mengumpulkan 
informasi-informasi baik yang diketahui 
maupun yang ditanyakan dalam soal dengan 
menggunakan representasi dalam bentuk 
teks tertulis. Selain itu, subjek juga 
menggunakan representasi dalam bentuk 
kata-kata untuk menjelaskan informasi-
informasi yang ada di dalam soal baik yang 
diketahui maupun yang ditanyakan dalam 
rangka memecahkan masalah. Selanjutnya, 
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subjek juga sudah dapat memperkirakan 
bahwa data-data yang diberikan telah cukup 
untuk digunakan dalam memecahkan 
masalah yang terdapat di soal. 

2) Representasi Mahasiswa Berkemampuan 
Matematika Tinggi dalam Tahap 
Merencanakan Pemecahan Masalah 

Dalam tahap merencanakan pemecahan 
masalah untuk tes representasi baik soal 
nomer satu maupun soal nomer dua, 
dideskripsikan bahwa awalnya subjek 
menggunakan representasi simbol sebagai 
wakil dari variabel keputusan, setelah itu 
subjek menggunakan representasi tabel 
untuk memperjelas masalah dan 
menghindari kekeliruan dalam membuat 
model matematika, kemudian subjek juga 
mengumpulkan fakta-fakta dari soal disertai 
alasan yang logis untuk membuat model 
matematika dan menentukan relasi yang 
digunakan dalam model matematika. 

3) Representasi Mahasiswa Berkemampuan 
Matematika Tinggi dalam Tahap 
Melaksanakan Pemecahan Masalah 

Dalam tahap melaksanakan pemecahan 
masalah untuk tes representasi baik soal 
nomer satu maupun nomer dua, 
dideskripsikan bahwa subjek menentukan 
langkah dalam melaksanakan pemecahan 
masalah dengan merepresentasikan setiap 
langkah pemecahan masalah yang diambil 
kedalam bentuk teks tertulis. Subjek 
memulai melaksanakan pemecahan masalah 
dengan mencari titik potong dari masing 
masing fungsi kendala terhadap sumbu x 
dan y, dari sini subjek kemudian 
menggambar grafik. Untuk menentukan 
daerah penyelesaian subjek menggunakan 
uji titik untuk masaing masing fungsi 
kendala, kemudian mencari interseksi dari 
semua fungsi kendala sebagai daerah 
penyelesaian ahir. Setelah itu subjek 
menggunakan metode isoline untuk 
menentukan titik optimum dengan 
memanfaatkan fungsi tujuan. Subjek 
menggunakan dua garis isoline sebagai 
pembanding letak titik optimum. Dalam 
membuat grafik subjek memperhatikan 
ketelitian dari skala koordinat kartesius yang 
dia buat dengan menggunakan kertas 
milimiter untuk menggambar grafiknya. Hal 
ini dilakukan agar dalam menentukan 
kesejajaran garis isoline yang dia buat 

benar-benar mencerminkan titik 
optimumnya. Selain itu, subjek juga 
memberikan alasan yang logis pada setiap 
langkah yang diambil dalam memecahkan 
masalah.. 

4) Representasi Mahasiswa Berkemampuan 
Matematika Tinggi dalam Tahap 
Memeriksa Kembali Solusi Pemecahan 
Masalah 

Dalam tahap memeriksa kembali solusi 
pemecahan masalah dideskripsikan dengan 
menggunakan representasi dalam bentuk 
kata-kata untuk memberikan penjelasan 
keyakinan terhadap jawabannya. Selain itu, 
subjek menggunakan metode lain yaitu 
metode titik sudut, dengan cara mencari 
semua titik ekstrim pada daerah 
penyelesaian kemudian mensubstitusinya 
pada fungsi tujuan dan membandingkan 
antar titik ekstrim tersebut untuk 
menentukan titik optimumnya. Selain itu 
subjek juga mengecek   setiap operasi hitung 
dari hasil yang diperoleh. 

 
Penutup 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa mahasiswa berkemampuan 
matematika tinggi dalam memacahkan masalah 
program linier menggunakan berbagai 
representasi (multi representasi) baik itu 
representasi visual, verbal maupun ekspresi 
matematis. Sehingga hal ini membantu mereka 
untuk mendapatkan jawaban yang benar. Dan 
dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan rujukan untuk membuat perangkat 
pembelajaran yang lebih baik, khususnya mata 
kuliah program linier. 
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