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Abstrak 

Penelitian ini berjudul Peran perempuan penerima program redistribusi tanah 
untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga bertempat di Desa Jarangan 
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, dan dilaksankan pada bula Februari 
sampai April 2021. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis peran 
perempuan, 2) Mengetehaui besarnya penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran 
rumahtangga penerima bantuan progam redistribusi tanah, dan 3) 
Mengidentifikasi partisipasi perempuan dalam membangun ketahanan pangan 
keluarga. Metode penelitian analisis data yang digunakan : 1) Analisis Gender 
Model Harvard, 2) Analisis Pendapatan Keluarga, dan 3) Analisis partisipasi. 
Hasil penelitian menunjukkan perempuan melaksanakan peran ganda, antara 
lain peran reproduktif sebagai tugasnya ibu rumah tangga (memasak, merapikan 
rumah, mengurus anak – anak, dan mengelola keuangan) dan Peran produktif 
(bekerja) untuk membantu mencari penghasilan tambahan guna memenuhi 
kebutuhan sebagai pelaku UKM dan profesi lainnya. Penerimaan yang diperoleh 
keluarga perbulan sebesar Rp.4.050.000,-. Penerimaan ini diperoleh dari suami 
yang bekerja dan penerimaan istri sebagai pelaku UKM dan bekerja profesi 
lainnya. Total pengeluaran perbulan sebesar Rp.2.558.000,-. Pendapatan bersih 
yang diperoleh keluarga dengan rata – rata sebesar Rp.1.040.000,- perbulan. 
Partisipasi perempuan terhadap pendapatan keluarga sebesar 38% dan untuk 
nilai persentase laki- laki (suami) sebesar 62%. Selisih antara partisipasi suami 
dan istri sebenarnya tidak terpaut jauh, namun memberikan dampak yang luar 
biasa. Pendapatan istri tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan juga 
kebutuhan tersier dalam keluarga. Ketahanan pangan keluarga pun dapat 
tercukupi dengan baik, hal tersebut diukur dari indikator ketahanan pangan yang 
menunjukan tanpa ada kekurangan dan kendala. Disisa pendapatan keluarga, 
uang disimpan sebagai investasi kedepan yang dikelola spenuhnya oleh pihak 
istri (perempuan). 

Kata Kunci : Peran perempuan, Hasil, Partisipasi 
 
PENDAHULUAN 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
Jawa Timur di tahun 2009, jumlah tenaga 
kerja wanita yang bekerja pada sektor 
pertanian dan perikanan didominasi oleh 
golongan 60 tahun ke atas yang berjumlah 
469.233 jiwa. Perempuan memegang peranan 
utama dalam ketahanan pangan keluarga. Hal 
ini sesuai dengan penelitian Asri Wahyu 
(2013), yang berjudul Peran Ibu Rumah 
Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perempuan sebagai pengurus rumah 
tangga dan juga ikut membantu perekonomian 
keluarga dengan berdagang jambu biji. 
Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, mereka 
bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut 
meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan 
tersier. Faktor penghambat bagi perempuan 
dalam pemenuhan pendidikan anak yaitu 
membagi waktu antara pekerjaan dan 
mengurus keluarga, serta masalah ekonomi 
yang dirasa kurang dapat menjadi pemicu 
kurangnya didikan pada anak. 



2  
 

 

INOVASI, Volume XXIV, Nomor1, Januari 2022 

Peran ganda perempuan menjadi faktor 
utama dalam upaya pemenuhan persediaan 
yang dapat terjangkau, tentang kesetaraan, dan 
ketahanan pangan. Dengan adanya 
permasalahan ketimpangan sosial apalagi 
dipihak perempuan, pemerintah mengeluarkan 
solusi dengan membuat progam TORA 
(Program Tanah Obyek Reforman Agraria) 
redistribusi tanah. Diharapkan dapat 
memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat 
dengan cara membuat sertifikat lahan tambak 
mereka masing-masing secara adil dan merata 
kepada warga yang membutuhkan. 
Ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia 
diharapkan bisa berkurang dan juga sebagai 
pengalihan lahan kosong menjadi lahan yang 
lebih produktif. 

Menyikapi hal tersebut, penulis 
membuat penelitian ini untuk menganalisis 
peran perempuan, menganalisis besarnya 
penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran 
rumahtangga penerima bantuan progam 
redistribusi tanah, dan mengidentifikasi 
partisipasi perempuan dalam membangun 
ketahanan pangan keluarga. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Peran Perempuan 
Menurut Astuti (2011), dalam peran dan 
kebutuhan gender peran wanita terdiri atas: 

a. Peran produktif 
Peran produktif yaitu peran tambahan 
yang dilakukan perempuan sebagai 
pencari nafkah tambahan. Dengan kata 
lain peran ini, di hargai dengan uang 
atau barang (bekerja), yang berkaitan 
dengan kegiatan ekonomi. Peran ini 
sama dengan peran wanita di sektor 
publik, contoh sebagai petani, penjahit, 
buruh, guru, pengusaha. 

b. Peran reproduktif 
Peran ini lebih memfokuskan pada 
fitrah perempuan, secara biologis tidak 
bisa digantikan dengan nominal uang/ 
sebuah benda. Peran ini terkait pada istri 
saat mengandung, melahirkan dan 
menyusui anak . Peran ini 
mengakibatkan perempuan mengerjakan 
pekerjaan rumah. 

c. Peran sosial 
Peran sosial pada dasarnya merupakan 
suatu kebutuhan dari para ibu 
rumahtangga untuk mengaktualisasikan 
dirinya dalam masyarakat. Peran ini 
lebih menuju pada proses sosialisasi 

dari pada perempuan itu sendiri. Tingkat 
peranan bisa berbeda- beda, di sebabkan 
oleh budaya dan kondisi alam setempat. 
Kaum perempuan dengan mengetahui 
kemampuannya harus memberikan 
pilihan yang pasti. 

Pastisipasi 
Menurut Siti Irene Astuti (2009: 31-32), 
partisipasi adalah terlibatnya seseorang atau 
beberapa orang dalam sebuah gerakan. 
Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental 
dan emosi serta fisik dalam menggunakan 
segala kemampuan dan berinisiatif dalam 
segala kegiatan yang dijalankan, serta 
mendukung pencapaian tujuan dan 
tanggungjawab atas segala keikut sertaan. 
H.A.R Tilaar (2009 : 287) menjelaskan bahwa 
partisipasi sebagai bentuk dari keinginan 
untuk meningkatkan demokasi melalui proses 
desentralisasi antara lain perlunya perencanaan 
(bottom-up) dari bawah dengan mengajak 
masyarakat mulai dari perencanaan hingga 
pembangunan masyarakat. 
Ketahanan Pangan 
Menurut Departemen Pertanian, ketahanan 
pangan mempunyai syarat. Terpenuhinya dua 
sisi, yaitu (a) sisi ketersediaan, yaitu tersajinya 
pangan yang cukup bagi semua masyarakat 
dalam hal kuantitas, kualitas, keamanan dan 
terjangkaunya produk dalam negeri, dan (b) 
sisi konsumsi, yaitu kemampuan setiap rumah 
tangga petani menjangkau pangan yang cukup 
bagi masing-masing anggotanya untuk hidup 
sehat dan produktif dari waktu ke waktu. 
Kedua sisi tersebut membutuhkan skema 
distribusi yang efektif dan efisien, agar dapat 
diakses seluruh masyarakat (Nainggolan, 
2010: 27). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif dimana peneliti 
bermaksud menemukan perspektif subjek, 
mendeskripsikan serta menganalisis peran 
perempuan penerima progam redistribusi tanah 
di Ds. Jarangan. 

Teknik penentuan infoman 
menggunakan Teknik sampling snowball. 
Teknik ini di dasari oleh teori bola salju, 
dimulai dengan bola yang kecil kemudian 
semakin besar secara bertahap dikarenakan 
adanya penambahan salju ketika digulingkan 
dalam hamparan salju (Nina Nurdiani, 2014). 
Hal ini dilakukan sebab jumlah data kurang 
memuaskan dan mencari sumber data lain 
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berdasarkan gender, umur responden, 
pekerjaan dan pengalaman masing – masing. 
Hal tersebut diinginkan dapat memberikan 
penjelasan mengenai tempat penelitian dan 
kondisi terkait dengan tujuan dan masalah 
penelitian yang sudah dirumuskan. 
1. Peran Perempuan 

berdasarkan Astuti (2011), peran 
perempuan antara lain peran reproduktif, 
peran produktif, dan peran di sosial dan 
masyarakat. Keluarga di dusun Pade’an, 
mayoritas berprofesi petani tambak. Karena, 
letak geografis Desa Jarangan ini yang dekat 
dengan laut dan tersedianya lahan tambak 
yang luas, membuat warga setempat 
mengembangkan budidaya ikan bandeng 
dan udang. Kegiatan ini pun juga didukung 
dengan mudahnya irigasi. Selain sebagai 
petani tambak, dan tinggal di daerah pesisir 
membuat para suami (laki-laki) berprofesi 
sebagai nelayan tangkap harian 
menggunakan jaring dan juga pancing. 
Hasil tangkap yang biasa didapat yaitu ikan 
pelangi, ikan dukang, ikan sembilang, ikan 
kakap, kepiting dan juga cumi-cumi. Hasil 
tangkapan tersebut dijual akan diambil oleh 
tengkulak lalu didistribusikan ke pasar 
besar di Pasuruan. Perempuan didaerah 
tersebut memiliki andil yang cukup besar 
terhadap pendapatan keluarga yang 
mayoritas sebagai petani tambak. Para 
perempuan memiliki keahlian produksi 
olahan hasil dari tangkapan dan budidaya 
ikan dengan bergabung di kelompok Usaha 
Kecil Menengah di Desa Jarangan dengan 
nama (POKLASAR) Kelompok Pengelola 
Pemasaran. 
a. Peran Produktif 

Peran produktif ialah peran yang bisa 
dihargai dengan uang atau barang 
yang berhubungan dengan aktivitas 
ekonomi. Hal ini berkaitan dengan 
pekerjaan para petani tambak (suami) 
dan perempuan yang bekerja sebagai 
anggota kelompok UKM di Dusun 
Pade’an. Para istri desa jarangan aktif 
dalam kegiatan UKM, karena mereka 
memang dengan sukarela ingin menjadi 
pelaku UKM. Mereka semakin kesini 
semakin sadar akan banyaknya manfaat 
yang diperoleh jika mengikuti 
POKLASAR. Tidak heran, sepanjang 
jalan dilingkungan Dsn Pade’an akan 
dipenuhi spanduk bertuliskan kelompok 
UKM mereka masing – masing. Maka 

dari itu, peran para istri tidak begitu 
terlibat dalam aktivitas ditambak 
mereka fokus dalam aktivitas 
pengolahan saja, entah untuk konsumsi 
sendiri atau diolah bersama kelompok 
POKLASAR. Para perempuan juga ikut 
dalam kegiatan pemasaran, apabila 
bahan baku ikan tersebut sudah diolah 
dan siap jual. Sedangkan peran 
produktif laki-laki (suami), mereka 
menggantungkan hidupnya pada hasil 
tambak udang maupun ikan bandeng. 

b. Peran Reproduktif 
Peran reproduktif tidak lepas dari kultur 
masyarakat dan kebiasaan hidup di 
lingkungan mereka tinggal, tidak dapat 
digantikan dengan nominal/barang. 
Peran ini berhubungan dengan hidup 
manusia secara biologis, contoh peran 
ibu pada saat mengandung, melahirkan 
dan menyusui anak adalah kodrat dari 
seorang ibu. Peran ini secara tidak 
langsung membuat perempuan 
mengerjakan pekerjaan rumah (Astuti, 
2011). Peran perempuan sebagai istri 
dan ibu dalam keluarga masih berjalan 
dengan baik. Namun, sebaiknya peran 
reproduktif menjadi komitmen semua 
anggota keluarga sesuai dengan 
kapasitas masing-masing. Agar peran 
reproduktif ini tidak menyudutkan salah 
satu pihak saja. Dengan demikian, 
ketimpangan gender dalam lingkup 
keluarga dapat diminimalisir atau 
bahkan tidak ada. 

c. Peran Sosial 
Peran sosial didasari keinginan dari 
perempuan yang mengurus 
rumahtangga untuk manifestasi dirinya 
dalam lingkungan sosial. Peran ini 
mengarah pada mode permasyarakatkan 
dari pada perempuan. Tingkat andil ini 
bisa berbeda dikarenakan budaya dan 
kondisi kediaman. 
Dalam kegiatan sosial masyarakat yang 
dilakukan di dusun Pade’an, dilakukan 
bersama. Pada kegiatan formal, 
perempuan dan laki-laki memberikan 
waktu yang sama. Ketika posyandu 
100% dilakukan oleh perempuan 
sedangkan jika kegiatan kelompok tani 
persentasenya 100% dilakukan oleh 
pria. Namun pada kegiatan non formal 
seperti pengajian, sambatan (Gotong 
royong), dan lainnya dilakukan oleh 
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bersama. Pada pertemuan di kantor desa 
atau ada rapat terkait pemerintahan 
hanya melibatkan para laki – laki saja. 
Salah satu alasan yang diungkapkan 
para perempuan tidak bisa atau jarang 
mengikuti rapat dilingkungan 
masyarakat adalah, jam pelaksanaan 
disepakati pada malam hari setelah 
semua pekerjaan selesai. Hal tersebut, 
membuat para perempuan (istri) enggan 
mengikuti rapat atau pertemuan di 
masyarakat bahkan desa. 

d. Akses dan Kontrol Terhadap Sumber 
Daya 
Hal ini merupakan kondisi yang harus 
dimiliki oleh siapapun itu. Tidak adanya 
akses atas sumberdaya oleh perempuan 
menyebabkan tidak bisa terlibat secara 
penuh. Perbedaan akses menjadi salah 
satu penyebab terjadinya kesenjangan 
gender. Kondisi ini berdampak pada 
minimnya manfaat, kontrol, dan 
partisipasi perempuan dalam usahatani 
secara menyeluruh. Dari data yang 
dihasilkan untuk akses dan control 
sumberdaya dikegiatan organisasi dan 
finansial dilakukan oleh laki-laki 
(suami), untuk kegiatan pengolahan 
home industri dilakukan sepenuhnya 
oleh perempuan (istri), dan kegiatan lain 
dapat dilakukan bersama. Sensitifnya 
Perempuan membuat lebih responsive 
mengatasi masalah pangan dan dalam 
upaya peningkatan ekonomi didalam 
rumahtangga dibandingkan pria, 
karena perempuan mempunyai rasa 
tanggungjawab dan kepemilikan yang 
besar terhadap keluarga. Sehingga 
peluang untuk bekerja diperoleh, 
terbukti para perempuan di Desa 
Jarangan mayoritas melakukan kegiatan 
home industry. Mulai dari sortir bahan 
baku, pengolahan, packing, hingga 
pemasaran. 

e. Manfaat 
Reforma Agraria hadir untuk 
mengurangi kesenjangan penguasaan 
dan pemilikan tanah yang aslinya akan 
memberikan angin segar untuk 

perubahan dan pemerataan sosial 
ekonomi masyarakat secara 
keseluruhan. Secara mendasar 
memberikan manfaat yang bisa 
menyelesaikan masalah ketimpangan 
ekonomi, menaikkan kesejahteraan, 
membuat tanah lebih poduktif dan 
memberikan penetapan hak atas tanah 
baik milik pribadi, negara, maupun 
tanah umum yang bisa dimanfaatkan 
untuk memenuhi kepentingan warga. 

f. Dampak 
Dalam setiap keputusan yang dibuat 
akan mempunyai dampak tersendiri, 
baik itu positif maupun dampak negatif. 
Dari hasil penelitian di Dusun Pade’an, 
tidak berdampak kearah negative 
melainkan hasil dari penelitian 
mendapatkan kesan yang positive. 
Karena, memang tidak adanya konflik 
agraria seperti didaerah lain. Masyarakat 
menyambut sangat baik dengan adanya 
progam ini, mereka merasa terbantu 
karena legalitas hak atas tanah sudah 
diakui secara hukum yang sah. 

Analisis Pendapatan 
Produktivitas setiap keluarga memiliki 
perbedaan, tergantung luas lahan dan hasil 
panen. Penerimaan dapat dianggap sebagai 
pendapatan kotor sebab, belum dikurangi 
biaya pengeluaran. Menurut Mubyarto dalam 
Nuryanti dan Kasim (2017) pendapatan adalah 
hasil dari pengurangan antara pendapatan 
dengan semua biaya yang dikeluarkan mulai 
dari awal masa tanam sampai produk tersebut 
dijual. Pendapatan usahatani biasanya disebut 
dengan pendapatan bersih atau keuntungan. 

a. Penerimaan 
Hasil dari penerimaan tersebut, 
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
rumahtangga. Seperti pembelian bahan 
makanan sehari-hari, uang saku anak, 
kebutuhan mandi, listrik, dll. Apabila 
ada sisa dari hasil penerimaan tersebut, 
akan disimpan sebagai dana tak terduga 
jika sewaktu-waktu diperlukan. Berikut 
adalah tabel penerimaan keluarga antara 
laki-laki dan perempuan : 

 
 
 
 

Tabel 2 Penerimaan Keluarga 
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 Abstrak 

Jahe (Zingiber officinale) merupakakan salah tanaman obat dan rempah yang 

banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku obat tradisional serta 

dalam berbagai resep masakan maupun minuman sehat.  Penggunaan jahe 

sangat sesuai untuk berbagai macam produk olahan, karena selain mempunyai 

rasa yang khas dan enak, jahe juga mempunyai manfaat obat.  Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, di mana masyarakat konsumen semakin membutuhkan 

produk olahan yang sifatnya praktis, mudah, dan cepat.  Serbuk jahe adalah 

salah satu produk olahan yang sifatnya instan yang banyak dibutuhkan 

masyarakat.  Pengembangan jahe sebagai produk olahan serbuk/instan sangat 

menguntungkan, karena tingginya permintaan pasar, apalagi dalam kondisi 

pandemi Covid-19 dalam upaya untuk meningkatkan imun/daya tahan tubuh agar 

terhindar dari infeksi coronavirus Covid-19, sehingga akhir-akhir ini jahe banyak 

diburu oleh masyarakat sebagai salah satu rempah-rempah yang apabila 

dikonsumsi dapat meningkatkan kekebalan tubuh manusia.  Hal ini memberikan 

peluang bagi jahe untuk dikembangkan secara serius baik oleh petani maupun 

pelaku usaha.   

Kata kunci: jahe, instan, minuman sehat, covid-19 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia mempunyai sumber daya 

alam yang berlimpah dengan berbagai jenis 

tanaman obat dan rempah (herbal) yang 

berkualitas.  Sejak jaman dahulu nenek 

moyang bangsa Indonesia banyak 

memanfaatkan tanaman obat dan rempah dan 

meramunya menjadi suatu produk minuman 

berkhasiat (jamu).  Sejak pandemi virus Covid 

– 19 masuk di Indonesia Maret 2020, obat-

obatan tradisional yang berasal dari tanaman 

obat dan rempah semakin banyak diminati 

oleh masyarakat. 

Jahe sebagai salah satu tanaman obat 

dan rempah merupakan sumber bahan baku 

obat tradisional/jamu maupun modern, serta 

sebagai bahan rempah-rempah dalam upaya 

meningkatkan cita rasa aneka macam 

masakan, yang jika dikonsumsi akan 

meningkatkan system kekebalan tubuh 

(immune system). Hal ini disebabkan karena 

jahe mempunyai sifat spesifik sebagai 

tanaman obat yang bersifat 

pencegahan/preventif dan promotif melalui 

kandungan metabolit sekunder seperti gingiro, 

yang mampu meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh.   

Mengkonsumsi jahe sebagai obat 

tradisional, jamu, maupun rempah berbagai 

macam masakan, tidak mempunyai sifat 

kuratif yang berarti menyembuhkan, namun 

lebih ke arah pencegahan dengan 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh.  Jahe 

banyak digunakan masyarakat sebagai 

tambahan olahan jamu, di mana ekstrak jahe 

merah memiliki aktivitas analgetik sebagai 

pereda nyeri, umumnya digunakan untuk 

meredakan gejala demam dan meredakan rasa 

nyeri yang dialami pada infeksi, peradangan 

otot dan sendi. Hal ini disebabkan seperti yang 

disampaikan dari penelitian Febriani, Y., 

Hesti, R., Wiwin, W., Diah, L.A., dan Ayu, P. 

(2018), bahwa hasil skrining fitokimia 

menunjukkan bahwa akstrak ampas jahe 

merah mengandung senyawa fenolik, alkaloid, 

flavonoid, tanin, monoterpen, seskuitepen, dan 

kuinon.  Sedang Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan Susila, A.H., Sumamo, dan 

Dewi, D. (2014), maka dapat disimpulkan 

bahwa ekstrak jahe terbukti mampu 

mailto:herawati@uwks.ac.id
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menurunkan tanda inflamasi eritema pada 

hewan coba tikus putih. 

   

KAJIAN PUSTAKA 

Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 di Indonesia 

merupakan bagian menyebarnya penyakit 

koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: 

Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-

19) yang berlangsung di seluruh dunia untuk 

semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh 

koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 

yang diberi nama SARS-CoV-2.  Wabah 

Covid-19 pertama kali dideteksi di 

Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 

31 Desember 2019 (Rothan and Byrareddy,  

2020), dan ditetapkan sebagai pandemi 

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 

tanggal 11 Maret 2020. 

Kasus positif Covid-19 di Indonesia 

pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 

2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular 

dari seorang warga negara Jepang, dan pada 

tanggal 9 April 2020 pandemi sudah menyebar 

ke 34 provinsi.  Sampai tanggal 29 Januari 

2022 Indonesia telah melaporkan 4.330.763 

kasus positif menempati peringkat pertama 

terbanyak di Asia Tenggara, sedang dalam 

kematian, Indonesia menempati peringkat 

ketiga terbanyak di Asia dengan 144.285 

kematian, meskipun angka kematian 

diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang 

dilaporkan.  Sementara angka kesembuhan 

dilaporkan sebanyak 4.133.923 orang dan 

menyisakan 52.555 kasus yang sedang 

dirawat. 

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari 

manusia ke manusia menjadi sumber transmisi 

utama sehingga penyebaran menjadi lebih 

agresif. Susilo, A. dkk (2020), dalam 

simpulannya menyampaikan bahwa penyakit 

Covid-19 harus diwaspadai karena 

penularannya yang relative cepat, memiliki 

tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan, 

dan belum adanya terapi definitive.  Virus 

SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara 

orang-orang terutama melalui percikan 

pernapasan (droplet) yang dihasilkan 

selama batuk, bersin dan pernapasan normal 

(Han Y, Yang H., 2020).  Selain itu, virus 

dapat menyebar akibat menyentuh permukaan 

benda yang terkontaminasi dan kemudian 

menyentuh wajah seseorang.  Gejala umum di 

antaranya demam, batuk, dan sesak napas. 

 Komplikasi dapat berupa pneumonia 

dan penyakit pernapasan akut berat. 

Upaya untuk mencegah penyebaran 

virus corona termasuk pembatasan 

perjalanan, karantina, pemberlakuan jam 

malam, penundaan dan pembatalan acara, serta 

penutupan fasilitas.  Sebagai tanggapan 

terhadap pandemi ini, beberapa wilayah di 

Indonesia telah memberlakukan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. 

Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) 

pada tahun 2021.   

Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko 

Widodo menerima vaksin Covid-19 di Istana 

Negara, sekaligus menandai mulainya 

program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.  

Kehadiran vaksin Covid-19 memberikan 

harapan baru akan berakhirnya pandemi di 

tanah air, di mana pemberian vaksin bertujuan 

untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-

19.  Hal ini diharapkan mampu menurunkan 

angka kesakitan dan kematian akibat Covid-

19, meningkatkan kekebalan populasi 

sehingga mencapai kekebalan kelompok di 

masyarakat (herd immunity) dan mencegah 

penyebaran virus corona serta melindungi 

masyarakat dari Covid-19 di Indonesia, agar 

menjadi lebih produktif. 

Ada banyak varian Covid-19 di 

Indonesia seiring dengan temuan kasus di 

seluruh dunia.  Varian beta dideteksi pertama 

di Afrika Selatan sejak Mei 2020, varian alpha 

dideteksi pertama di Inggris sejak September 

2020, varian delta dideteksi pertama kali di 

India sejak Oktober 2020, varian gamma 

dideteksi pertama kali di Brazil pada 

November 2020, serta varian B. 1466.2 

sebagai produk lokal dilaporkan Indonesia 

pada Novemver 2020 dan WHO 

memasukkannya dalam daftar Alerts for 

Further Monitoring pada 28 April 2021.  

Sekarang ada varian baru Omicron dengan 

gejala khas bukan demam, dengan jumlah 

kasus sudah mencapai 414 dan diketahui 31 

kasus merupakan transmisi lokal sedang 

sisanya berasal dari pelaku perjalanan luar 

negeri.   

Varian Omicron di Indonesia terus 

meningkat sejak kasus pertama pada 16 

Desember 2021, dan diketahui memiliki 

tingkat penularan yang lebih cepat 

dibandingkan varian delta. Daftar varian 

Covid-19 tentunya tidak bertujuan membuat 

rasa panik dan resah, tetapi masyarakat wajib 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kesehatan_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Batuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Bersin
https://id.wikipedia.org/wiki/Demam
https://id.wikipedia.org/wiki/Komplikasi_(medis)
https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_gangguan_pernapasan_akut
https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina
https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_malam
https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_malam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Istana_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksinasi_COVID-19_di_Indonesia


11 

 

Jajuk, Pengembangan Produk Olahan Instan Jahe Sebagai Minuman Sehat di Masa 

 
menyikapinya dengan tetap tenang dan disiplin 

menerapkan protokol kesehatan.  Masyarakat 

tidak boleh lengah, jangan sampai di Indonesia 

terjadi gelombang ketiga, seperti yang terjadi 

di India.  Akibat varian omicron di Indonesia, 

satu daerah di Jakarta Barat terapkan micro 

lockdown.   

Kasus baru menjadi peringatan masih 

adanya Covid-19 di kehidupan manusia sehari-

hari.  Artinya, tiap orang wajib disiplin 

menerapkan protokol kesehatan saat 

beraktivitas. Proses pemeriksaan ketat juga 

diterapkan pada pintu pergi dan kedatangan 

domestik serta internasional, misalnya bandara 

udara, Pelabuhan laut internasional untuk terus 

memperketat prosedur skrining dan 

pengawasan masuknya pelaku perjalanan 

internasional. 

Pandemi ini telah menyebabkan 

gangguan sosioekonomi global, penundaan 

atau pembatalan acara olahraga, budaya, serta 

kegiatan yang lainnya, dan kekhawatiran luas 

tentang kekurangan persediaan barang dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat.  Saat ini 

akibat Covid-19, dunia tengah menghadapi 

krisis kesehatan global dan sosial ekonomi 

yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di 

Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga 

seakan terhenti. Pembatasan sosial dan 

penutupan sekolah berdampak pada 

pendidikan, kesehatan mental, dan akses 

kepada pelayanan kesehatan dasar. 

Jahe Sebagai Bahan Baku Obat 

Tradisional/Makanan dan Minuman Sehat 
Indonesia merupakan penghasil tanaman 

obat dan rempah utama di dunia, yang tersebar 

di seluruh wilayah tanah air.  Rempah- rempah 

Indonesia dikenal dunia dengan mutu yang 

sangat tinggi dan cita rasa yang tidak dapat 

digantikan dengan rempah dari negara lain 

seperti lada hitam Lampung (Lampung Black 

Pepper), lada putih Bangka (Muntok White 

Pepper), kayu manis Kerinci (Korinci 

Cassiavera), vanili Bali, pala, cengkeh dan 

jahe.  Tanaman obat dan rempah mempunyai 

beberapa manfaat untuk kesehatan antara lain 

untuk antioksidan, inflamatori, meningkatkan 

sistem imun tubuh dan penyakit kronis (kanker, 

artritis, kardiovaskular, antidiabetes) 

antimikrobial. Masakan Indonesia terkenal 

banyak rempah yang banyak mengandung 

antimikrobial yang menyebabkan makanan 

tersebut tahan lama seperti rendang. Juga 

sebagai antiviral seperti kayu manis, kunyit, 

jahe, merica, bawang putih. 

Keyakinan orang Indonesia akan 

kemanjuran obat-obatan tradisional yang 

berasal dari tanaman obat dan rempah ini 

dibawa sampai ke manca negeri. Oleh karena 

itu bagi warga Indonesia yang tinggal di luar 

negeri, banyak membeli obat-obatan itu di 

toko-toko, baik melalui daring maupun toko 

Indonesia yang ada di luar negri. 

Penggunaan tanaman obat dan rempah 

sebagai bahan baku obat tradisional/makanan 

dan minuman sehat berdasarkan pengalaman 

turun temurun.  Jumlahnya lebih dari 11.000 

produk dan sudah terdaftar di Badan POM 

(Pengawasan Obat dan Makanan).  Angka 

yang tinggi empat puluh lima persen dari 

jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 

270 juta, menggunakan obat tradisional untuk 

meningkatkan imun/kekebalan tubuh, terutama 

pada masa pandemi ini untuk mencegah 

terinfeksinya oleh virus Covid – 19.   

Rempah-rempah di Indonesia banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan baku minuman 

tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai 

minuman penyegar, tetapi juga sebagai 

minuman yang memiliki segi fungsional bagi 

kesehatan, yaitu sebagai minuman yang 

memiliki sifat antioksidan. Tidak kurang dari 

30 jenis rempah menunjukkan aktivitas 

antioksidan.  Dunia termasuk Indonesia saat ini 

sedang mengalami pandemi Covid-19, dengan 

mengangkat biodiversitas tanaman obat dan 

rempah di Indonesia; jahe, kunyit, sambiloto, 

meniran, sambung nyawa, dan lain-lain, 

beberapa penelitian melakukan uji untuk 

melihat efeknya terhadap masyarakat sebagai 

pasien yang terindikasi Covid-19 dengan 

spesifikasi ringan.  

Jahe merupakan salah satu jenis 

tanaman rempah yang paling banyak 

dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai 

resep masakan maupun minuman.  Konsumsi 

instan jahe sebagai minuman sehat dan obat 

tradisional dapat meningkatkan 

imun/ketahanan tubuh, sehingga membuat 

tubuh tahan terhadap serangan virus.  Akhir-

akhir ini dengan adanya pandemi virus corona 

(Covid-19), jahe banyak diburu oleh 

masyarakat sebagai salah satu rempah-rempah 

yang apabila dikonsumsi dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh manusia.  Setelah pandemi 

masuk dan merebak di Indonesia, pasokan jahe 

sebagai tanaman obat dan rempah untuk bahan 

baku obat tradisional menjadi berkurang 

karena kebutuhan yang meningkat.  
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Tanaman jahe sebagai bahan baku obat 

tradisional benar-benar agak sulit diperoleh di 

masa pandemi ini, terutama jahe merah dan 

emprit. Ada 3 jenis jahe, yaitu jahe merah, 

jahe gajah dan jahe emprit. Jahe merah dan 

jahe emprit biasanya dipakai sebagai bahan 

baku obat tradisional/makanan dan minuman 

herbal, sedang jahe gajah sebagai rempah-

rempah untuk bumbu dapur. Tingkat 

kemanjurannya diukur dengan kandungan 

minyak atsiri, bahan aktif jahe berkhasiat 

untuk anti peradangan dan melancarkan 

peredaran darah.   

Menurut Herawati, J. dkk (2020
a
), jahe 

sebagai salah satu tanaman obat dan rempah, 

mempunyai manfaat kesehatan, mempunyai 

prospek yang cerah dan berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai sumber pangan 

fungsional dengan peluang pengembangan 

produk serbuk/instan jahe yang dapat diterima 

oleh masyarakat secara luas, yang disebabkan 

oleh berkembangnya pola hidup dan pola 

makan yang sehat dengan slogan “Back to 

Nature”.  Jahe mempunyai potensi besar 

sebagai sumber makanan/minuman fungsional 

seiring dengan semakin tingginya kesadaran 

masyakat akan pentingnya menjaga kesehatan 

(Herawati, J. 2021
b
). 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 

adalah studi literatur/kepustakaan (library 

research), yang meliputi serangkaian kegiatan 

dengan mengidentifikasi teori secara 

sistematis, pengumpulan data pustaka, 

membaca, mencatat, dan melakukan analisis 

terhadap dokumen yang memuat informasi 

yang berkaitan dengan topik penelitian, serta 

mengelola bahan penelitian (Herawati, J.  

2021
a
). 

Penelitian dilaksanakan dengan 

pengumpulan data karya tulis ilmiah atau hasil 

penelaahan kritis dan mendalam di dalam 

memecahkan suatu permasalahan dengan 

berdasar pada bahan-bahan pustaka yang 

relevan.  Metode ini membutuhkan ketekunan 

yang tinggi, agar data yang ditelaah dan 

analisis mendalam dan matang yang sudah 

dilakukan, serta kesimpulan yang dihasilkan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

Pengumpulan datanya dilakukan dengan 

sebuah strategi dalam bentuk metode 

penelitian. 

Kajian dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dengan cara membaca, mencatat, 

serta mempelajari dan menelaah buku, jurnal, 

majalah, hasil penelitian maupun sumber lain 

yang menunjang, kemudian disusun secara 

teratur untuk dikelola sebagai bahan 

penelitian.  Sumber data untuk penelitian ini 

dapat berupa sumber resmi, tetapi juga dapat 

berupa laporan/kesimpulan, catatan/rekaman.   

  

PEMBAHASAN 

Serbuk/Instan Jahe Sebagai 

Makanan/Minuman Tradisional yang Sehat 

 Makanan atau minuman tradisional 

adalah makanan atau minuman, yang 

digunakan secara tradisional dan telah lama 

berkembang secara spesifik di daerah atau 

masyarakat Indonesia. Makanan atau minuman 

tradisional diolah dari resep yang sudah 

dikenal masyarakat setempat dengan bahan 

yang diperoleh dari sumber lokal dan memiliki 

cita rasa yang relatif sesuai dengan masyarakat 

setempat.  Minuman tradisional Indonesia 

umumnya menggunakan rempah-rempah 

sehingga mempunyai potensi untuk dijadikan 

minuman fungsional. Minuman yang terbuat 

dari rempah-rempah hampir terdapat di seluruh 

wilayah Indonesia antara lain bir plethok, 

bandrek dan bajigur, wedang ronde, wedang 

uwuh, dan sarabba, serta wedang jahe. 

Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, di mana masyarakat sebagai 

konsumen semakin membutuhkan segala 

sesuatu yang sifatnya praktis, mudah dan cepat, 

tanpa repot mengolah dari bahan baku menjadi 

bahan setengah jadi karena banyak produsen 

yang menjual dalam bentuk bubuk/serbuk, 

mudah proses pembuatan produk tinggal 

meracik campuran sesuai takaran dan selera 

yang diinginkan.  Secara umum mayoritas 

masyarakat sebagai konsumen lebih menyukai 

produk olahan yang sifatnya instan 

dibandingkan yang segar untuk diolah dan 

dinikmati sendiri. Selain itu, bahan bakunya 

mudah didapat dan harganya terjangkau karena 

asli dalam negeri dan tidak perlu impor.  

Serbuk jahe adalah salah satu produk 

instan yang saat ini banyak dibutuhkan dan 

diburu oleh masyarakat konsumen, apalagi 

dalam kondisi pandemi seperti ini dalam upaya 

meningkatkan imun/kekebalan tubuh.  Instan 

jahe dibuat dengan melalui suatu proses sampai 

menjadi suatu produk serbuk/bubuk kering, 

sehingga produk ini dapat bertahan lama.  Hal 

ini disebabkan karena pada keadaan kering 

mikrobia pembusuk tidak dapat tumbuh.  
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Dalam pembuatannya dapat disubstitusi 

dengan berbagai macam rempah.  

Serbuk/instan jahe dalam kemasan yang siap 

seduh/saji, selain dibuat dari bahan utama jahe 

juga terdiri dari gula pasir/gula jawa, serai, 

daun salam, daun pandan, daun jeruk, cengkeh, 

kayu manis, dan lain-lain sesuai selera dan 

manfaat serta tujuan pembuatan produk.   

Jahe mempunyai potensi untuk 

mengatasi pandemi coronavirus sebagai 

imunomodulator pada respon imun non 

spesifik dengan mengaktifasi makrofage atau 

limfosit selain meningkatkan respon 

imunspesifik. Dengan memulihkan respon 

imun humoral dan melalui efek anti inflamasi 

dan oksidan, jahe merah meredakan 

peradangan berlebihan pada paru-paru yang 

ditimbulkan oleh infeksi virus SAR- CoV-2 

dan ada banyak keunggulan-keunggulan lain 

dari jahe.  

Pengembangan Produk Olahan 

Serbuk/Instan Jahe 

Sebelum diolah lebih lanjut menjadi 

produk serbuk/instan, saat disimpan jahe segar 

memiliki beberapa kelemahan, di antaranya: 

membutuhkan banyak tempat, mutu dan 

flavour menjadi bervariasi tergantung pada 

umur panen, dan selama penyimpanan 

memungkinkan jahe akan banyak kehilangan 

minyak atsiri bahkan komponen yang lainnya 

(Yuliani, S, dan Sari, I.K.  2009).  Produk 

olahan jahe dalam bentuk serbuk sudah 

banyak dipasarkan, di mana produknya 

dikemas dalam wadah plastik/botol plastik. 

Pengolahan jahe menjadi serbuk/instan 

sebagai minuman sehat sudah lama dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia, di mana saat ini 

pengolahannya sudah dilakukan dalam 

skala/industri rumah tangga, kelompok tani, 

bahkan perusahaan farmasi, dengan proses 

yang dilakukan mulai dari tingkat manual 

hingga skala pabrikan (Anonimus.  2011). 

Pembuatan serbuk/instan jahe secara 

tradisional: 

a. Jahe dikupas dan dicuci, bagian yang 

busuk/rusak/kotor dibuang, 

b. Jahe dihancurkan dengan diblender/diparut, 

apabila harus menggunakan air maka 

tambahkan air sedikit mungkin, 

c. Jahe yang sudah hancur, disaring/diperas 

sehingga terpisah antara filtrat/cairan 

dengan ampasnya, 

d. Filtrat jahe yang diperoleh diendapkan 

(minimal satu jam), kemudian pisahkan 

antara filtrat dengan endapan, 

 

 
Gambar 1.  Proses Pembuatan Serbuk Instan Jahe 

 

e. Bila harus ditambahkan rempah-rempah 

yang lain, maka rempah-rempah tersebut 

direbus terpisah dengan air bersih 

secukupnya, setelah mendidih, maka air 

rebusan rempah ditambahkan ke dalam 

filtrat, 

f. Filtrat jahe Bersama air rebusan rempah-

rempah direbus dengan api sedang, setelah 

mendidih masukkan gula pasir/gula jawa 

dengan perbandingan 1:1 atau sesuai selera, 

g. Lakukan pengadukan sesekali saja sampai 

gula terlarut sempurna, setelah filtrat 

mendidih dan menimbulkan, api kompor 

dikecilkan. 

h. Ketika busa mulai turun dan filtrat berubah 

menjadi tepung, matikan tetapi pengadukan 
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dilakukan terus menerus dengan semakin 

dipercepat, 

i. Setelah menjadi tepung, lakukan 

pengayakan, tepung yang masih 

menggumpal dihandurkan kemudian diayak 

dan lakukan selagi instan masih panas 

untuk mempermudah pekerjaan, 

j. Setelah selesai proses pengayakn, maka 

serbuk/instan jahe didiamkan sampai 

dingin, setelah dingin baru siap dikemas 

baik menggunakan plastik sachet maupun 

botol plastik. 

Tiga macam varietas jahe dapat 

digunakan sebagai serbuk instan jahe, yaitu 

jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah.  

Dengan pengolahan dari 3 varietas jahe satu 

paket resep (1 kg jahe + 1 kg gula) sebagai 

serbuk/instan jahe, dapat memberikan 

keuntungan Rp.279.000 – Rp.299.000.  Dari 

hasil penelitian Herawati, J. dkk (2020
b
), 

disampaikan bahwa Pengolahan jahe sebagai 

serbuk instan jahe ini berpeluang sebagai 

usaha industri berskala rumah tangga.  Dengan 

melihat besarnya keuntungan maka jahe 

varietas Gajah mempunyai keuntungan 

mencapai Rp. 299.000/paket resepnya, tetapi 

dengan melihat kesukaan para panelis dari 

hasil uji organoleptik maka jahe emprit 

mempunyai tingkat kesukaan panelis yang 

lebih besar dibandingkan dua varietas yang 

lain baik pada warna, aroma, maupun rasa. 

Uji organoleptik adalah uji yang 

didasarkan pada proses pengindraan, di mana 

umumnya penerimaan konsumen terhadap 

suatu produk olahan diawali dengan penilaian 

terhadap penampakan, tekstur, aroma dan 

flavor produk pangan.  Pengujian organoleptik 

bersifat subjektif, artinya berdasarkan 

justifikasi dari panelis.  Terdapat klasifikasi 

panelis, panel perseorangan, panel terbatas (3-

5 panelis), panel terlatih (15-25 panelis), panel 

agak terlatih (15-40), panel tidak terlatih, 

panel konsumen (> 30 panelis), dan anak-

anak.  Hal yang penting dari aspek panelis 

adalah jumlah dari panelis yang dilibatkan 

pada uji organoleptik (Anonimus.  2015). 

 Pengindraan dapat juga berarti 

reaksi mental (sensation) jika alat indra 

mendapat rangsangan (stimulus). Reaksi atau 

kesan yang ditimbulkan karena adanya 

rangsangan dapat berupa sikap untuk 

mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak 

menyukai akan benda penyebab rangsangan. 

Kesadaran, kesan dan sikap terhadap 

rangsangan adalah reaksi psikologis/subyektif. 

Pengukuran terhadap nilai/tingkat kesan, 

kesadaran dan sikap disebut 

pengukuran/penilaian subyektif. Disebut 

penilaian subyektif karena hasil penilaian atau 

pengukuran sangat ditentukan oleh pelaku saat 

melakukan pengukuran (Anonimus.  2013). 

 

PENUTUP 
Dari hasil pemikiran serta studi literatur 

penulisan ini disimpulkan bahwa jahe yang 

merupakan salah satu tanaman obat dan 

rempah, banyak digunakan sebagai bahan baku 

obat tradisional/jamu, juga sebagai makanan 

dan minuman tradisional yang segar dan sehat.  

Jahe dapat dikembangkan sebagai produk 

olahan serbuk/instan jahe, yang saat ini banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat apalagi dalam 

kondisi pandemi seperti ini sebagai upaya 

untuk meningkatkan daya tahan/imun tubuh 

agar terhindar dan tidak terinfeksi coronavirus 

Covid-19.  Pengembangan produk olahan 

serbuk/instan jahe sangat menguntungkan 

karena tingginya permintaan pasar.  Hal ini 

memberikan peluang bagi jahe untuk 

dikembangkan secara serius baik oleh petani 

maupun para pelaku usaha. 
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Abstrak 

Fisika merupakan ilmu yang bertujuan untuk mendidik  peserta didik, supaya 

dapat berfikir logis, kritis, serta memiliki sifat objektif, disiplin dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkembang pada kehidupan 

sehari-hari. Ini berarti bahwa, fisika itu merupakan salah satu ilmu yang 

menarik untuk dikuasai oleh semua peserta didik. Berdasarkan hasil observasi 

penulis melalui wawancara di SMA Negeri 1 Melaya, terdapat beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran fisika, yakni peserta didik beranggapan 

bahwa fisika itu sulit, banyak rumus, membosankan dan menakutkan, selaian itu 

peserta didik malas bertanya serta kurang kreatif jika tidak mengerti materi 

yang diajarkan, sehingga mengakibatkan hasil belajar peserta didik rendah. 

Penelitian ini bertujuan:1).Untuk mengetahui bahwa penggunaan media PhET 

dalam pembelajaran fisika Kelas XII MIPA.4 materi Induksi Elektromagnetik 

dapat meningkatkan aktivitas belajar  pesertadidik di SMA Negeri 1 Melaya, 

dan 2). Untuk mengetahui bahwa penggunaan media PhET dalam 

pembelajaran fisika kelas XII MIPA.4materi Induksi Eletromagnetik dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah kelas XII MIPA.4  yang berjumlah 36 orang dengan 

rincian 18 laki-laki dan 18 perempuan. Data yang diamati dalam penelitian ini 

yaitu aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik, dimana aktivitas 

dikumpulkan melalui observasi sedangkan hasil belajar dikumpulkan melalui 

tes. Setelah data terkumpul dianalisis dengan statistic deskriptif. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa: 1). Penggunaan media PhET,ternyata  dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, dengan peningkatan rata-rata 

6,88, dengan perolehan skor gain sebesar 0,43 (sedang) pada materi Induksi 

Elektromagnetik; dan 2). Penggunaan media PhET,ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar  pesertadidik, dengan peningkatan rata-rata 4,78, 

dengan perolehan skor gain sebesar 0,39(sedang). Kesimpulan dari penelitian 

ini penggunaan media PhET dalam pembelajaran fisika kelas XII MIPA.4 

materi Induksi Elektromagnetik di SMA Negeri 1 Melaya dapat ditingkatkan 

secara signifikan. 

Kata Kunci: Media PhET, Hasil Belajar dan Induksi Elektromagnetik. 

 
PENDAHULUAN 

Seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, fisika sebagai 

salah satu ilmu yang telah berkembang begitu 

pesat, baik materi maupun 

kegunaannya(Zaelani,dkk.,2007). Manfaat 

fisika tidak terbatas pada cabang ilmu 

pengetahuan  alam saja, tetapi pada bidang 

lain seperti teknologi, elektronika, arsitek, dan 

sebagainya(Wiriaatmaja,2006). Fisika 

merupakan ilmu yang bertujuan untuk 

mendidik peserta didik, supaya dapat berfikir 

logis, kritis, serta memiliki sifat objektif, 

disiplin dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang berkembang pada 

kehidupan sehari-hari(Wiyanto,2008). Ini 

berarti bahwa, fisika itu merupakan salah satu 

ilmu yang menarik untuk dikuasai oleh semua 

peserta didik(Suma,2005). Tetapi 

kenyataannya di lapangan bahwa, pelajaran 

fisika masih dianggap oleh sebagian besar 

mailto:suriada.nyoman64@gmail.com
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peserta didik sebagai pelajaran yang tidak 

menarik dan sulit untuk dipahami. 

Berdasarkan hasil observasi penulis 

melalui wawancara di SMA Negeri 1 Melaya, 

terdapat beberapa permasalahann dalam 

pembelajaran fisika, yakni peserta didik 

beranggapan bahwa fisika itu sulit, banyak 

rumus, membosankan dan menakutkan, 

selaian itu peserta didik malas bertanya serta 

kurang kreatif jika tidak mengerti materi yang 

diajarkan, sehingga mengakibatkan hasil 

belajar peserta didik rendah. Hasil belajar 

adalah perilaku perilaku kejiwaan yang akan 

diubah dalam proses 

pendidikan(Sanjaya,2011). Hasil belajar 

terbagi menjadi tiga, yaitu: kognitif, afektif 

dan psikomotorik (Purwanto, 2013). Adapun 

faktor yang melatar belakangi hal tersebut, 

diantaranya kurangnya motivasi dan keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran fisika 

serta penggunaan media yang kurang tepat. 

Media itu sendiri adalah sebagai alat 

komunikasi guna lebih mengefektifkan proses 

pembelajaran(Daryanto,2013). 

Terlebih pada kondisi seperti sekarang 

ini kita terkena dampak pandemi Covid-19, 

semakin bertambah kecemasan dalam diri 

siswa dalam pembelajaran maupun gurunya 

dalam membuat persiapan pembelajaran yang 

serba terbatas kemampuan dalam menguasai 

teknologi. Hal ini  dapat ditunjukkan dari hasil 

pembelajaran selalu berada paling rendah 

diantara mata pelajaran yang mereka dapatkan. 

Manfaat dari penggunaan media ini 

diharapkan mampu menarik perhatian peserta 

didik dan memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi(Rohman dan Sofan, 2013). 

Ini berarti bahwa, media tersebut dapat 

membantu peserta didik memperjelas 

penyajian materi oleh guru(Sugiyono,2013). 

Dalam pembelajaran fisika terdapat 

berbagai media yang dapat digunakan oleh 

guru, agar peserta didik lebih mudah 

memahami dan menguasai berbagai konsep 

dari materi yang dipelajari, salah satunya yaitu 

menggunakan Phet Simulations. Media Phet 

Simulations adalah salah satu media komputasi 

yang menyediakan animasi baik fisika, 

biologi, maupun sains lain yang bersifat 

interaktif serta dapat memotivasi peserta didik, 

sehingga fisika itu akan menjadi “gasing”. 

Dimana “gasing” itu adalah gampang, asik, 

dan menyenangkan. Sehingga mata pelajaran 

fisika tidak lagi menjadi susah untuk dipelajari 

oleh peserta didik. 

Menurut Prihatiningtyas, dkk 

(2013:19) PhET dikembangkan oleh 

Universitas Colorado di Boulder Amerika 

(University of Colorado at Boulder) yang 

berisi simulasi pembelajaran fisika, biologi, 

dan kimia untuk kepentingan pengajaran di 

kelas atau belajar individu. Untuk eksplorasi 

kuantitatif seperti eksperimen di laboratorium 

nyata, simulasi PhET memiliki instrumen-

instrumen pengukuran seperti penggaris, 

stopwatch, voltmeter, dan termometer. Seluruh 

simulasi yang ada sudah dites penggunaannya 

dan keefektifannya dalam pendidikan. Adapun 

link web browsernya yaitu sebagai 

berikut:(http://www.phet.colorado.edu/new/ab

out/ind ex.php). Jadi dengan media PhET 

menjadikan peserta didik mudah memahami 

konsep serta mampu menumbuh kembangkan 

rasa keingin tahuannya lebih mendalam, 

karena muncul keterampilan proses sains, 

sehingga kesan peserta didik seperti seorang 

ilmuwan sejati. 

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga 

penulis mengangkat permasalahan ini dengan 

judul“Penggunaan Media PhET(Physics 

Education and Technology) Dalam 

Pembelajaran Fisika Materi Induksi 

Elektromagnetik Di Kelas XII MIPA 4 SMA 

Negeri 1 Melaya” 

 

METODE 

 Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas XII MIPA 4 yang 

berjumlah 36 orang siswa dengan rincian 18 

orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Data 

yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas 

belajar siswa diamati dengan mengacu pada 

pedoman observasi, sedangkan hasil belajar 

peserta didik dikumpulkan melalui tes 

(Arikunto, 2006). Setelah data terkumpul 

dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

untuk mengetahui seberapa besar peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar fisika sebelum dan 

setelah diajar dengan menggunakan media 

PhET.. 

Hasil penelitian yang diperoleh terdiri 

atas data awal dan data akhir kemudian 

dihitung peningkatan skor yang dapat 

dijelaskan dengan nilai n-gain (selisih antara 

skor akhir dan skor awal).. Nilai n-gain 

diperoleh dari skor rerata posttest dikurangi 

dengan nilai skor pretest. Standard gain dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus berikut.. 

http://www.phet.colorado.edu/new/about/ind%20ex.php
http://www.phet.colorado.edu/new/about/ind%20ex.php
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Dimana: 

O2 = Setelah diberikan tindakan 

O1 = Sebelum diberikan tindakan 

Untuk memberikan interpretasi peningkatan 

aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik 

dalam pembelajaran fisika dapat ditunjukkan 

seperti pada tabel berikut ini.

 

Tabel 1. Kriteria Interpretasi Indeks Gain yang dikemukakan oleh Hake 

Besarnya n-gain Keterangan 

n ≥ 0,7 Indeks gain tinggi 

0,3 < n < 0,7 Indeks gain sedang 

n < 0,3 Indeks gain rendah 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil rekapitulasi aktivitas belajar siswa di setiap siklus terdapat pada tabel2 berikut: 

 

Tabel 2 Rekapitulasi Aktivitas Belajar Peserta Didik Secara Individu 

No. Kegiatan Rerata Kriteria 

1 PraSiklus 63.13 Cukup Aktif 

2 Siklus I 72 Aktif 

3 Siklus II 78.88 Aktif 

 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka  dapat 

dikatakan bahwa secara umum aktivitas 

belajar peserta didik sebelum tindakan 

termasuk dalam criteria cukup aktif atau baru 

mencapai (63,13%), sedangkan pada siklus I, 

aktivitas belajar peserta didik naik menjadi 

72% termasuk dalam criteria aktif, dan 

menjadi 78,88% pada siklus II termasuk dalam 

criteria aktif.Adapun gambar grafik 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap 

siklus dapat dilihat seperti gambar 1 berikut 

ini. 

 

 
Gambar 1. Grafik Peningkatan Aktivitas Belajar Peserta Didik 

 

Sedangkan perolehan hasil belajar peserta didik, dapat ditunjukkan rekapitulasi seperti pada tabel 3 

berikut ini. 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Belajar Peserta Didik 

No. Indikator 
Hasil BelajarSiswa 

PraSiklus Siklus I Siklus II 

1 Rata-rata 71.23 77.55 82.33 

2 PersentaseKetuntasan (%) 57.5 67.5 90 

3 Tuntas 23 27 36 

4 Belum tuntas 17 13 4 

 

63,13 72 78,88 

0

50

100

Para Siklus Siklus I Siklus II

Para Siklus Siklus I Siklus II
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Dari tabel 3 di atas, dapat dikemukakan 

bahwa secara umum capaian  rata-rata hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan, yakni 

71,23 pada prasiklus naik menjadi 77,55 pada 

siklus I dan naik menjadi 82,33 pada siklus II. 

Hal ini dapat diketahui dari angka persentase 

ketuntasan klasikal meningkat pula pada 

setiap siklus yaitu: 57,5% dari prasiklus naik 

menjadi 67,5% pada siklus I dan menjadi 

90,0% pada siklus II. Disamping itu, adanya 

penurunan jumlah siswa yang belum 

mencapai nilai KKM, yakni 75, dengan 

tingkat kehadiran peserta didik selama proses 

pembelajaran adalah 100%. Adapun gambar 

grafik adanya peningkatan rata-rata, 

ketuntasan klasikal, dan jumlah siswa tuntas 

maupun belum tuntas dapat dilihat seperti 

berikut ini. 

 

 
Gambar 2. Grafik Peningkatan Rata-rata, Ketuntasan Klasikal, dan Jumlah siswa  yang Tuntas 

maupun yang Belum Tuntas 

 

Pembahasan 

Berdasarkan analisis aktivitas dan 

hasil belajar peserta didik kelas XII MIPA 4 

SMA Negeri 1 Melaya, secara umum dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan media 

PhET secara signifikan. Artinya bahwa, 

kedua variabel tersebut saling mempengaruhi 

sehingga keduanya tidak boleh diabaikan 

begitu saja dalam proses pembelajaran. Hal 

ini dapat diketahui dari hasil hitung skor n-

gain  untuk mengetahui dampak aktivitas dan 

hasil belajar siswa dari prasiklus kesiklus I 

sebesar 0,21. Dimana angka ini bila 

dikonsultasikan pada tabel 1, maka termasuk 

dalam criteria rendah, ini berarti bahwa 

aktivitas belajar belum berdampak terhadap 

hasil belajar siswa. Sedangkan hasil hitung 

Skor n-gain dari prasiklus kesiklus II 

diperoleh hasil 0,39. Jika angka ini 

dikonsultasikan pada tabel 1ternyata termasuk 

dalam criteria sedang. Ini berarti bahwa 

aktivitas belajar mempunyai dampak terhadap 

hasil belajar peserta didik. Hal ini diketahui 

dari persentase ketuntasan klasikalnya 

mengalami peningkatan dari prasiklus 57,5% 

naik menjadi 67,5% pada siklus I dan menjadi 

90% pada siklus II. 

Tingkat efektivitas pengunaan media 

PhET antarsiklus sangat efektif untuk 

meningkatkan aktivitas belajar dan hasil 

belajar peserta didik, diketahui dari nilai 

efektif aktivitas belajar sebesar 3,44 dan hasil 

belajar peserta didik sebesar 2,39. Angka ini 

termasuk dalam criteria tinggi. Adapun 

rekapitulasi tingkat efektifitas antara aktivitas 

belajar dan hasil belajar siswa, pada saat 

diberikan tindakan melalui penggunaan media 

PhET dapat ditunjukkan seperti tabel 4 

berikut ini. 

 

Tabel 4.Rekapitulasi Tingkat Efektitivitas 

No. Indikator Tingkat Efektif 

1 Aktivitas Belajar 3.44 

2 Hasil Belajar 2.39 
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Sedangkan gambar grafik aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik dapat dilihat seperti pada 

gambar berikut ini. 

 

 
Gambar 3. Grafik Tingkat Efektivitas Penggunaan Media PhET. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan temuan-

temuan dalam penelitian tindakan kelas 

(PTK) ini, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa simpulanya itu 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media PhET,ternyata dapat 

meningkatkan aktivitas belajar peserta 

didik, dengan peningkatan rata-rata 6,88, 

dengan perolehan skor n-gain sebesar 0,43 

pada materi Induksi Elektromagnetik; 

2. Penggunaan media PhET,ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, 

dengan peningkatan rata-rata 4,78, dengan 

perolehan skor n-gain sebesar 0,39. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan dalam 

penelitian ini,maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan media PhET 

merupakan salah satu media yang 

dapat memberikan kontribusi 

kepada peserta didik untuk 

memberikan kesempatan yang 

inovatifdalambelajar; 

2. Penggunaan media PhET, ternyata 

mampu menumbuh kembangkan 

sikap ilmiah peserta didik serta 

mempunyai tingkat keyakinan 

untuk meningkatkan hasil belajar; 

3. Kepala sekolah hendaknya 

memberikan insentif serta 

dukungan dana agar guru-guru 

mau untuk mengadakan PTK 

sendiri sehingga secara tidak 

langsung guru sudah mencarikan 

solusi untuk mengatasi kesulitan 

dalam pembelajaran. 
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Abstrak 

Dampak pandemi covid-19 di prediksi menjadi salah satu faktor predisposisi dari 

endemik obesitas. Obesitas telah lama diakui sebagai penyebab berbagai 

konsekuensi kesehatan yang merugikan. Meskipun semakin banyak bukti risiko 

ini. Obesitas berkorelasi dengan gangguan fungsi dari insulin (DM) tipe II, 

hipertensi, dislipidemia, dan penyakit kardiovaskular. Penelitian bertujuan 

mengidentifikasi kualitas hidup terhadap Penyakit Tidak Menular PTM pada 

penderita obesitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obesitas dapat dicegah 

dengan gaya hidup sehat melalui diet gizi seimbang dan juga berolahraga. 

Penurunan berat badan telah terbukti meningkatkan kualitas hidup pada orang 

gemuk yang menjalani berbagai perawatan. Diperlukan komitmen dalam diri 

sendiri dan pengendalian diri dalam upaya menurunkan tingkat obesitas dengan 

meningkatkan pola hidup lebih sehat, aktivitas dan olah raga yang seimbang 

dalam upaya mempertahankan keseimbangan antara intake dan output kalori dan 

lemak tubuh.  

Kata kunci: Obesitas; Penyakit Tidak Menular (PTM) 

 
PENDAHULUAN 

Masa pandemi covid-19 berdampak besar 

dalam aspek kegiatan dan aktivitas manusia. 

Berbagai pembatasan kegiatan banyak dilakukan 

di rumah stay home and work for home (WFH). 

Media online menjadi andalan dalam berbagai 

sektor aktivitas dalam rangka mengurangi kontak 

dan transmisi penularan covid-19 dalam 

masyarakat. Perubahan kebiasaan memberikan 

dampak yang besar dalam rutinitas termasuk 

dalam hal aktivitas pola aktivitas beberapa hal 

diantaranya dalam konsumsi dan aktivitas olah 

raga. Dampak pandemi covid-19 di prediksi 

menjadi salah satu faktor predisposisi dari 

endemik obesitas (Mustofa et al., 2021).  

Data Kemenkes (2000) bahwa obesitas 

meningkat sejak 1980, 39% orang dewasa 

berusia 18 tahun ke atas dan 13% mengalami 

obesitas, rerata Indeks Masa Tubuh (IMT) 

populasi dunia adalah 25 kg/m2, obesitas 

cenderung  terjadi pada perempuan, berat badan 

berlebih menjadi penyebab kematian populasi 

berbagai negara dibandingkan dengan berat 

badan kurang. Hasil Riskesdas Indonesia 

didapatkan 13,5% usia lebih dari 18 tahun 

kelebihan berat badan, 28,7%  obesitas dengan 

IMT ≥ 25, data RPJMN 2015-2019 15,4% 

obesitas dengan IMT ≥ 27, usia 5-12 sebesar 

18,8% berat bdan lebih dan obesitas (Kemenkes, 

2019). Hasil penelitian di era pandemi covid-19 

menunjukkan frekuensi distribusi dari 44 

responden yang dilakukan penelitian dalam 

mengidentifikasi berat badan normal 13 (29,5%) 

responden, berat badan turun 6 (13,5%) 

responden, berat badan tetap dan 25 (56,8%) 

responden dengan berat badan naik (Nurmidin et 

al., 2020).  

Overweight dan obesitas berisiko DM 

(44%), jantung (23%), kardiologi (7,0-41%). 

Sustainable Development Goal (SDG’s) WHO 

2014 menyebutkan ada peran penting dari factor 

lain selain Kesehatan yang berpengaruh pada 

kualitas hidup dengan obesitas (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018). Data series Riskesdas 

menyebutkan tahun 2013 14,8%, 2007 

menyebutkan 10,5%, 2018 menyebutkan 21,8%, 

obesitas di Indonesia dan terjadi kecenderungan 

mengalami peningkatan. Peningkatan obesitas 

berkorelasi positip terhadap peningkatan risiko 

Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti (DM) dan 

gangguan kardiovaskuler. Penyakit yang sering 

didapatkan antara lain kanker, stroke, gangguan 

ginjal kronis, diabetes melitus, hingga hipertensi 

yang berhubungan dengan perkembangan 

industri dan perdagangan yang dapat merubah 

pola hidup masyarakat.. PTM merupakan 

mailto:luhtiti@unmuhjember.ac.id


23 

 

Luh Titi, Indikator Penyakit Tidak Menular (PTM)  Dengan Qualitas Hidup  

indikator ke-3 pada SDG-s (Rohkuswara & 

Syarif, 2017) dimana tahun 2019 Indonesia 

dihadapkan dengan dua permasalahan yaitu 

stunting dan pbesitas.   

Obesitas diakui sebagai penyebab berbagai 

konsekuensi kesehatan yang merugikan. Obesitas 

berhubungan dengan diabetes melitus (DM) tipe 

I1, hipertensi, dislipidemia, dan penyakit 

kardiovaskular. (Considerations, 2000).  

Penelusuran data nasional Indonesia dan 

WHO memprediksi kecenderungan angka 

obesitas mencapai 40% pada 2030 artinya 1 dari 

2 orang dewasa akan mengalami obesitas 

menjadi permasalahan global dimana tahun 

tersebut terdapat  ledakan penduduk usia 

produktif. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah Bagaimanakah kualitas hidup terhadap  

penyakit tidak menular PTM pada penderita 

obesitas ? 

Untuk mengidentifikasi kualitas hidup 

terhadap Penyakit Tidak Menular PTM pada 

penderita obesitas.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Obesitas 

Obesitas adalah sebagai bentuk 

terkumpulnya lemak non esensial didalam tubuh 

yang berlebih. Indeks massa tubuh (BMI) lebih 

dari 25 dianggap kelebihan berat badan, dan 

lebih dari 30 adalah obesitas. Permasalahan 

obesitas dengan dampaknya pada kualitas hidup 

emberikan dampak terhadap kematian. Tingkat 

kejadian berat badan dan obesitas bertambah 

pada orang dewasa dan anak-anak. Dari tahun 

1975 hingga 2016, prevalensi usia 5-19 

meningkat dari 4% sekarang 18%. Obesitas 

adalah kejadian berat badan berlebih, dominan 

dan saat ini lebih banyak orang yang mengalami 

obesitas daripada kekurangan berat badan di 

setiap wilayah kecuali Afrika sub-Sahara dan 

Asia. Obesitas sudah terjadi pada semua status 

ekonomi penduduk. Berat badan berlebih dan 

obesitas banyak terjadi di daerah perkotaan dan 

negara berkembang lebih 30%.  Kelebihan berat 

badan adalah faktor risiko terpenting keenam 

yang berkontribusi terhadap beban penyakit 

secara keseluruhan di seluruh dunia. (Kesehatan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Puslitbang Humaniora dan Manajemen 

Kesehatan, 2018).  

Faktor predisposisi terjadinya obesitas 

diantaranya: 1) genetika, 2) usia, 3) Kurang tidur, 

4) kehamilan, 5) depresi, 6) steroid. Obesitas 

artinya banyak simpanan lemak dalam tubuh 

yang berbeda dengan kelebihan berat badan. 

Komposisi berat badan berdasarkan pada otot, 

tulang, lemak, dan air tubuh. 

Body Mass Index (BMI) atau Indeks Massa 

Tubuh (IMT).  
Mengukur berat badan seseorang 

berdasarkan tinggi berat dan berat badan  disebut 

dengan pengukuran antropometri BMI. BMI 

tinggi dapat menunjukkan kegemukan tubuh 

yang tinggi. BMI dan obesitas memiliki korelasi 

positip yang kuat, (Gažarová et al., 2019). 

Metode BMI tidak bisa membedakan massa otot 

dan massa lemak, orang yang sering berolahraga 

atau atlet, memiliki IMT yang berlebihan. IMT 

beberapa orang bisa jadi normal, meski jika diuji 

lebih lanjut ia mungkin memiliki kadar lemak 

yang lebih tinggi disbanding dengan massa otot. 

BMI adalah alat skrining, tetapi tidak 

mendiagnosis kegemukan atau kesehatan tubuh.  

BMI = Berat Badan/Tinggi Badan (m)2 

 

Nilai BMI (IMT) 

Nilai  Kategori 

<17,0 Kurus sekali 

17-18,4 Kurus 

18,5 – 25,0 Normal 

25,1 – 27,0 Obesitas  

>27 Overweight  

Sumber : Departemen kesehatan RI 

 

Menghitung kadar lemak tubuh.  

Persentase lemak tubuh manusia atau 

makhluk hidup lainnya adalah massa total 

lemak dibagi massa tubuh total dikalikan 100. 

Lemak tubuh termasuk lemak tubuh esensial 

dan penyimpanan lemak tubuh. Lemak 

sebagai salah satu komposisi penyusun tubuh. 

Jenis lemak ada dua esensial dan non esensial.  

Prosentasi lemek esensial yang dibutuhkan 

adalah 3-12% dari kalori. Lemak tersimpan 

dalam jaringan adiposa. Indikator hasil 

pemeriksaan terhadap status kesehatan lebih 

baik dibandingkan dari pengukuran IMT.  
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Rumus prediksi persentase lemak tubuh 

(American College Sports Medicine):  

Laki-laki:(1,20 x IMT) + (0,23 x Usia) –10,8– 

5,4 

Wanita: (1,20 x IMT) + (0,23 x Usia) – 5,4 

Variasi nilai tergantung dari usia serta 

aktivitas fisik. Akumulasi lemak dapat dilihat 

dibagian leher, pinggang, dan pinggul 

sehingga kemungkinan BMI yang sama belum 

tentu kandungan lemak sama tergantung dari 

akumulasi pada daerah penyimpanan lemak.  

Viseral fat.  
Lemak visceral terletak di ruang antara 

organ perut dan omentum. Lemak subkutan 

terletak di antara kulit dan dinding perut 

bagian luar. Lemak visceral lebih berbahaya 

daripada lemak subkutan karena berhubungan 

meningkatnya gangguan pada kualitas hidup. 

Lemak visceral dianggap lebih berbahaya 

daripada lemak subkutan karena yang pertama 

dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai 

kondisi kesehatan, seperti: Penyakit jantung. 

Lemak subkutan terletak dibagian yang mudah 

diraba seperti lengan, kaki dan perut 

sedangkan visceral fat adalah lemak aktif yang 

terletak pada rongga perut dan melekat 

langsung atau menyelubungi organ vital 

seperti hati, perut, usus dan tidak jarang 

ditemukan pada arteri yang dapat 

menyebabkan penyumbatan pada pembuluh 

darah. Lemak visceral disebutkan sebagai 

indikator penyaki degeneratif jantung, stroke, 

kencing manis atau diabetes mellitus (DM) 

tipe 2. Peneliti di Havard mengatakan bahwa 

10% dari semua lemak tubuh adalah visceral 

fat. Secara makro untuk mengetahui lemak 

visceral adalah dengan mengukur lingkar perut 

dengan tidak lebih 90 cm pada laki-laki dan 80 

cm pada perempuan.  

Menghitung Body Fat dengan Metode RFM 

(Relative Fat Mass) 
Rumus menghitung body fat diperlukan 

ukuran lingkar pinggang dan tinggi badan. 

Rumus RFM berdasarkan jenis kelamin:  

Laki-laki: 64 - (20 x tinggi/lingkar pinggang) 

= RFM (BF %) 

Perempuan: 76 - (20 x tinggi/lingkar 

pinggang) = RFM (BF %) 

Rentang lemak tubuh yang normal yang 

umum menurut American College Sports 

Medicine: Wanita: 20-32% Laki-laki: 10-22% 

 

Tabel rentang RFM berdasarkan The American Council on Exercise (ACE)   

Klasifikasi  Perempuan (%) Laki-laki (%) 

Atlet 14-20 6-13 

Fitnes/Olahraga 21-24 14-17 

Aktivitas Normal 25-31 18-24 

Obesitas  ≥ 32 ≥ 25 

 

Cedars-Sinai Medical Center di California, 

Amerika Serikat menemukan metode 

pengukuran relative fat mass (RFM) lebih 

akurat untuk menghitung persentase lemak 

tubuh seseorang di bandingkan dengan IMT 

dan mendekati hasil pemeriksaan pemindaian 

EXA/DXA (Dual-Energi X-ray 

Absorptiometry).  

Lingkar Perut, Selain IMT metode lain untuk 

mengukur antropometri tubuh dengan 

mengukur lingkar perut. Indication Diabetes 

Federation (IDF) mengeluarkan ukuran lingkar 

perut obesitas untuk wilayah China, Melayu, 

Asia, India adalah pria > 94 cm dan Wanita > 

80 cm. Menghitung lemak tubuh dengan 

lingkar perut bisa menjadi patokan pertama 

bagi masyarakat awam untuk mengetahui 

kondisi kesehatan tubuhnya. Lingkar perut pria 

idealnya 90 sentimeter sementara untuk wanita 

80 sentimeter, artinya lebih dari itu maka 

lemak tubuh sudah berlebih dan harus 

dikurangi.  

Bioimpedance analysis (BIA) 
BIA adalah alat untuk mengukur komposisi 

tubuh yang bekerja pada system elektroda 

sehingga nilai massa otot, lemak tubuh, kadar 

air tubuh, lemak viseral (lemak dalam organ), 

Basal Metabolic Rate (BMR) dan massa tulang 

dapat teridentifikasi. BIA mudah digunakan 

dan cukup akurat. Hasil dari analisis BIA : 1) 

Bone Mass Index yang mengukur masa tulang 

dan sebagai indikator kemungkinan resiko 

osteoporosis, 2) Body fat (%) yang 

menghasilkan pengukuran prosentase lemak 

tubuh dan hasil BMR (Bassal metabolism of 

Rate), 3) Muscle Mass menggambarkan massa 

jaringan otot, 4) Total Body Water (TBW) 

menggambarkan level status hidrasi, juga 

memberikan prosentase TBW dan Total berat 

badan.  
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Pemeriksaan penunjang, terhadap fungsi : 

hepar, ginjal, jantung, lipid, tiroid, kadar gula 

darah dan insulin,  

Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat 

Dampak Obesitas 
Kementerian Kesehatan menyebutkan 

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah 

penyakit katastropik dengan penyebab 

kematian tertinggi di Indonesia (Kemkes, 

2021). Sejumlah penelitian telah menunjukkan 

bahwa orang gemuk mengalami penurunan 

kualitas hidup yang signifikan sebagai akibat 

dari obesitas. (Kolotkin et al., 2001). 

Peningkatan prevalensi obesitas merupakan 

masalah kesehatan di seluruh dunia karena 

kelebihan berat badan menyebabkan 

peningkatan risiko beberapa penyakit, 

terutama penyakit kardiovaskular, diabetes, 

dan kanker (Mauliza, 2018). Obesitas yang 

semakin meningkat akan memberikan dampak 

pada  fungsi Kesehatan dan kualitas hidup. 

Obesitas mempunyai peranan dalam fungsi 

organ vital seperti fungsi jantung dan system 

metabolisme 

Jantung  
Kadar High Dencity lipoprotein (HDL) yang 

menurun 1 mg/dl akan berpengaruh terhadap 

resiko fungsi jantung sebesar 2/3 persen. 

Kadar HDL rendah salah satu kriteria dari 

metabolic sindrom. Menurut data dari 

Framingham Heart Study, kenaikan IMT 

sebesar 1 kg/m2 meningkatkan risiko gagal 

jantung sebesar 5% pada pria dan 7% pada 

wanita. Studi tentang gagal jantung 

menunjukkan bahwa 32-49% pasien yang 

menderita gagal jantung mengalami obesitas 

dan 31% -40% kelebihan berat badan. Dalam 

kasus pasien obesitas dan kelebihan berat 

badan, gagal jantung berkembang 10 tahun 

lebih awal daripada kasus subjek dengan BMI 

normal.(Csige et al., 2018).  

Hipertensi  
Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. 

Hipertensi berhubungan dengan kualitas 

pembuluh darah dan komposisi dalam 

pembuluh darah. Semakin pekat komposisi 

dalam pembuluh darah akan menyebabkan 

tekanan yang tinggi, demikian juga pembuluh 

darah yang keras seperti pada kasus 

aterosklerosis akan memberikan tahanan yang 

tinggi. Hipertensi terjadi akibat tekanan dan 

tahanan yang tinggi dalam pembuluh darah. 

Hipertensi berpengaruh besar pada kualitas 

system kardiovaskuler seperi gangguan fungi 

jantung dan stroke.  

Faktor risiko yang dapat dikelompokkan 

menjadi kelompok yang dapat dimodifikasi 

dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi adalah yang dapat 

dikendalikan seperti pola hidup, asupan garam, 

komposisi mkanan yang di konsumsi, jumlah 

lemak, sayur dan buah. Faktor risiko yang 

tidak dapat dimodifikasi keluarga hipertensi, 

usia di atas 65 tahun dan penyakit penyerta 

seperti diabetes atau penyakit ginjal. 

Hipertensi disebut sebagai "pembunuh diam-

diam" karena dimungkinkan tidak memiliki 

tanda atau gejala peringatan.  

Penatalaksanaan dengan mengurangi dan 

mengelola stress, pemeriksaan tekanan darah 

secara teratur, mengobati tekanan darah tinggi, 

mengelola kondisi medis lainnya. 

 

Klasifikasi Tekanan Darah Pada Dewasa Kategori Tekanan Darah Sistolik Tekanan Darah Diastolik 

Tekanan Darah Kriteria 

130 mmHg Dibawah 85 mmHg Normal Dibawah 

130-139 mmHg 85-89 mmHg (Stadium 1) Normal tinggi 

140-159 mmHg 90-99 mmHg (Stadium 2) Hipertensi ringan 

160-179 mmHg 100-109 mmHg (Stadium 3) Hipertensi sedang 

180-209 mmHg 110-119 mmHg (Stadium 4) Hipertensi berat 

210 mmHg atau lebih 120 mmHg atau lebih Hipertensi maligna 

 

Diabetes Melitus (DM) 
Diabetes Mellitus (DM) merupakan gangguan 

metabolisme dimana pada manusia tubuh tidak 

memproduksi atau menggunakan insulin 

dengan baik. DM adalah penyakit metabolik 

yang berhubungan dengan factor genetic, 

imunologi, lingkungan dan gaya hidup. 

Penderita diabetes, kadar gula darah tetap 

tinggi dapat disebabkan insulin tidak 

diproduksi sama sekali atau tidak efektif 

fungsinya dalam merubah glukosa menjadi 

glikogen. 

Type DM : 1) Type 1 diabetes, 2) Type 2 

diabetes, 3) diabetes kehamilan. Penyebab 

diabetes antara lain : obesitas, kelebihan 

glukokortikoid, kelebihan hormon 
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pertumbuhan, penyakit ovarium polikistik, 

mutasi reseptor insulin, lipodistrofi. Tiga tes 

darah tersedia untuk mendiagnosis pradiabetes 

: tes plasma glukosa (darah) kasual / plasma 

acak, glukosa plasma puasa (FPG), tes 

toleransi glukosa oral.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah studi 

deskriptif yang menggunakan data sekunder 

hasil penelitian dengan kata kunci obesitas dan 

penyakit tidak menula (PTM) dari jurnal 

terakreditasi Sinta dan Scopus. Strategi 

pencarian literatur dilakukan didatabase 

elektronik, Elsevier, Pub Med, Science Direct, 

Google cendekia dari publikasi tahun 2017-

2021 dengan kata kunci “obesitas” dan 

“Penyakit Tidak Menular (PTM)”.  

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif analitik.  

Populasi, Sampel, Sampling 

Penelitian ini menggunakan hasil penelitian 

dengan populasi dan sampel dari data sekunder 

yang bersumber publikasi jurnal dan artikel.  

Instrumen  

Penelitian deskriptif ini tidak membuat instrumen 

penelitian tetapi berdasarkan dari hasil dan 

instrument penelitian sebelumnya dengan kata 

kunci obesitas dan PTM.  

Persetujuan Etik  

Penelitian ini dengan menggunakan data 

sekunder dan secara etik di ajukan di Komite 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Ilmu 

kesehatan Universita Muhammadiyah Jember.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1) Obesitas.  

 

 
Gambar Proporsi Berat Badan Lebih dan Obesitas > 18 Tahun 2007-2018  

(Riskesdas, 2018) 

 

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa 

terjadi kecenderungan berat badan lebih 

(overweight) dan obesitas meningkat dalam 

setiap 5 tahunan beradasarkan indikator 

obesitas dewasa yaitu IMT ≥ 25,0 - < 27 

(Riskesdas 2007, 2013 dan 2018). 

 
Gambar Proporsi Obesitas Sentral pada umur > 1 Tahun 2007-2018  

(Riskesdas, 2018) 

 

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa 

terjadi kecenderungan obesitas sentral pada 

umur ≥ 15 tahun meningkat dalam setiap 5 

tahunan beradasarkan indikator obesitas 

sentral berdasarkan lingkar pinggang 

perempuan > 80 cm dan laki-laki >90 cm 

(Riskesdas 2007, 2013 dan 2018). 

 

Tabel 1. Proporsi Kejadian Obesitas Berdasarkan Kelompok Usia 
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Sumber : Riskesdas, 2018 

 

Penyakit Tidak Menular (PTM) akibat Obesitas  

Jantung  

 

Tabel 2. Prevalensi Penyakit Jantung berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter 

 
Sumber : Riskesdas, 2018 

Dari diagram 2 menunjukkan ada trend peningkatan seiring dengan penambahan usia, dominan terjadi 

pada perempuan dan terjadi didaerah perkotaan.  

Hipertensi.  

 

Tabel 3. Prevalensi Hipertensi berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter 

 
Sumber : Riskesdas, 2018 

Dari diagram 3 menunjukkan ada trend peningkatan seiring dengan penambahan usia, dominan terjadi 

pada perempuan dan tidak ada perbedaan pada masyarakat dan pedesaan.  

Diabetes mellitus (DM)  

 

Tabel 4. Prevalensi Diabetes Melitus berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter 
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Sumber : Riskesdas, 2018 

 

Dari diagram 4 menunjukkan ada trend 

kejadian muncul pada usia dini 15 dan trend 

meningkat dengan tertinggi pada rentang usia 

55-64 tahun, perempuan lebih dominan dan 

banyak terjadi di daerah perkotaan.  

Obesitas terjadi antara kebutuhan kalori 

dengan yang dikeluarkan tidak seimbang. 

Obesitas didasarkan pada BMI (dalam kg/m2) 

dan gunakan kisaran normal 18,5–24,9, BMI 

25–29,9 kelebihan berat badan, dan 30 untuk 

obesitas. Kandungan lemak tubuh (body fat) 

menjadi faktor resiko tiggi penyakit 

degeneratif. Obesitas terjadi perubahan reaksi 

adipokin yang menyebabkan inflamasi 

terhadap asam lemak jenuh dan kolesterol. 

Obesitas juga dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan, asupan makan, olah raga, pola 

tidur dan faktor lain. Unhealthy food tinggi 

lemak, tinggi energi, dan rendah serat banyak 

ditemui pada makanan siap saji (fast food). 

Kebiasaan makan camilan dengan kandungan 

lemak diantara waktu makan, makanan tinggi 

lemak yang dikonsumsi dalam jumlah banyak 

dapat menyebabkan kelebihan energi bila tidak 

diimbangi dengan pengeluaran energi yang 

sesuai (Sani & Muhammad, 2014). 

Kecenderungan berat badan lebih 

(overweight) dan obesitas meningkat dalam 

setiap 5 tahunan beradasarkan indikator 

obesitas dewasa yaitu IMT ≥ 25,0 - < 27 dan 

berdasarkan pengukuran dengan indikator 

lingkar perut > 80 cm pada perempuan dan > 

pada laki-laki (Kemenkes RI, 2018). Sebaran 

data terjadi dominan pada usia produktif, 

perempuan, tingkat pendidikan tinggi, 

masyarakat perkotaan dan ibu rumah tangga. 

Berdasarkan analisis pada penelitian ini, 

diketahui bahwa obesitas, baik obesitas IMT 

dan obesitas sentral, meningkat seiring 

bertambahnya usia, dimana prevalensi 

kejadian tertinggi adalah usia 40-59 tahun.  

Hasil penelitan berdasarkan jenis 

kelamin, perempuan lebih banyak mengalami 

obesitas IMT dan obesitas sentral, diasumsikan 

sebagai ibu rumah tangga Sebagian besar 

kurang melakukan aktivitas fisik. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Banshi Shaboo di 

India, bahwa perempuan lebih banyak 

mengalami obesitas karena pada umumnya 

mereka tidak bekerja sehingga kurang aktivitas 

fisik. Peningkatan stress juga mempengaruhi 

terjadinya obesitas pada perempuan (Nurmidin 

et al., 2020). Perempuan mempunyai 

kecenderungan terjadi obesitas dikarenakan 

diperlukan lemak dalam metabolisme hormon 

estrogen, dan saat menopause akan mengalami 

penurunan hormon estrogen dan akan terjadi 

akumulasi seiring dengan penurunan aktifitas 

dan penurunan dari hormon tiroid. (Gažarová 

et al., 2019). Perbedaan metabolism lemak 

antara laki-laki dan perempuan juga dapat 

menjelaskan mengapa prevalensi obesitas 

lebih banyak pada perempuan daripada laki- 

laki.Kecenderungan obesitas dialami oleh 

seseorang yang berumur tua diduga akibat pola 

konsumsi yang tidak sehat seperti makanan 

tinggi gula, lemak, makanan olahan, 

rendahnya aktivitas fisik, serta metabolism 

tubuh yang berjalan lambat (Moreira et al, 

2014). Daerah perkotaan terjadi 

kecenderungan obesitas banyak nya fasilitas 

jenis makanan (junk food), kemudahan 

transportasi dan komunikasi, tetapi untuk hasil 

pnelitian di Jawa Timur dari distribusi 

frekuensi obesitas tidak berbeda jauh antara 

daerah perkotaan dan pedesaan (Kesehatan 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Puslitbang Humaniora dan 

Manajemen Kesehatan, 2018). Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa factor ekternal yang 

berpengaruh terhadap terjadinya obesitas 

adalah faktor perdagangan (Kementerian 

Kesehatan, n.d.).  

Penyakit tidak menular (PTM) 

merupakan penyakit yang tidak disebabkan 

oleh infeksi, Menurut WHO meningkatnya 

penyakit tidak menular terutama dipicu oleh 

empat faktor risiko utama yaitu pola makan 

yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, 

penggunaan tembakau, dan penggunaan 

alkohol yang berbahaya. Obesitas yang 

menyerupai bentuk apel dimana terjadi 
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penumpukan lemak pada pinggang dan rongga 

perut, lemak berlebihan pada jaringan lemak 

subkutan dan lemak visceral perut disebut 

dengan obesitas sentral. Obesitas sentral lebih 

berisiko mengalami gangguan kesehatan 

terutama yang berhubungan dengan penyakit 

kardiovaskuler (Bessell et al., 2021).  

 

SIMPULAN 

Obesitas dapat dicegah dengan gaya 

hidup sehat melalui diet gizi seimbang dan 

juga berolahraga. Minat terhadap kualitas 

hidup pasien dengan berbagai penyakit terus 

berkembang. Penurunan berat badan telah 

terbukti meningkatkan kualitas hidup pada 

orang gemuk yang menjalani berbagai 

perawatan. Mempertahankan berat badan tetap 

normal dapat menjaga dari beragam risiko 

penyakit kronis. Pemerintah telah mengelola 

kapasitas dan tata laksana Pencegahan dan 

Pengendalian PTM melalui berbagai program 

antara lain Gerakan Nusantara Tekan Obesitas 

(GENTAS), Kampanye pencegahan dan 

pengendalian PTM dengan mengoptimalkan 

media sosial, jejaring media(cetak-elektronik), 

bloger, netizen untuk meningkatkan kesadaran 

pada pencegahan PTM. Mendeteksi secara dini 

faktor risiko penyakit tidak menular setelah 

dilakukan pemeriksaan. 
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Abstrak 

Penggunaan media story map dalam pembelajaran dapat menjadi indicator 

keberhasilan mutu proses dalam hasil belajar siswa. Informasi dengan narasi 

cerita dari data geospasial secara efektif dan akurat melalui story map dari 

beberapa wilayah sebagai peta interaktif online yang sangat menarik. 

Penggunaan media story map berbasis teknologi informasi sangat sesuai dengan 

tuntutan perkembangan abad 21 dalam dunia Pendidikan. Penelitian ini berawal 

dari kondisi pembelajarn geografi di SMA Negeri 6 Surabaya, dimana 

penggunaan media yang kurang sesuai dan alat peraga peta sederhana sehingga 

pembelajaran kurang menarik bagi siswa. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap 

minat siswa yang rendah serta  kurang aktif dalam pembelajaran dan berdampak 

pada hasil pemahaman materi yang kurang. Tujuan dilakukannya penelitian 

tindakan kelas (action reseach) ini untuk meningkatkan hasil belajar dan aktifitas 

siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan media story map dari ArcGIS 

dengan memanfaatkan aplikasi snipe tool dan map tour yang menyebabkan 

tampilan media semakin menarik dan menyenangkan tentang persebaran flora 

dan fauna. Berdasarkan hasil tes pengetahuan didapatkan peningkatan sebesar 

(86.03%) yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Hasil respon siswa 

sangat tinggi sebesar (92.3%) hal ini menunjukkan penggunaan media story map 

sangat efektif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. 

Kata Kunci :  Story map, geografi, Maptour, persebaran flora dan fauna, Indonesia 

 
PENDAHULUAN 

      Sebagaimana disampaikan dalam 

UU SISDIKNAS NO.20 tahun 2003 bahwa 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mampu 

mengembangkan potensi yang ada dalam 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, kepribadian yang baik, 

pengendalian diri, berakhlak mulia, 

kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan 

oleh dirinya dan masyarakat. Pendidikan yang 

diterapkan haruslah berkualitas baik dan 

bermutu sesuai harapan dari berbagai pihak, 

mulai dari pemerintah, masyarakat, orang tua 

maupun siswa itu sendiri.  Semuanya sangat 

mengharapkan terwujudnya pendidikan yang 

bermutu baik proses maupun hasilnya. Salah 

satu bagian dari pendidikan adalah 

pembelajaran Geografi yang tentu diharapkan 

pula agar bermutu baik proses maupun 

hasilnya. Mata pelajaran Geografi merupakan 

suatu mata pelajaran yang masuk dalam 

jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada 

jenjang SMA. Geografi merupakan ilmu yang 

mempelajari persamaaan dan perbedaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang 

keruangan atau kewilayahan. Sedangkan 

obyek kajiannya adalah fenomena di 

permukaan bumi (geosfer) yang meliputi 

atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dalam 

konteks kelingkungan, kewilayahan atau 

keruangan. Untuk menyampaikan materi 

geografi dalam pembelajaran diperlukan 

media yang tepat, interaktif dan menarik minat 

belajar siswa sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Dalam metodologi 

pengajaran, ada dua aspek paling penting dan 

menonjol yang dapat mengetahui berhasil atau 

tidaknya suatu pembelajaran, yaitu metode 

mengajar dan media pembelajaran sebagai alat 

bantu mengajar. Media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 

perasaan, kemauan siswa sehingga dapat 
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mendorong terciptanya proses belajar pada diri 

siswa 

Salah satu indikator keberhasilan mutu 

proses dalam hasil belajar siswa, adalah 

penggunaan media, selain guru dapat 

mengembangkan materi, sumber 

pembelajaran, metode, strategi, evaluasi. 

Media pembelajaran merupakan bagian yang 

penting dalam menunjang pembelajaran. 

Menurut Samaatmadja (1984 : 116), media 

merupakan alat dari segala benda yang 

digunakan untuk membantu proses belajar 

mengajar. Dilihat dari macamnya, media 

pembelajaran terdiri dari : gambar-gambar, 

foto, grafik, poster, papan planel, visual 

hingga benda asli seperti laboratorium, nara 

sumber, dsb. Demikian pula dengan media 

peta. Peta merupakan hasil potretan dari 

berbagai peristiwa/kejadian, objek yang 

dituangkan dalam bentuk gambar, garis, 

simbol-simbol, maupun gambaran dari objek 

tertentu. Peta dalam pembelajaran 

Pengetahuan Sosial berfungsi untuk 

penyampaian materi agar lebih mudah 

diterima siswa, sehingga dapat membantu 

kelancaran aktivitas dan efesiensi dalam 

mencapai tujuan materi pembelajaran. Dalam 

pembelajaran geografi penggunaan peta yang 

interaktif sangat mutlak diperlukan dalam 

mendukung pemahaman siswa yang lebih 

efektif tentang penyebaran fenomena geosfer  

serta keterkaitan antar fenomena geosfer. 

Perkembangan global abad 21 ditandai 

dengan pemanfaatan teknologi informatika 

dan komunikasi yang berkembang pesat dalam 

segala sendi kehidupan, termasuk dalam 

proses pembelajaran. Kompetensi kemampuan 

berpikir kritis, memecahkan masalah dan 

kolaborasi menjadi kompetensi penting dalam 

memasuki kehidupan abad 21. Dalam 

pembelajaran geografi pemanfaatan  teknologi  

informasi dari satelit dalam materi persebaran 

flora dan fauna di dunia  dalam Sistem 

informasi geografi sangatlah menunjang. 

Informasi yang akurat dan perolehan data 

spasial secara efektif melalui story map bisa 

diakses oleh pengguna melalui halaman 

website online. 

Story map dihasilkan dari kegiatan 

aplikasi tentang perkembangan IDS di 

Indonesia yang menyediakan berbagai 

informasi geospasial dari berbagai wilayah 

yang di dalamnya terdapat dua peta online, 

kemudian terdapat snipe tool yang dapat 

berfungsi sebagai pembanding peta pertama 

dan kedua pada story map dengan cara 

digeser. Di samping itu terdapat Map Tour 

peta interaktif yang sangat menarik 

menampilkan penjelajahan serangkaian tempat 

yang dapat diexplorasi secara berurutan 

dilengkapi dengan narasi cerita dari data 

spasial yang ditampilkan. Story map akan 

menjadi media sebagai peta interaktif yang 

sangat menarik bagi siswa, khususnya dalam 

pembelajaran geografi untuk memperoleh data 

spasial secara efisien dan akurat sesuai 

kebutuhan. 

Dalam pembelajaran geografi siswa 

kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 6 Surabaya 

masih terdapat keterbatasan  siswa yang 

memiliki keterampilan pembelajaran dan 

kemampuan menguasai teknologi serta kurang 

terampilnya  dalam penggunaan peta. Hal ini 

bisa diketahui dari hasil evaluasi pembelajaran 

yang belum tuntas mencapai 60%. Di samping 

itu siswa nampak kurang aktif atau kurang 

bersemanagat dalam pembelajaran karena 95 

% dari siswa tidak ada yang mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang dibahas juga 

80% siswa lamban dalam pengerjaan latihan 

soal tentang persebaran flora dan fauna di 

Indonesia.  

Dari kondisi pembelajaran di atas 

peneliti berupaya mencari akar masalah yakni 

media pembalajaran yang kurang sesuai 

sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran, juga alat peraga peta yang 

sederhana serta kurang menarik. Sehingga 

dibutuhkan peta yang lebih interaktif dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi 

informatika berupa peta interaktif online 

sebagai  upaya peneliti dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. Melalui penelitian tindakan 

kelas dengan bahan ajar dan media peta pada 

story map yang di dalamnya terdapat konten 

Map Tour peta interaktif yang sangat menarik 

menampilkan penjelajahan serangkaian tempat 

yang dapat diexplorasi secara berurutan 

dilengkapi dengan narasi cerita dari data 

spasial yang ditampilkan. 

       Berdasarkan latar belakang  yang 

telah diuraikan di atas, dengan 

mempertimbangkan solusi, peneliti 

menganggap bahwa penggunaa  story map ke 

dalam pembelajaran geografi sangatlah 

penting, karena di dalamnya terdapat peta 

interaktif melalui penelitian yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Melalui Story Map 

pada Materi Persebaran Flora dan Fauna di 
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Dunia pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMAN 6 

Surabaya Tahun Ajaran 2021-2022” 

 

METODE 

Subyek  , Tempat dan Waktu Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas XI 

IPS 3 SMA Negeri 6 Surabaya tahun pelajaran 

2021 – 2022 diadakan pengamatan pada hasil 

tes yang menggunakan media pembelajaran 

ArcGIS storymap setelah selesai materi 

pembelajaran diberikan. 

Tempat penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Researhc) dilaksanakan di 

SMA Negeri 6 Surabaya dengan alamat Jalan 

Gubernur Suryo No. 11 Surabaya. 

Waktu pelaksanakaan pada bulan 

Agustus 2021. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian Tindakan Kelas (classroom action 

research)  Prosedur yang ditempuh dalam 

melakukan penelitian ini terdiri dari beberapa 

siklus. Pada siklus I jika aktivitas dan hasil 

pembelajaran belum mencapai indikator 

keberhasilan maka akan dilanjutkan dengan 

refleksi untuk pelaksanaan siklus II. Jika pada 

siklus II masih belum terjadi peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar  maka dilakukan 

refleksi untuk melanjutkan ke siklus 

berikutnya sampai mencapai indikator 

keberhasilan. Masing-masing siklus melalui 

tahap perencanaan, pelaksanaan Tindakan, 

observasi dan refleksi. Secara umum alur 

pelaksanaan Tindakan dalam penelitian 

Tindakan kelas ini digambarkan oleh Kemmis 

dan Taggart ( dalam Sukardi, 2014) sebagai 

berikut: 1) Perencanaan, 2) Tindakan 3) 

Observasi, dan 4) Refleksi. 

Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan 

tindakan dengan rincian sebagai berikut:  

 Merencanakan pembelajaran 

menggunakan story map ArcGIS online 

 Menentukan materi pokok tentang 

persebaran Bioma di muka bumi 

 Mengembangkan scenario 

pembelajaran/RPP 

 Menyusun LKS 

 Menyiapkan sumber belajar 

 Mengembangkan format evaluasi 

 Mengembangkan format observasi 

pembelajaran 

 Mengembangkan angket minat untuk 

siswa 

 Melakukan simulasi pelaksanaan 

Tindakan 

b. Tindakan 

 Menerapkan tindakan mengacu pada 

scenario yang direncanakan dan LKS 

c. Pengamatan 

 Melakukan observasi dengan memakai 

format observasi 

 Menilai hasil Tindakan dengan 

menggunakan format LKS 

d. Refleksi 

 Melakukan evaluasi tindakan yang telah 

dilakukan, meliputi evaluasi mutu, 

jumlah dan waktu dari setiap macam 

tindakan. 

 Melakukan pertemuan untuk membahas 

hasil evaluasi tentang skenario, LKS, 

dll. 

 Memperbaiki pelaksanaan tindakan 

sesuai hasil evaluasi, untuk digunakan 

pada siklus berikutnya. 

 Evaluasi tindakan I 

Siklus II 

Indikator Keberhasilan 

Siklus penelitian ini dilanjutkan lagi untuk 

siklus II karena: 

1) Siswa  tuntas dalam proses pembelajaran 

kurang dari 80% dan hasil belajar rendah 

melalui berbagai tes yang dilakukan dan 

2) Tercapainya minat siswa yang masih 

rendah melalui analisis hasil pengisian 

angket yang diberikan pada siswa 

Teknik Pengumpulan Data 

1) Teknik Observasi   

Observasi dilakukan oleh observer. Lembar 

observasi memuat data aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan daftar checklist.  

Observasi digunakan untuk menggali data 

mengenai proses pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan storymap pada materi 

persebaran flora dan fauna di muka Bumi.. 

2)  Angket 

Angket dilakukan terhadap siswa untuk 

menggali data tentang minat siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ada 

8 pernyataan tentang minat siswa yang 

harus dipilih sesuai pendapat siswa yaitu: 

sangat setuju, setuju, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

3) Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil kinerja/prestasi 
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murid dalam        mempelajari materi 

persebaran flora fauna di muka bumi. 

Teknik Analisis Data 

 Data-data yang diperoleh dalam setiap 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan analisis 

statistik deskriptif. Kegiatan analisis ini 

dimaksudkan untuk mengolah data pada 

masing-masing siklus apakah terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa terhadap 

materi persebaran flora fauna  setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan 

media bahan ajar ArcGIS storymap online. 

Cara yang ditempuh untuk menganalisis hasil 

kerja siswa adalah dengan melihat dan 

membandingkan skor hasil tes soal persebaran 

flora dan fauna kemudian dihitung persentase 

siswa yang sudah tuntas  pada masing-masing 

siklus. Apabila besar persentase ketuntasan 

siswa mengikuti hasil tes tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 75%, dapatlah diartikan 

bahwa prestasi hasil belajar  siswa melalui 

bahan ajar ArcGIS storymap online telah 

meningkat sesuai dengan indikator 

keberhasilan, sehingga tidak perlu ada siklus 

berikutnya. 

Sedangkan untuk menganalisis hasil 

angket yang diisi siswa adalah sebagi berikut. 

Pilihan siswa diganti angka, yaitu sangat 

setuju = 4, setuju = 3,tidak setuju = 2, dan 

sangat tidak setuju = 1.  

Ada 8 pernyataan, berarti setiap siswa 

minimal mendapat skor 8 dan maksmimal 32. 

Karena dalam kelas ada 35 orang siswa,maka 

minimal skor yang diperoleh kelas adalah 8 x 

35 = 280, maksimal 32 x 35  = 1120. 

Rentangan skor 280 – 1120 dibagi menjadi 4 

interval yang sama untuk menentukan kriteria 

minat siswa: sangat tinggi, tinggi, rendah, dan 

sangat rendah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan  hasil penelitian tentang 

penggunaan media peta interaktif pada ArcGis 

Storymap untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang persebaran flora fauna   

Indonesia pada siswa kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 6 Surabaya. Penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan melalui 2 siklus, untuk setiap 

siklus dilakukan tiga kegiatan utama, yaitu 

perencanaan, pelaksanan dan pengamatan dan 

refleksi. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini ada tiga jenis, yaitu data hasil 

observasi aktivitas guru dan siswa, data hasil 

belajar siswa, data hasil angket serta refleksi. 

Pelaksanaan setiap siklus pada penelitian ini 

dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut : 

Siklus I Perencanaan. Sebelum 

melaksanakan tahap perencanaan pada siklus 

I, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi 

awal untuk mengidentifikasi masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran Geografi di kelas 

XI IPS 3 SMA Negeri 6 Surabaya .  

Hasil yang diperoleh dari observasi 

awal yaitu hasil pembelajaran Geografi masih 

rendah karena kegiatan pembelajaran 

menekankan pada konsepkonsep yang terdapat 

pada buku, dan juga belum memanfaatkan 

pendekatan lingkungan dalam pembelajaran 

secara maksimal. Mengajak siswa berinteraksi 

lansung dengan lingkungan jarang dilakukan. 

Hal ini membuat hasil belajar siswa rendah. 

Kegiatan selanjutnya, peneliti melakukan 

perencanaan untuk melaksanakan proses 

pembelajaran pada siklus I, meliputi : 

Menganalisis Kurikulum pada tahap ini 

peneliti menganalisis kurikulum untuk 

menentukan indikator, tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, dan materi pokok  

pembelajaran yang akan disampaikan. Analisis 

yang dilakukan mengacu pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan 

kompetensi dasar : Menganalisis sebaran flora 

dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan 

karakteristik ekosistem. 

Adapun materi pokok yang akan 

disampaikan adalah persebaran flora fauna di 

Indonesia. Membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan penggunaan 

media peta interaktif pada ArcGis Storymap 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

tentang persebaran flora fauna Indonesia. 

Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dibuat mencakup satuan pendidikan, 

kelas, semester, alokasi waktu,  kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, model dan metode 

pembelajaran, media, alat, sumber belajar, dan 

penilaian. Merancang sumber belajar yang 

digunakan terdiri dari :Buku Geografi kelas XI 

Peminatan yang relevan. 

Menyusun instrumen penelitian, peneliti 

menyusun instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian, yaitu : 

Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran dan  Lembar observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran  

Pelaksanaan : Pada pelaksanaan siklus 

ini, peneliti melaksanakan proses 

pembelajaran Geografi sesuai dengan RPP 
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yang disusun dengan penggunaan media peta 

interaktif ArcGis Storymap untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang 

keanekaragaman flora fauna di muka bumi. 

Alokasi waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran masa pandemi adalah 2 x 30 

menit. Kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut :  

Pertemuan I : Pelaksanaan 

pembelajaran IPS materi Bioma di muka bumi 

dengan menggunakan media peta interaktif 

dari ArcGISstory map sebagai sumber belajar 

terdiri dari tiga tahap, yaitu pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pelaksanaan 

pembelajaran ini dilakukan dengan 

menggunakan pembelajaran daring karena 

masih dalam masa PPKM pandemi Covid-19. 

Pendahuluan dimulai dengan guru melakukan 

salam pembuka, mengecek kehadiran siswa, 

memotivasi siswa, mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran, melakukan kontrak kerja dan 

guru mempersiapkan media peta interaktif dari 

ESRI ArcGIS storymap berupa , yaitu peta 

Bioma di muka bumi dengan menggunakan 

snipe tool seperti yang diperlihatkan pada 

gambar  

berikut:(https://storymaps.arcgis.com/stories/9

ac6174bb10f4f05b343eb34833cdb3d) 

 

Gambar 1  

 

 
 

Pendahuluan dimulai dengan guru 

memberi salam pembuka, mengecek kehadiran 

siswa, memotivasi siswa, mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran, melakukan kontrak kerja 

dan guru mempersiapkan media peta interaktif 

dari ESRI ArcGIS storymap, yaitu peta 

tentang persebaran bioma di muka bumi 

melalui google meet. Penggunaan story map 

dalam kegiatan inti guru dengan membuka 

aplikasi ArcGIS story map dengan 

menunjukan dan memberi informasi 

geospasial secara daring  dari berbagai bioma 

di muka bumi yang di dalamnya terdapat dua 

peta online, kemudian terdapat snipe tool yang 

dapat berfungsi sebagai pembanding peta 

pertama dan kedua pada story map dengan 

cara digeser.  sambil menyampaikan informasi 

geospasial berupa narasi dari pengertian 

bioma, dan macam-macam bioma di buka 

bumi. Selanjutnya, guru membagikan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk penggunaannya 

melalui google classroom. 

 Penutup, membimbing siswa dalam 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

pada hari ini serta memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan materi yang 

belum dimengerti. Selanjutnya guru 

memberikan  penguatan atas siswa yang telah 

berhasil mengerjakan LKPD dengan baik dan 

memberikan  pengarahan kepada siswa yang 

kurang baik dalam menyelesaikan tugas. 

Berikutnya guru memberikan pesan moral 

serta mengingatkan agar siswa mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan dengan 

mengakses link sebagai berikut 

https://storymaps.arcgis.com/stories/9ac6174bb10f4f05b343eb34833cdb3d
https://storymaps.arcgis.com/stories/9ac6174bb10f4f05b343eb34833cdb3d
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https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5

feb42b6ae685cfbbc465346 .dan  mempelajari  

materi selanjutnya di rumah. 

 Pertemuan II : Pendahuluan guru 

memulai dengan mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa secara daring lewat 

google meet, guru mengingatkan kembali 

kontrak belajar yang telah disepakati. setelah 

mengkondisikan siswa dilanjut dengan 

kegiatan apersepsi dan mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu 

materi tentang Bioma di muka Bumi. Guru 

menjelaskan arti pentingnya pelajaran dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

inti dilakukan dengan cara guru  mengingatkan 

kembali materi pada pertemuan pertama. 

Selanjutnya, guru menjelaskan petunjuk 

pengerjaan soal evaluasi dan memberi 

kesempatan bagi siswa untuk mengerjakan 

soal evaluasi.  

Penutup, guru membimbing siswa 

dalam menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. selanjutnya guru memberikan 

pesan-pesan moral terkait materi yang telah 

dipelajari. Hasil Observasi : Bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan oleh peneliti, tim 

pengamat melakukan kegiatan pengamatan. 

Pengamatan ini dilakukan oleh Yeni Hidayati 

S.Pd selaku guru geografi di SMA Negeri 6 

Surabaya dan Aditya Candra, S.Pd. sebagai 

teman sejawat.  

Siklus II : Sebelum melaksanakan 

tahap perencanaan pada siklus II, peneliti 

terlebih dahulu melakukan observasi awal 

untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi 

dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 6 

Surabaya. Hasil yang diperoleh dari observasi 

awal yaitu hasil pembelajaran Geografi masih 

rendah karena kegiatan pembelajaran 

menekankan pada konsep-konsep yang 

terdapat pada buku, dan juga belum 

memanfaatkan tool tourmap pada storymap 

dalam pembelajaran secara maksimal. 

Mengajak siswa berinteraksi langsung dengan 

lingkungan jarang dilakukan terkait pandemic 

covid-19.  Hal ini menjadikan hasil belajar 

siswa rendah.  

Kegiatan berikutnya, peneliti 

melakukan perencanaan dalam proses 

pembelajaran pada siklus II, meliputi : 

Menganalisis kurikulum : Pada tahap ini 

peneliti menganalisis kurikulum untuk 

menentukan indicator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan 

materi pokok pembelajaran yang akan 

disampaikan. Dilakukan suatu analisis yang 

mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) kompetensi dasar: 

Menganalisis sebaran flora dan fauna di 

Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik 

ekosistem. 

Sedangkan materi pokok yang akan 

disampaikan adalah keanekaragaman flora dan 

fauna di muka bumi. Membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

penggunaan media storymap  dengan 

memanfaatkan tool tourmap untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang 

persebaran flora dan fauna di Indonesia. 

Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dibuat mencakup satuan pendidikan, 

kelas, semester, alokasi waktu, kompetensi 

dasar, indicator pecapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, model dan metode 

pembelajaran, media, alat, sumber belajar, dan 

penilaian. Merancang Sumber Belajar : 

Sumber belajar yang digunakan terdiri dari 

beberapa buku geografi kelas XI. Menyusun 

Instrumen Penelitian : Peneliti menyusun 

instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian, yaitu : 

Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran Lembar observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran Pelaksanaan : Pada 

pelaksanaan siklus ini, peneliti melaksanakan 

proses pembelajaran Geografi sesuai dengan 

RPP yang disusun sesuai standart RPP 

merdeka Belajar, dengan  penggunaan media 

story map untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang keanekaragaman flora dan fauna 

di Indonesia. Alokasi waktu yang digunakan 

dalam pembelajaran adalah 2x30 menit. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : Pertemuan I : 

Pelaksanaan pembelajaran Geografi materi 

persebaran flora dan fauna di  Indonesia 

dengan menggunakan storymap sebagai 

sumber belajar terdiri dari tiga tahap, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan 

dengan menggunakan pembelajaran 

online(daring) melalui google meet di masa 

pandemic covid -19. Pendahuluan dimulai 

dengan guru melakukan salam pembuka, 

mengecek kehadiran siswa, memotivasi siswa, 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran, 

melakukan kontrak kerja dan guru 

mempersiapkan aplikasi online, yaitu story 

map dari ESRI ARCGIS tentang persebaran 

flora dan fauna di Indonesia. Dalam kegiatan 

https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5feb42b6ae685cfbbc465346
https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5feb42b6ae685cfbbc465346
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inti guru menunjukan dan mengunggah media 

peta interaktif dalam konten Map Tour peta 

interaktif yang sangat menarik menampilkan 

penjelajahan sebaran flora dan fauna di 

Indonesia dengan serangkaian tempat yang 

dapat diexplorasi secara berurutan dilengkapi 

dengan narasi cerita dari data spasial yang 

ditampilkan pada layar kelas sambil 

menjelaskan karakteristik jenis flora dan fauna 

di Indonesia, konservasi dan pemanfaatan 

flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber 

daya alam, dengan link berikut: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5

feb42b6ae685cfbbc465346 dan ditunjukkan 

gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2 

 
 

Gambar 3 

 
 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5feb42b6ae685cfbbc465346
https://storymaps.arcgis.com/stories/ef80008f5feb42b6ae685cfbbc465346
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Gambar 4 

 
 

Selanjutnya, guru membagikan Lembar 

Kerja Pesereta Didik (LKPD) dan memberikan 

bimbingan serta petunjuk penggunaannya 

lewat google classroom. Penutup, 

membimbing siswa siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari pada hari ini serta 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan materi yang belum dimengerti. 

berikutnya guru memberikan  penguatan atas 

siswa yang telah berhasil mengerjakan LKS 

dengan baik dan memberi pengarahan kepada  

siswa yang kurang baik dalam menyelesaikan 

tugas. Berikutnya guru memberikan pesan 

moral dan mengingatkan agar mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan lewat link 

aplikasi ArcGIS Storymap  yang sudah 

diberikan serta mempelajari materi selanjutnya 

di rumah.  

Pertemuan II : Pendahuluan guru 

memulai dengan mengucapkan salam dan 

mengecek kehadiran siswa. guru 

mengingatkan kembali kontrak belajar yang 

telah disepakati. setelah mengkondisikan siswa 

dilanjut dengan kegiatan apersepsi dan 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai, yaitu persebaran flora dan 

fauna di Indonesia. Guru menjelaskan 

pentingnya pelajaran dan mempersiapkan 

siswa untuk belajar. 

 Kegiatan inti dilakukan saat guru untuk 

mengingatkan kembali materi pada pertemuan 

pertama. Selanjutnya, guru menjelaskan 

petunjuk pengerjaan soal evaluasi dan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal evaluasi.  

Penutup, guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Selanjutnya guru memberikan pesan-pesan 

moral terkait materi yang telah dipelajari. 

Hasil Observasi : Bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan oleh peneliti, tim 

pengamat melakukan kegiatan pengamatan. 

Pengamatan ini dilakukan oleh Yeni Hidayati, 

S.Pd selaku guru geografi di SMA Negeri 6 

Surabaya dan Aditya Chandra, S.Pd  sebagai 

teman sejawat. Dari deskripsi data hasil 

penelitian dapat dijelaskan lebih lanjut hal-hal 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1: Perbandingan aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

Aspek 

Peningkatan 

Siklus I Siklus II Keterangan 

Rata-rata 

Aktivitas Siswa 

76.4% 90.65% Meningkat 
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Berikut ini diagram perbandingan aktivitas siswa yang terjadi antara siklus I dan siklus II:   

 

Diagram 2 : Data hasil aktivitas siswa dalam pembelajaran Geografi menggunakan story map 

 
 

Diagram di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran Geografi dengan 

story map sebagai media pembelajaran dapat 

dilaksanakan guru dengan baik. Persentase 

aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Geografi menggunakan story map meningkat 

dari siklus I ke siklus II sebesar 76,4% 

menjadi 90,65%.  

Di bawah ini tabel perbandingan nilai 

ratarata siswa dan ketuntasan belajar yang 

terjadi antara siklus I dan siklus II :  

 

Tabel 2 : Perbandingan Hasil Belajar kognitif siswa siklus I dan siklus II 

Aspek Peningkatan Siklus I Siklus II Keterangan 

Ketuntasan Belajar 

Siswa 
73.68% 86.03% Meningkat 

 

Aspek Peningkatan Siklus I Siklus II 

Keterangan Ketuntasan klasikal 73.68% 

86.03% Meningkat  

Berikut ini diagram perbandingan nilai 

ratarata siswa dan ketuntasan belajar yang 

terjadi antara siklus I dan siklus II 

 

Diagram 3 
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Data hasil nilai rata-rata siswa dan 

ketuntasan belajar dalam pembelajaran 

Geografi menggunakan story map. Diagram di 

atas menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran 

Geografi menggunakan story map meningkat 

dari siklus I ke siklus II sebesar 73.68% 

menjadi 86.03% . Di bawah ini tabel 

perbandingan hasil respon siswa yang terjadi 

antara siklus I dan siklus II : 

 

Tabel 3 :Perbandingan Hasil Respon Siswa siklus I dan siklus II 

Aspek Peningkatan Siklus I Siklus II Keterangan 

Hasil Respon Siswa 75.5% 92.7% Meningkat 

 

Aspek Peningkatan Siklus I Siklus II 

Keterangan Hasil respon siswa 75,5% 92,7% 

Meningkat. Berikut ini diagram perbandingan 

hasil respon siswa yang terjadi antara siklus I 

dan siklus II: 

 

Diagram 4 : Perbandingan Hasil Respon Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

 
Diagram di atas menunjukkan bahwa 

hasil respon siswa dalam kegiatan 

pembelajaran Geografi menggunakan 

storymap meningkat dari siklus I ke siklus II 

sebesar 75,5% menjadi 92,7% . hal ini 

menunjukkan respon  siswa yang sangat tinggi 

terhadap pembelajaran menggunakan media 

story map. 

Menurut Sudjana & Rivai (dalam 

Arsyad, 2002:24:25) bahwa manfaat media 

dalam pembelajaran siswa dapat lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-

lain. Pernyataan tersebut sangat  sesuai dengan 

hasil penelitian mengunakan story map, 

menunjukan bahwa aktivitas guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar siswa, dan respon siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus 

II.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas tentang Penggunaan storymap dari 

ArcGIS untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa tentang Persebaran flora fauna 

Indonesia pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMA 

Negeri 6 Surabaya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Aktivitas guru selama proses 

pembelajaran Geografi menggunakan story 

map mengalami peningkatan. Terbukti dari 

siklus I ke siklus II peningkatannya sangat 

signifikan. Di siklus II jumlah skor aktivitas 

guru sudah jauh melampaui indikator 

keberhasilan penelitian.  

75,50% 
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Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan story map 

meningkat pada setiap pertemuan. Terbukti 

dari siklus I ke siklus II peningkatannya sangat 

signifikan. Di siklus II jumlah skor aktivitas 

siswa sudah melampaui indikator keberhasilan 

penelitian.  

Hasil belajar siswa pada aspek kognitif 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

setelah proses pembelajaran menggunakan 

story map. Terlihat dari rata-rata hasil belajar 

siswa yang meningkat melampaui indikator 

keberhasilan penelitian. 

 Respon siswa menunjukkan bahwa 

penggunaan ArcGIS storymap sebagai peta 

interaktif sangat efektif dalam memberikan 

informasi geospasial, memberikan kejelasan 

atau pemahaman, menyenangkan, dan menarik 

bagi siswa.  

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan 

storymap sebagai peta interaktif dalam 

pembelajaran Geografi dapat meningkatkan 

aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar 

siswa, serta mendapatkan respon yang baik 

dari siswa, karena belajar menjadi sangat 

menyenangkan. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

Penggunaan ArcGIS storymap aplikasi 

online terbukti meningkatkan aktivitas guru 

pada pembelajaran Geografi dengan materi 

persebaran flora fauna di Indonesia. Sehingga 

diharapkan storymap dapat dipergunakan 

dalam proses pembelajaran sebagai alat 

menyampaikan materi yang berisi informasi 

geospasial berbasis lokasi dengan narasi narasi 

cerita dari data spasial yang ditampilkan 

secara rekreatif melalui Tourmap 

Penggunaan story map terbukti 

meningkatkan aktivitas siswa pada 

pembelajaran Geografi dengan materi 

persebaran flora fauna di Indonesia. Sehingga 

diharapkan story map dapat membantu siswa 

menerima pesan yang disampaikan dalam 

pembelajaran yang rekreatif berisi informasi  

narasi cerita dari data spasial  berupa daerah 

persebaran  fauna flora di Indonesia. Hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Geografi 

khususnya materi yang berisi informasi 

persebaran flora dan fauna di Indonesia akan 

lebih meningkat dengan mempergunakan story 

map dari ESRI ArcGIS online. Sehingga 

diharapkan media pembelajaran berupa story 

map yang  interaktif melalui aplikasi online ini 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

terutama untuk meningkatkan hasil belajar 

pada aspek kognitif dalam pembelajaran 

Geografi pada berbagai materi yang 

membutuhkan peta sebagai 

pendukungnya.Keunggulan storymap yang 

sesuai dengan materi persebaran flora fauna di 

Indonesia serta dibuat sangat menarik dan 

lengkap dengan snipe tool dan maptour flora 

fauna di Indonesia yang dilengkapi informasi 

berupa foto, video, dengan narasi cerita dan 

informasi geospasial lainnya dengan cara 

mengeksplor berbasis lokasi,yang rekreatif . 

Hal ini  membuat siswa merespon positif 

pembelajaran yang berlangsung 

menyenangkan dan ikut aktif dalam 

pembelajaran. Dengan demikian,  media 

storymap dapat membantu mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi bentuk, makna, dan fungsi metafora 

bercitra binatang dalam bahasa Indonesia. Metafora bercitra binatang banyak 

ditemukan dalam bahasa Indonesia sehingga penting untuk diketahui 

karakteristiknya. Dominannya metafora bercitra binatang dalam bahasa 

Indonesia dan luasnya dunia binatang yang dijadikan citra menunjukkan bahwa 

bahasa Indonesia banyak memanfaatkan dan lekat dengan dunia fauna khususnya 

dan alam umumnya. Metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia 

memiliki bermacam-macam bentuk, makna, dan fungsi. Dari segi bentuk, 

metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan dalam 

metafora yang berupa frase dan metafora berupa kata. Metafora bercitra 

binatang dalam bahasa Indonesia memiliki  beberapa macam makna: (1) 

menggambarkan sifat, (2) menggambarkan perbuatan, dan (3) menggambarkan 

keadaan. Metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa 

fungsi, yaitu (1) fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) fungsi untuk menyindir 

atau mencemooh, (3) fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi untuk 

mengkonkritkan. 

Kata kunci: Metafora, citra, binatang, bentuk, makna, fungsi   

 
PENDAHULUAN 

Satu dimensi penting  bahasa adalah 

bahasa dapat digunakan untuk berbagai tujuan 

yang berbeda. Di dalam kehidupan sehari-hari, 

bahasa dapat digunakan secara referensial, 

afektif, estetik, atau untuk basa-basi belaka 

(phatic). Bahasa digunakan secara referensial 

manakala penggunaan bahasa dimaksudkan 

untuk menyampaikan informasi. Bahasa 

digunakan secara afektif apabila penggunaan 

bahasa lebih mementingkan cara penyampaian 

yang lebih sesuai atau tepat. Penggunaan 

secara estetik misalnya terdapat pada 

penggunaan bahasa dalam puisi. Penggunaan 

bahasa secara phatic misalnya tampak pada 

penggunaan bahasa yang hanya dimaksudkan 

sebagai basa-basi, misalnya pujian-pujian 

tertentu, ucapan terima kasih, dan sebagainya 

(Thomas dan Wareing, 2007:12-13).  

 Dalam kaitannya dengan fungsi afektif, 

penggunaan bahasa diharap mampu mewadahi 

aspek-aspek emotif pengguna bahasa sehingga 

realisasi bahasa tersebut benar-benar secara 

tuntas telah memwakili pikiran dan perasaan 

penggunaan  bahasa. Permasalahannya adalah  

kosa kata yang tersedia sering tidak 

mencukupi untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan, terutama yang bernuansa emotif. 

Tampaknya bahasa menjadi miskin kosa kata 

ketika harus mewujudkan nuansa emosi yang 

tak terbatas. Oleh karena itu, bagaimanapun 

tindak berbahasa tidak mampu mewakili 

secara tuntas pikiran dan perasaan pengguna 

bahasa. Ada aspek-aspek tertentu pada pikiran 

dan perasaan pengguna bahasa yang tidak 

terwadahi oleh ekspresi bahasa. 

Walaupun demikian, bahasa memiliki 

potensi untuk menciptakan makna baru. 

Dengan berbagai cara, pengguna bahasa dapat 

secara kreatif  mengolah bahasa untuk 

menciptakan kata baru dalam rangka 

memenuhi keperluan ekspresinya. Salah satu 

wujud kreativitas penggunaan bahasa adalah 

penggunaan metafora.  Terutama di dunia 

lawak, belakangan ini penggunaan metafora 

semakin marak. Para komidian tersebut 

dengan daya kreatifnya telah mampu 

menciptakan metafora-metafora baru yang 

segar sehingga mengundang decak kagum 

penonton. Penggunaan metafora tersebut 

menjadi daya tarik tersendiri dalam 

pertunjukan-pertunjukan mereka. 

Pembahasan ini difokuskan pada 

metafora dalam bahasa Indonesia yang bercitra 
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binatang. Jenis metafora itu  menggunakan 

berbagai macam binatang untuk dimanfaatkan 

sebagai citraan dan sangat banyak ditemukan 

dalam tindak berbahasa. Dapat dikatakan, 

metafora bercitra binatang merupakan ciri 

dominan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena 

itu, menjadi penting untuk memerikan 

karakteristik metafora bercitra binatang 

tersebut. 

       

KAJIAN TEORI 
Menurut Pradopo (1994:66) metafora 

merupakan bentuk perbandingan dua hal 

secara langsung, tetapi dalam bentuk yang 

singkat. Metafora merupakan gaya bahasa 

yang melihat sesuatu dengan perantara benda 

lain. Keraf (1994:139) mengemukakan yang 

sama dengan Pradopo bahwa metafora 

merupakan semacam analogi yang 

membandingkan dua hal secara langsung, 

tetapi dalam bentuk yang singkat. Sebagai 

bentuk perbandingan langsung, metafora tidak 

menggunakan kata-kata: seperti, bak, bagai, 

bagaikan, dan sebagainya sehingga pokok 

pertama langsung dihubungkan dengan pokok 

kedua. Demikian juga, Classe (2000:941) 

mengemukakan, metafora merupakan 

pengalihan citra, makna, atau kualitas sebuah 

ungkapan kepada suata ungkapan lain. 

Menurut Ullmann (2009:265), struktur 

dasar metafora sangat sederhana, yaitu terdiri 

atas (1) sesuatu yang sedang dibicarakan (yang 

dibandingkan) dan  (2) sesuatu yang dipakai 

sebagai bandingan. Menurut Richard (dalam 

Ullmann, 2009:265) unsur yang  pertama 

disebut tenor (makna atau arah umum) dan 

bandingannya disebut wahana ( vehicle). Di 

samping itu, terdapat unsur-unsur yang 

membentuk dasar metafora.  

Hampir sama dengan Ullmann, Parera 

(2004:119) mengemukakan bahwa struktur 

utama metafora terdiri atas (1) topik yang 

dibicarakan, (2) citra atau topik kedua, yakni 

bagian metaforis yang digunakan untuk 

mendeskripsikan topik dalam rangka 

perbandingan, (3) titik kemiripan atau 

kesamaan, yaitu bagian yang memperlihatkan 

persamaan antara topik dan citra. Misalnya, 

dalam kalimat “matahari menyengat 

kulitnya.”  Pada kalimat tersebut terdapat 

perbandingan langsung antara matahari dengan 

binatang yang memiliki senjata sengat. Dalam 

kalimat tersebut “matahari” merupakan tenor 

atau topik, binatang bersengat yang menjadi 

bandingannya merupakan wahana atau citra, 

dan kata “menyengat” merupakan unsur umum 

yang dapat dibayangkan, yang mengacu 

kepada persamaan atau kemiripan makna.       

Faktor penting dalam keefektifan 

metafora adalah jarak antara tenor dengan 

wahana yang disebut juga sudut bayang (angle 

of the image). Jika dua hal yang dibandingkan 

tersebut sangat berdekatan, misalnya bunga 

dibandingkan dengan bunga yang lain, maka 

metafora akan muncul tetapi mutu ekspresinya 

tidak ada sama sekali. Sebaliknya, jika jarak 

antara dua objek yang dibandingkan itu cukup 

jauh, metafora tersebut semakin efektif. 

Seperti yang dikatakan Richards bahwa jika 

dua hal yang dipertautkan itu semakin jauh 

jaraknya tentunya tensi yang diciptakan lebih 

besar. Tensi merupakan tekukan busur, 

merupakan sumber energi dari tembakan (anak 

panah) (Ullmann, 2009:266). 

Berdasarkan pilihan citra yang dipakai 

oleh pengguna bahasa dalam berbagai bahasa 

dan gaya bahasa, terdapat empat kelompok 

metafora: (1) metafora bercitra antropomorfik, 

(2) metafora bercitra binatang, (3) metafora 

bercitra abstrak ke konkrit, (4) metafora 

bercitra sinestesia atau pertukaran 

tanggapan/persepsi indra. Metafora bercitra 

antropomorfik merupakan metafora yang 

mengacu pada benda-benda tak bernyawa dan 

dibandingkan dengan cara pengalihan 

(transfer) dari tubuh dan anggota badan, indra, 

dan perasaan manusia, misalnya, mulut goa, 

jantung kota, punggung bukit, dan lain-lain. 

Metafora bercitra binatang merupakan 

metafora yang mengambil perbandingan dari 

dunia binatang, misalnya, tikus kantor, kuping 

gajah, buaya darat, dan lain-lain. Metafora 

bercitra abstrak ke konkrit merupakan 

metafora yang mengalihkan ungkapan-

ungkapan yang abstrak ke konkrit, misalnya, 

secepat kilat, moncong senjata, dan lain-lain. 

Metafora bercitra sinestesia merupakan 

metafora yang berdasarkan pada pengalihan 

indra yang satu ke indra yang lain, misalnya, 

kata-katanya menyejukkan, wajahnya manis, 

senyumnya kecut, dan lain-lain (Ullman, 

2009:266-270; Parera, 2004:119-120). 

 

PEMBAHASAN 

Bentuk Metafora Bercitra Binatang 

Dalam bahasa Indonesia, macam 

binatang yang digunakan sebagai citraan 

metafora sangat banyak dan beraneka macam. 

Ada binatang yang berasal  dari bangsa reptil, 

burung, mamalia, binatang liar maupun sudah 
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jinak, binatang yang hidup di air maupun di 

darat, binatang dengan tubuh yang kecil 

maupun yang besar, dan sebagainya. Hal 

tersebut membuktikan bahwa (1) metafora 

binatang dalam bahasa Indonesia meliputi 

dunia binatang yang sangat luas, dan (2) 

bahasa Indonesia sangat dekat dengan alam 

khususnya dunia fauna. 

  Dari aneka macam jenis binatang 

tersebut dapat digolong menjadi (1)  jenis 

binatang yang  menjadi citra unggul, besar, 

hebat, berat, yang umumnya berkonotasi baik, 

(2) jenis binatang yang  menjadi citra yang 

lemah, kecil, remeh, yang umumnya 

berkonotasi tidak baik, dan (3) jenis binatang 

yang kadang digunakan untuk citra yang baik 

dan kadang untuk citra yang tidak baik.  

Jenis binatang yang  digunakan 

sebagai citra metafora yang baik, misalnya, 

kijang, lebah, elang, rajawali, macan, kakap, 

merpati, banteng, jago, dan lain-lain. 

Penggunaan metafora tersebut, misalnya, 

macan bola, pengusaha kelas kakap, jago 

matematika, mata elang, kijang emas, dan lain-

lain. 

Jenis binatang yang menjadi citra yang 

kecil, lemah, remeh, yang umumnya 

berkonotasi tidak baik, misalnya, tikus, anjing, 

cacing, belut, ayam, ular, babi, bebek, teri, 

kerbau, serigala, kambing, beo, cecak, 

katak/kodok, moyet, bunglon, dan lain 

sebagainya. Penggunaan metafora tersebut, 

misalnya, membeo, kelas teri, kelas kambing, 

membebek, anjing piaraan, kerbau dicocok, 

manusia bunglon, ayam kampung, selicin 

belut, dan lain-lain.  

Jenis binatang yang kadang digunakan 

dalam citra yang baik dan kadang digunakan 

dalam citra yang tidak baik, misalnya, buaya, 

kutu, kancil, kupu-kupu, dan lain-lain. 

Metafora “kutu busuk”, “buaya darat”, 

misalnya, merupakan metafora yang bermakna 

tidak baik, “kutu busuk” digunakan untuk 

menamai orang yang berperilaku tidak baik, 

sedangkan “buaya darat” digunakan untuk 

menamai laki-laki yang suka mempermainkan 

perempuan. Akan tetapi, dalam bahasa sehari-

hari dikenal juga metafora “kutu buku” dan 

“buaya keroncong” yang berkonotasi baik. 

Metafora “kutu buku” bermakna orang yang 

suka membaca buku, “buaya keroncong” 

bermakna orang yang piawai dalam musik 

keroncong. 

Dari segi bentuk, metafora bercitra 

binatang dalam bahasa Indonesia dapat 

dibedakan dalam metafora yang berupa frase 

dan metafora berupa kata. Metafora berbentuk 

frase dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu (1) frase yang merupakan gabungan 

nama binatang + kata tertentu, (2) frase yang 

merupakan gabungan kata benda + nama 

binatang. Metafora berbentuk kata dapat 

dibedakan menjadi , yaitu (1) prefik + kata 

kerja yang menyerupai perilaku binatang, (2) 

prefik + nama binatang, (3) prefik + nama 

anggota tubuh binatang, (4) konfik + nama 

anggota tubuh binatang. 

Metafora berbentuk frase yang 

merupakan gabungan nama binatang + kata 

tertentu seperti tampak pada contoh-contoh 

metafora berikut. 

buaya darat 

jago merah 

kutu buku 

kambing hitam 

kutu busuk 

kuda hitam 

lintah darat 

jago tembak 

buaya keroncong 

macan kemayoran, dll 

Pada metafora bercitra binatang bentuk 

ini, nama binatang dirangkai dengan kata 

benda, kata keterangan, kata sifat, dan kata 

kerja.   

Metafora bercitra binatang berbentuk 

frase yang merupakan gabungan kata benda + 

nama binatang, misalnya tampak pada contoh-

contoh berikut. 

kumis kucing 

kuping gajah    

lidah buaya 

telor mata sapi 

jambu moyet 

rambut ekor kuda 

mata kucing 

fondasi cakar ayam 

otak kancil 

kaca mata kuda, dll. 

Metafora bercitra binatang berbentuk 

kata yang merupakan bentukan prefik + kata 

kerja yang menyerupai perilaku binatang, 

misalnya sebagai berikut. 

menanduk                                                     

menyeruduk 

diseruduk                                                      

mengoceh 

mencaplok                                                    

mencekeram 
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menerkam                                                    

membelit 

mengendus                                                   

dibelit 

terbelit                                                          

terendus, dll. 

Metafora bercitra binatang berbentuk 

kata yang merupakan bentukan prefik + nama 

binatang dan prefik + nama anggota tubuh 

binatang jumlahnya tidak banyak. Beberapa di 

antaranya, misalnya, “menyengat, disengat, 

mengekor, berbisa, bertaring, berbuntut, 

membeo, membebek.” Kata-kata metaforis 

pada contoh tersebut merupakan bentukan 

prefik me(N) dan di dengan nama anggota 

tubuh binatang berupa “sengat” dan “ekor” 

dan nama binatang yaitu “beo” dan “bebek”. 

Demikian juga, metafora bercitra binatang 

berbentuk kata yang merupakan bentukan 

konfik + kata kerja yang menyerupai perilaku 

binatang juga jumlahnya tidak banyak. 

Beberapa di anataranya, misalnya, “dibuntuti, 

digerogoti, membuntuti, menggerogoti.”  

Makna Metafora Bercitra Binatang 

Setiap lambang mengandung makna, 

baik makna leksikal maupun makna 

gramatikal (Pateda, 2001:234). Demikian juga, 

penggunaan metafora bercitra binatang pasti 

memiliki makna tertentu. Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan, metafora 

bercitra binatang dalam bahasa Indonesia 

memiliki makna: (1)  menggambarkan sifat,  

(2) menggambarkan perbuatan, dan (3) 

menggambarkan keadaan. Metafora yang 

berbentuk frase merupakan metafora yang 

berkaitan dengan makna yang menggambarkan 

sifat , sedangkan metafora yang berbentuk kata 

merupakan metafora yang berkaitan dengan 

makna yang menggambarkan perbuatan dan 

keadaan.  

Untuk lebih jelasnya, berikut 

ditampilkan contoh penggunaan metafora yang 

bermakna menggambarkan sifat. 

(1) Dia itu dikenal sebagai buaya darat. 

(2) Dia merupakan salah satu macan bola 

Jawa Timur. 

(3) Orangnya memang cerdik, sehingga ia 

dikenal memiliki otak kancil. 

Metafora “buaya darat” pada contoh 

(1) mengandung makna orang yang memiliki 

sifat pandai berpura-pura dan berbahaya 

seperti sifat buaya ketika mengelebui calon 

mangsa. Metafora “macan bola” pada contoh 

(2) mengandung makna orang yang memiliki 

sifat seperti macan, yaitu kuat, tangkas, dan 

piawai dalam bertarung. Dalam hal ini, 

kekuatan, ketangkasan, dan kepiawaian 

tersebut berkaitan dengan permainan sepak 

bola. Karena itu, metafora “macan bola” 

bermakna orang yang tangkas dalam bermain 

sepak bola. Demikian juga, metafora “otak 

kancil” menggambar sifat cerdik seseorang 

seperti sifat cerdik kancil yang terkenal dalam 

cerita binatang.     

Penggunaan metafora bercitra binatang 

yang bermakna menggambarkan perbuatan 

dapat dicontohkan sebagai berikut. 

(4) Polisi sedang mengendus keberadaan 

pelaku pembunuhan tersebut. 

(5) Biarkanlah dia berkicau sepuas-puasnya. 

(6) Cepat atau lambat Amerika akan 

mencengkeram negara-negara Timur 

Tengah. 

Metafora “mengendus” pada contoh (4)  

bermakna polisi sedang mencari keberadaan 

pelaku pembunuhan. Penggunaan kata 

“mengendus” tersebut adalah meniru perilaku 

binatang tertentu seperti kucing, anjing, dan 

lain-lain yang mendeteksi maksa atau musuh 

dengan cara mengendus. Metafora “berkicau” 

pada contoh (5) bermakna berbicara tetapi 

dengan konotasi tidak baik. Penggunaan kata 

“berkicau” tersebut meniru perilaku burung. 

Metafora “mencengkeram” bermakna 

menguasai. Penggunaan kata “mencengkeram” 

tersebut meniru perilaku binatang buas yang 

menguasai mangsanya dengan cara 

mencengkeram. 

Penggunaan metafora bercitra binatang 

yang bermakna menggambarkan keadaan 

misalnya dalam contoh-contoh berikut. 

(7) Sekarang ini dia sedang terbelit banyak 

masalah.   

(8) Tubuhnya kurus dan kering karena 

digerogoti penyakit. 

(9) Dia dicengkeram rasa takut karena dosa-

dosanya di masa lalu.  

  Metafora-metafora pada contoh (7), 

(8), dan (9) semua berupa bentuk  pasif  dan 

bermakna menggambarkan keadaan yang 

sedang dialami oleh subjek. Metafora 

“terbelit”  bermakna mengalami, metafora 

“digerogoti” bermakna diserang, metafora 

“dicengkeram” bermakna dikuasai. Kata 

“terbelit”  diambil dari perilaku binatang yang 

tubuhnya  atau bagian tubuhnya memanjang 

seperti ular, belut, gurita, dan lain-lain,  kata 

“digerogoti” diambil dari perilaku binatang 

mengerat seperti tikus, tupai, dan lain-lain, dan 

kata “dicengkeram” diambil dari perilaku  
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binatang yang berkuku tajam seperti macan, 

singa, kucing, dan lain-lain. Fungsi Metafora 

Bercitra Binatang 
Kata fungsi dalam linguistik memunyai 

beberapa pengertian, yaitu (1) beban makna 

suatu satuan bahasa, (2) hubungan antara satu 

satuan dengan unsur-unsur gramatikal, 

leksikal, atau fonologis dalam suatu deret 

satuan-satuan, (3) penggunaan bahasa untuk 

tujuan tertentu, (4) peran unsur dalam suatu 

ujaran dan hubungannya secara struktural 

dengan unsur lain, (5) peran sebuah unsur 

dalam satuan sintaktis yang lebih luas, 

misalnya nomina yang berfungsi sebagai 

subjek atau objek (Kridalaksana, 1993:60). 

Dalam pembahasan ini, fungsi yang dimaksud 

sesuai dengan pengertian ketiga, yakni 

penggunaan bahasa untuk tujuan tertenu. 

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa 

fungsi dalam penggunaan metafora bercitra 

binatang dalam bahasa Indonesia. Beberapa 

fungsi metafora yang dimaksud adalah (1) 

fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) 

fungsi untuk menyindir atau mencemooh, (3) 

fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi 

untuk mengkonkritkan. Fungsi-fungsi tersebut 

diduga yang melatarbelakangi pemakaian 

metafora-metafora yang dimaksud. 

Metafora yang berfungsi untuk memuji 

atau memuliakan, misalnya tampak pada 

contoh-contoh berikut.  

(10)  Di sekolah, dia dikenal jago fisika. 

(11)  Karena kelihaiannya dalam bermain bola, 

dia dijuluki macan bola. 

(12) Gesang dikenal sebagai buaya 

keroncong dari Kota Solo. 

 Metafora-metafora pada contoh (10), 

(11), dan (12) digunakan dengan mengambil 

sifat-sifat baik binatang yang dijadikan citra. 

Jago dalam metafora pada contoh (10) bukan 

sekadar bermakna ayam jantan, tetapi ayam 

jantan yang perkasa dalam pertarungan. Macan 

pada contoh (11) mengacu pada binatang yang 

perkasa, kuat, dan tangkas atau raja hutan yang 

memiliki kekuatan besar. Pada contoh (12) 

metafora buaya keroncong mengacu pada 

buaya, binatang yang bertubuh besar dan 

memiliki kekuatan besar juga.   

Metafora yang berfungsi untuk 

menyindir atau mencemooh, misalnya tampak 

pada contoh-contoh berikut. 

(13) Orang-orang berdasi tersebut banyak 

yang menjadi tikus kantor. 

(14) Dia itu lintah darat. 

(15) Bisanya hanya membebek. 

Metafora yang berfungsi untuk 

menyindir atau mencemooh umumnya 

mengambil citra binatang yang kecil, kotor, 

atau pendek, atau gabungan dari sifat-sifat 

tersebut. Sifat atau keadaan binatang-binatang 

tersebut kemudiaan dimanfaatkan untuk 

memberi citra pada orang atau pihak yang 

dijadikan tenor atau topik. Pada contoh (13) 

digunakan metafora “tikus kantor” untuk 

mencemooh koruptor yang perbuatannya 

menggerogoti keuangan kantor. Pada contoh 

(14) digunakan metafora “lintah darat” untuk 

mencemooh orang yang pekerjaannya 

meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. 

Pekerjaan tersebut menyedot kemampuan 

ekonomi masyarakat seperti lintah menyedot 

darah mahkluk lain. Pada contoh (15) 

digunakan metafora “membebek” digunakan 

untuk mencemooh orang yang kebiasaannya 

hanya mengikuti pendapat orang lain seperti 

bebek yang selalu mengikuti arah teman-

temannya. Metafora lain yang digunakan 

untuk menyindir atau mencemooh,misalnya, 

“membeo, berkicau, buaya darat, kelas teri,” 

dan lain-lain.  

Metafora yang berfungsi menyangatkan 

misalnya terdapat pada contoh-contoh berikut.                 

(16) Matahari menyengat kulit putihnya. 

(17) Tandukan bolanya sering menggetarkan 

gawang lawan. 

(18) Israel selalu berusaha untuk mencaplok 

Palestina. 

Penggunaan metafora pada ketiga 

contoh di atas berfungsi menyangatkan atau 

melebih-lebihkan, misalnya, pada contoh (16) 

digunakan metafora “menyengat” untuk 

menggambarkan panas matahari yang  terasa 

sakit di kulit. Pada contoh (17) digunakan 

metafora “tandukan” untuk mengganti kata 

sundulan. Metafora “tandukan” dapat memberi 

kesan penyangatan. Demikian juga, pada 

contoh (18) digunakan metafora “mencaplok” 

untuk memberi kesan tragis tindakan 

menguasai. 

Metafora yang berfungsi 

mengkonkritkan sesuatu yang digambarkan 

terdapat pada contoh-contoh berikut. 

(19) Rambutnya ditata ekor kuda. 

(20) Ia membeli kue kuping gajah. 

(21) Keramaslah pakai lidah buaya. 

Ketiga metafora pada contoh di atas 

berfungsi mengkonritkan hal yang 

digambarkan dengan cara mengambil citra 

anggota tubuh binatang sehingga hal atau 

benda yang bersangkutan lebih mudah 
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dipahami. Pada contoh (19) metafora “ekor 

kuda” digunakan untuk mengongritkan model 

rambut, pada contoh (20) kuping gajah 

digunakan untuk mengongritkan bentuk  kue, 

pada contoh (21) metafora “lidah buaya” 

digunakan untuk mengongritkan bentuk daun 

tanaman.  

 

PENUTUP 

    Metafora bercitra binatang sangat 

banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. 

Metafora tersebut memanfaatkan berbagai 

jenis binatang sebagai citra. Hal tersebut 

menandakan bahwa bahasa Indonesia banyak 

memanfaatkan dan karenanya dekata dengan 

dunia fauna, khususnya dan alam umumnya. 

Metafora bercitra binatang juga menandakan 

bahwa bahasa Indonesia lekat dengan budaya 

agraris. 

 Dari segi bentuk, metafora bercitra 

binatang dalam bahasa Indonesia dapat 

dibedakan dalam metafora yang berupa frase 

dan metafora berupa kata. Metafora berbentuk 

frase dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu (1) frase yang merupakan gabungan 

nama binatang + kata tertentu, (2) frase yang 

merupakan gabungan kata benda + nama 

binatang. Metafora berbentuk kata dapat 

dibedakan menjadi , yaitu (1) prefik + kata 

kerja yang menyerupai perilaku binatang, (2) 

prefik + nama binatang, (3) prefik + nama 

anggota tubuh binatang, (4) konfik + nama 

anggota tubuh binatang. 

Berdasarkan pengamatan yang telah 

dilakukan, metafora bercitra binatang dalam 

bahasa Indonesia memiliki  beberapa macam 

makna: (1) menggambarkan sifat, (2) 

menggambarkan perbuatan, dan (3) 

menggambarkan keadaan. Metafora yang 

berbentuk frase merupakan metafora yang 

berkaitan dengan makna yang menggambarkan 

sifat , sedangkan metafora yang berbentuk kata 

merupakan metafora yang berkaitan dengan 

makna yang menggambarkan perbuatan dan 

keadaan.  

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa 

fungsi dalam penggunaan metafora bercitra 

binatang dalam bahasa Indonesia. Beberapa 

fungsi metafora yang dimaksud adalah (1) 

fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) 

fungsi untuk menyindir atau mencemooh, (3) 

fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi 

untuk mengkonkritkan. Fungsi-fungsi tersebut 

diduga yang melatarbelakangi pemakaian 

metafora-metafora yang dimaksud. 
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Abstract 

This research goal is to investigate Afghanistan EFL novice teachers’ 

perceptions, practices, and challenges of digital literacy practices in teaching. 

This research used a descriptive qualitative method. The participants of this 

research were Afghanistan EFL novice teachers in Indonesia. The participants 

were chosen by using the purposive sampling technique because they met the 

criteria needed as the participants and potentially provided clear and deep 

research data. This research used interview and documentation as the 

instruments. The data were collected through an in-depth online and offline 

interview that was documented. The data then were analyzed using four stages 

namely data collection, data display, data reduction, and conclusion. The result 

showed that digital literacy was supported but limited in the school. The teachers 

practiced digital literacy using some digital devices that were considered 

beneficial in teaching. However, the teachers had to face some challenges in 

terms of teachers' knowledge of using digital devices. This research provided 

recommendations for novice teachers, schools, and further researchers.  

Keywords: Digital Literacy; Novice; EFL 

 
INTRODUCTION 

In the 21
st
 era, digital literacy skills 

become very important(Spires et al., 2018), 

especially in the education field. Teachers are 

required to have competency in making use of 

digital devices well. The use of digital devices 

for teaching and learning can make the process 

of teaching and learning more meaningful and 

interesting (Azmi, 2017). The students will get 

engaged and actively participate during the 

teaching and learning. However, the teaching 

and learning with technology advanced 

integration are not that simple.  

A teacher should be able to hold an 

interesting teaching and learning process to 

make the teaching and learning more effective. 

In the teaching and learning process, one of 

the challenges is the student’s engagement. 

Many students will not participate actively 

when they feel that what they are learning is 

not interesting. That will be the teachers’ 

challenge also not only Indonesian teachers 

but also foreign teachers who teach in 

Indonesia. 

Bearing with English teaching and 

learning in Indonesia, some schools have 

foreign teachers to teach English to the 

students (Al Furqan & Rahman, 2019; 

Gunantar, 2016; Ningsih, 2017). Some schools 

choose native teachers while some others 

choose non-native ones. When a school hires a 

foreign teacher to teach English to Indonesian 

students, there will be some challenges in the 

teaching and learning process because the 

foreign teachers may use full English during 

the teaching and learning process not only the 

language understanding problems but also the 

digital literacy skills of the teachers will be a 

challenge too. Foreign teachers may adapt 

their selves to the Indonesian situation and 

facilities provided at the school they are 

working at.  

There were two previous research about 

digital literacy practices and EFL novice 

teachers. The first was entitled Unlocking 

digital literacy practices of EFL teachers 

(Soifah et al., 2021). This research showed 

that digital literacy was highly supported and 

proven by the facilities, equipment, and 

connectivity provided by the schools freely. 

The teachers used some digital tools but they 

encountered several challenges. The 

challenges covered the defectivity of 

equipment and internet access. Moreover, the 

teachers' knowledge, attitudes toward the 

digital tools, and students’ commitment to 

mailto:antobuddy104@yahoo.com
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applying digital literacy also became 

challenges.  

The second research was entitled Digital 

literacy practices of Turkish pre-service EFL 

teachers (Akayoğlu et al., 2020). The research 

showed that digital literacy was 

conceptualized to have many levels from 

knowledge to use, critical, creative, and 

collaborative use. The research also found that 

university professors played important role in 

developing the pre-service teachers' digital 

literacy levels. Moreover, the pre-service 

teachers used social media often for several 

purposes in teaching but they needed guidance 

to do that. 

This research is very necessary because, 

in the era of globalization, many institutions 

recruit educators from abroad even though 

they are not native speakers. Not all of these 

educators are people with degrees and experts 

in the field of education and are novice 

teachers because one of the considerations for 

the recruitment of these educators is as an 

internationalization medium where educational 

institutions and students can practice English 

with foreign nationals. With the development 

of the times, globalization will have an impact 

on the number of foreign workers who can 

work in Indonesia. Besides, based on these 

previous studies, a research gap has been 

created, namely, no research examines the 

digital literacy practices of foreign teachers 

who have only been teaching for one year and 

it is needed to research. Therefore, this study 

aims to fill this gap by researching and the 

focus of this research is on the digital literacy 

practices of Afghanistan EFL Novice Teachers 

in Indonesia. 

The novelty of this research is the 

disclosure of digital literacy practices carried 

out by Afghanistan EFL novice teachers in 

Indonesia where there has been no research on 

this before. This research will bring benefits to 

several parties including EFL international 

novice teachers, schools, and further 

researchers. This research novelty can provide 

insight for International or prospective 

International novice teachers about teaching 

and learning related to digital literacy 

practices. As for the school, it will be a 

reference to be able to improve the quality of 

the performance of foreign workers by helping 

to solve problems related to digital literacy 

practices that have been represented by the 

participants of this research. Moreover, the 

novelty of this research will also be a 

reference for further research to be able to 

explore more deeply related to digital literacy 

practices and international teachers so that it 

will provide more benefits in the fields of 

education and research. 

 

LITERATURE REVIEW 

Digital Literacy 

In the 4.0 era and in the process of 

welcoming the 5.0 society era, digital literacy 

is very crucial. In the era of society 5.0, each 

individual is expected to be able to solve all 

problems by utilizing existing technology 

(Harmoko, 2021; Romadhianti et al., 2021; Sá 

et al., 2021). Digital literacy plays a very 

important role in all aspects of life, including 

the main educational aspects of learning 

(Lankshear & Knobel, 2015; Yustika & Iswati, 

2020). 

Digital literacy is not just about the 

ability to use digital devices, but more than 

that digital literacy involves many things 

including the ability to learn, think critically, 

creatively, and innovatively for digital 

competence to be able to utilize and 

collaborate with various digital media to 

achieve certain goals (Anthonysamy, 2020; 

Rahman et al., 2020; Sagitaa et al., 2019). 

Regarding the concept of digital 

literacy, there are six aspects, namely (1) 

information, data, and content, (2) teaching, 

learning, and self-development, (3) 

communication, collaboration, and 

participation, (4) digital identity, wellbeing, 

safety, and security. , (5) technical proficiency, 

and (6) creation, innovation, and research. 

Digital literacy cannot be separated from 

information, data, and content because 

someone will always deal with these things 

when practicing digital literacy. For example, 

when someone searches for information on the 

internet, then of course he will struggle with 

data and content from the internet (Masyhura 

& Ramadan, 2021). Teaching and learning as 

well as self-development are also closely 

related to the practice of digital literacy 

because of course someone will learn and 

develop when looking for digital information 

(Kateryna et al., 2020; Khromov & Kameneva, 

2016). Next, someone will communicate and 

collaborate and participate. Collaboration 

between digital devices is an example. 

When someone practices digital literacy, 

of course, he has a digital identity such as the 
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account he uses when looking for information 

on the internet (Kateryna et al., 2020). A 

person also has resilience and security 

regarding his account and digital literacy 

activities. In addition, technical skills are also 

very closely related to digital literacy activities 

where when someone is looking for 

information on the internet, of course, they 

need the ability to operate digital devices 

(Sulistiyarini & Sabirin, 2020). The practice of 

digital literacy also involves activities in being 

creative, innovating, and researching because 

someone may have to do it to get the 

information that he needs. 

Foreign Novice Teachers 

Foreign novice teacher is a term for a 

teacher who comes from abroad and is still 

one-year teaching in a country. A novice 

teacher was considered inexperienced and the 

teacher will face lots of challenges and 

problems at work (Bi Hady, 2018; Clark, 

2012; Curry et al., 2016; Karataş & Karaman, 

2013; Widiati et al., 2018; Yee & Hassan, 

2019). Becoming a teacher from abroad will of 

course experience several different conditions, 

such as differences in culture, language, and 

learning methods (Bailey & Cooker, 2019; 

Hanso, 2016; Li & Jin, 2020; Poole, 2019). In 

addition, the atmosphere of the workplace, 

culture, and character of the students will 

certainly be a challenge for a foreign novice 

teacher. 

Apart from the differences in countries 

that have an impact on some of these 

challenges, the only one-year teaching 

experience is also an obstacle for the teacher. 

Experience is very important for a teacher 

because it is closely related to the success of 

learning (Irvine, 2019; Podolsky et al., 2019; 

Ramadani & Xhaferi, 2020). In addition, the 

ability to manage classes can also differ 

between teachers who have taught more than 

one year and teachers who have only taught 

for one year. More professional teachers 

generally already know the character of the 

students and have the skills in using 

technology, time management, and controlling 

the class as well as using better learning 

methods (Raj et al., 2006; Sabzian et al., 2013; 

Tanang et al., 2014). 

 

METHODS 

This research used a descriptive 

qualitative method with semi-structured 

interviews as the instrument for gaining the 

data and revealing hidden information that is 

considered to be beneficial for the data 

analysis (Kakilla, 2021). The participants of 

this research were two Afghanistan EFL 

teachers in the Islamic Boarding-based Junior 

High School of Amanatul Ummah or SMPBP. 

The Afghan teachers were categorized as 

novice teachers since they were teaching in 

their first year in that school. Regarding the 

research instruments, this research used 

interview and documentation. The data were 

obtained through semi-structured interview 

and document analysis. The semi-structured 

interview was an in-depth interview with the 

participants and it was chosen to plan the data 

collection and it could explore more topics by 

developing more questions different from 

prepared questions to gain deeper data 

(Alamri, 2019). The documentation would be 

secondary data that support the finding of the 

main data because it could support the finding 

as a triangulation method (Bowen, 2009; 

Chanda, 2022; Morgan, 2022).  

The interviews were conducted online 

and offline. One teacher was participating in 

offline interviews while the other one felt 

enjoyable using online media. The offline 

system of interviews was chosen by the first 

participant of this research because he enjoyed 

more in offline activities. The offline system 

of interviews could provide a great atmosphere 

and be enjoyable for some participants (Ducu, 

2017; Nurdin, 2021). The online system was 

considered by the participants better since it 

was more flexible and enjoyable (Irani, 2019; 

Janghorban et al., 2014; Parvaresh-Masoud & 

Varaei, 2018). The online interviews were 

conducted using the WhatsApp platform since 

it is simple. The data were then analyzed in 

four stages namely data collection, data 

display, data reduction, and conclusion.  

Regarding the procedure of data 

analysis, the first step was collecting data in 

the form of interview transcripts with 

participants both offline and online. After the 

data is collected, the next step is to reduce the 

data for coding and memoing. At this stage, 

the important points of data are taken to be 

recorded and interpreted for analysis in the 

next step. The next step is data display where 

the reduced data is displayed with a better 

presentation in the form of a narrative so that it 

is easy to understand. While the last step is 

concluding. At this stage, the data has been 
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presented and concluded so that it becomes the 

result of this research. 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Perceptions 

Both Afghan teachers showed positive 

perceptions related to digital literacy practices 

in teaching and learning English in the Junior 

High School context. EFL teachers should 

improve their digital literacy skills to provide 

more interesting teaching and learning in the 

class. SHK (25 years old): When I was 

teaching using an LCD projector, the students 

are active in participating especially when my 

material was in the form of video. This study 

adds to the findings of previous studies on the 

use of technology for learning where 

technology was beneficial for education 

(Abed, 2019; Girlando & Eduljee, 2012; Sung 

et al., 2016). This study adds and strengthens 

these findings in terms of use by foreign 

teachers from Afghanistan who have only 

taught for one year. In addition, the results of 

this study were also carried out in Islamic 

boarding schools involving foreign teachers. 

Therefore, the use of electronic devices is very 

beneficial in the teaching and learning process, 

whether carried out outside or inside Islamic 

boarding schools and by domestic and foreign 

teachers.  

When teaching narrative text, the use of 

a laptop in the classroom made the students 

interested in the teaching and learning. 

Teaching and learning in a boarding school in 

which the students were not allowed to bring 

any digital devices made them get bored. 

When the teacher brought a laptop to teach 

English, the students’ felt so enthusiastic. 

AWG (26 years old): Even when I was 

walking before coming to the class and the 

students saw me bringing a laptop that I would 

like to use in teaching narrative, the students 

looked so very happy. I understand that they 

missed their gadget at home since they were 

not allowed to bring any of them to the 

boarding school. The regulation related to the 

ban on gadgets for the students at school made 

the students very happy when the English 

teacher used gadgets in teaching in the class.  

The findings of this study strengthen previous 

studies regarding the use of laptops for 

teaching and learning processes. Laptops 

provide applications that people need and they 

should be used for educational purposes 

(Russell et al., 2004; Sudarsana et al., 2019). 

This study confirms that the use of laptops for 

teaching and learning does not only have a 

good impact on public schools but also on 

Islamic boarding schools that involve teachers 

from abroad. 

Practices 

The teaching and learning would be 

very interesting when the teachers integrated 

the teaching and learning with digital devices. 

The use of an LCD Projector was the first idea 

to teach using video to deliver the teaching 

materials. The LCD was not at the class all 

day long. So, the teachers should get it in the 

office and bring it to the class. AWG (26 years 

old): When I need to deliver difficult English 

material, I considered using an LCD projector 

that I took from the office to my class. I usually 

gave my students videos related to my 

materials. Here the teacher used an LCD 

projector in several opportunities especially 

when the English materials need more media 

to make the teaching and learning more 

interesting and understandable. The use of an 

LCD projector in the teaching and learning 

process can have a positive effect, not only 

especially for young learners because the use 

of an LCD projector has many advantages 

(Aini, 2019; Sani, 2016). This study provides 

additional information from the findings of 

previous studies regarding the use of LCD 

projectors. The results of the findings of this 

study showed that a foreign English teacher 

had a positive experience regarding the use of 

an LCD projector for the teaching process. 

Laptops were used when the teachers 

were not able to get the LCD projector. Since 

there was only one LCD projector, a teacher 

should book it one day before to get the LCD 

for teaching and learning. When a teacher 

needed an LCD projector but could not get a 

chance to use it for some reason, the teacher 

might use his laptop as the alternative. SHK 

(25 years old): As I know there was only one 

LCD projector and there were many teachers. 

If I was lucky, I would get a chance to use it 

but if I were not, then I used my laptop to 

teach my students. The laptop became an 

alternative when the LCD projector was not 

available for the teachers. 

Teaching full English was not easy. 

Sometimes the teachers faced several 

problems in making the students understand 

what was instructed. The use of an electronic 

dictionary was a helpful part of teaching and 

learning. SHK (25 years old): I used my 
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electronic dictionary when my students could 

not understand what I wanted them to do. I 

checked some vocabulary in Bahasa Indonesia 

and told them. So, they could understand what 

I wanted them to do. Of course, I did not do 

that often. Only when the students felt difficult 

to understand my English. The use of an 

electronic dictionary provided a positive effect 

on teaching and learning English (Dashtestani, 

2013; Rezaei & Davoudi, 2016). The use of an 

electronic dictionary was considered a helpful 

trick when the foreign teachers were stuck in 

explaining something. The findings of this 

study related to the use of electronic 

dictionaries are new findings where previous 

studies have not reviewed the use of electronic 

dictionaries practiced by teaching staff from 

abroad in Indonesia. Therefore, the findings of 

this study strengthen and add to the findings of 

previous studies. 

Challenges 

Using digital devices was challenging in 

a boarding school. The teachers had to book 

earlier and bring it to the class on the day they 

were teaching. The number of LCD projectors 

was very limited. There was only one LCD 

projector. It made the teachers find it difficult 

when they were preparing the use of LCD but 

the LCD was not available for some reasons. 

The unavailability of the LCD was usually 

because of the other teacher who booked it 

earlier. SHK (25 years old): I have prepared 

my English materials and planned to use an 

LCD projector but when I wanted to take it, 

the LCD projector was unavailable because 

there was a teacher who used it on the same 

day and time as my class. There I could not 

use it. The limited number of LCD projectors 

became a challenge for the foreign teachers 

especially the booking time of the use of the 

LCD projector. 

The digital competence in using and 

managing the LCD projector was a problem. 

For novice teachers, connecting and using 

digital tools for teaching and learning could be 

a challenge. The knowledge about the digital 

tools was required as the success of the 

integration of teaching and learning with the 

technology advanced. AWG (26 years old): 

the first time I used an LCD projector for my 

class was not good. I had to learn how to use 

it correctly. It took the time that consumed my 

teaching period. Knowledge about the use of 

an LCD projector was required since it would 

take time for the teachers to prepare the digital 

tools for the teaching and learning of English. 

Electricity outlets were not available in 

every class. The other challenge the Afghan 

teachers faced was the availability of electrical 

outlets. The teachers should think of 

alternatives when they were teaching in a class 

that had no electricity outlet. AWG (26 years 

old): I taught several classes but not all the 

classes were equipped with an electrical 

outlet. They are all equipped but there were 

some classes where the electrical outlets were 

not working. There, I used my laptops or swap 

the class location with other classes. The 

Afghan teachers should consider using their 

laptops or swapping the classes with other 

classes to solve electricity outlet problems. 

There, the teaching and learning were still 

normally held but it took time. 

Boarding school was different from 

common school. There were several policies 

related to the existence of digital devices. The 

students were not allowed to bring any digital 

devices or gadgets to the boarding school. It 

made the students feel boring but when the 

teachers brought digital devices and used them 

to teach, it made the students feel so happy 

and actively participated in the class (Sani, 

2016). 

The teacher used an LCD projector as 

media for explaining materials to the students. 

The use of an LCD projector was considered 

to show the students videos related to the 

learning materials. The alternative when the 

LCD projector was unavailable was the 

teachers’ laptops even if it is better to use an 

LCD projector but it was enough to still make 

the teaching and learning interesting for the 

students (Gulek & Demirtas, 2004). 

Related to the student's understanding, 

the foreign teachers used an electronic 

dictionary to translate what they were 

instructing. The use of an electronic dictionary 

was enough to make the students understand 

when they could not get the teachers’ ideas. 

The use of the electronic dictionary was only 

an alternative. The use of electronic 

dictionaries was simple and easy to use 

(Dashtestani, 2013). It was more effective and 

efficient than a paper-based dictionary. When 

the students understood what the foreign 

teachers were instructing, the teachers did not 

need to use an electronic dictionary. 

There were several challenges in using 

digital tools for teaching and learning English. 
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The number of LCD projectors was the main 

problem since there was only one LCD 

projector at the school. It made the teachers 

find it difficult to use it (Nugroho & 

Mutiaraningrum, 2020). Moreover, the LCD 

projector was portable. It was kept in the 

office and the teacher should bring it to the 

class. Another challenge was the facilities 

related to the electricity outlet. Since not all 

classes were facilitated with electricity outlets 

and some electrical outlets were not working 

normally, it made the teachers consider 

swapping some classes to use the good and 

normal electrical outlets.  

The results of this study add to the 

findings of previous studies where previous 

studies did not explore digital literacy 

practices carried out by English teachers who 

are Afghan citizen who teaches in Indonesia. 

Previous studies have reviewed digital literacy 

practices for pre-service teachers and EFL 

teachers but not specifically for non-native 

teachers who come from Afghanistan and 

teach English in Indonesia. The results of this 

study also strengthen the theory of digital 

literacy practices related to perceptions of 

digital literacy, practice in the field, and the 

challenges faced specifically by English 

teachers from Afghanistan who are non-native 

and novice teachers in Indonesia. 

 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

The result of the research showed that 

the participants showed positive perceptions 

related to digital literacy skills for English 

Language Teaching. It was a good thing to 

integrate technological advances with teaching 

and learning. The use of an LCD projector was 

successfully getting the students interested and 

participating actively in the class. The use of 

video to deliver the English materials using the 

LCD projector made the students happy in 

learning the materials.  

Bearing the difficulty in explaining the 

instruction in teaching using full English, the 

foreign teachers considered using an electronic 

dictionary to help them build the students’ 

understanding of what they had to do. 

However, teachers should face several 

challenges in using digital tools for teaching. 

The challenges were the availability of the 

LCD projector that had to be booked earlier 

since it was the only LCD projector available 

in the school and the electricity outlet since 

not all classes were equipped with normal 

electricity outlets. There were some classes in 

which the electrical outlets could not work 

well. 

This paper gave suggestions for novice 

teachers, schools, and further researchers. For 

the novice teachers, it would be good for them 

to prepare and ensure everything was ready 

and work normally before the teaching and 

learning process while for the school, it was 

suggested to add more digital tools and 

facilities related to the number of LCD 

projectors and the availability of electrical 

outlets to support the teaching and learning 

process. The next was for the further 

researcher. It was suggested to conduct similar 

research with the different participants and 

levels of the school. Moreover, the research 

suggested using more instruments in gaining 

the data. 
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Abstrak 

Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah sangat tergantung dari beberapa 

faktor. Faktor yang sangat penting antara lain adalah penerapan budaya sekolah 

ke arah peningkatan mutu. Budaya sekolah merupakan hal yang positif yang 

harus dipertahankan dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah tanpa merasa 

terpaksa. Budaya sekolah yang harus dipertahankan salah satunya adalah 

masalah kedisiplinan, termasuk disiplin para guru dalam kehadiran di kelas pada 

proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan disiplin para guru dapat 

diupayakan melalui bermacam-macam cara. Dalam Penelitian Tindakan Sekolah 

(PTS) ini, dicobakan tindakan berupa penerapan Reward and Punishment untuk 

para guru di SMP Negeri 1 Telen, Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, karena dari hasil penelitian dan analisa data, 

ternyata pada siklus kedua, kedisiplinan guru dalam kehadiran dikelas pada 

proses belajar mengajar meningkat dan memenuhi indikator yang telah ditetapkan 

sebesar 75%. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan disiplin guru dalam kehadiran dikelas pada kegiatan belajar 

mengajar dapat dilakukan dengan penerapan Reward and Punishment kepada 

guru. 

Kata Kunci : Disiplin Guru, Reward and Punishment 

 
PENDAHULUAN 

Usaha meningkatkan mutu pendidikan 

sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, 

untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, kecerdasan, dan ketrampilan. 

Untuk melaksanakan tugas dalam 

meningkatkan mutu pendidikan maka diadakan 

proses belajar mengajar, guru merupakan figur 

sentral, di tangan gurulah terletak 

kemungkinan berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan belajar mengajar di sekolah. 

Oleh karena itu, tugas dan peran guru bukan 

saja mendidik, mengajar dan melatih tetapi 

juga bagaimana guru dapat membaca situasi 

kelas dan  kondisi siswanya dalam menerima 

pelajaran. Untuk meningkatkan peranan guru 

dalam proses belajar mengajar dan hasil 

belajar siswa, maka guru diharapkan mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif 

dan akan mampu mengelola kelas. Guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik dan mengevaluasi peserta 

didik, pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah. Sementara pegawai 

dunia pendidikan merupakan bagian dari 

tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam informasi tentang wawasan 

Wiyatamandala, kedisiplinan guru diartikan 

sebagai sikap mental yang mengandung 

kerelaan mematuhi semua ketentuan, 

peraturan dan norma yang berlaku dalam 

menunaikan tugas dan tangung jawab. 

Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan, kedisiplinan guru dan pegawai 

adalah sikap penuh kerelaan dalam mematuhi 

semua aturan dan norma yang ada dalam 

menjalankan tugasnya sebagai bentuk 

tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak 

didiknya. Karena, bagaimanapun, seorang 

guru atau tenaga kependidikan (pegawai), 

merupakan cermin bagi anak didiknya dalam 

sikap atau teladan, dan sikap disiplin guru dan 

tenaga kependidikan (pegawai) akan 
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memberikan warna terhadap hasil pendidikan 

yang jauh lebih baik. 

Keberhasilan proses pembelajaran 

sangat bergantung pada beberapa faktor 

diantaranya adalah faktor guru. Guru sangat 

memegang peranan penting dalam 

keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang 

mempunyai kompetensi yang baik tentunya 

akan sangat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran 

Peranan guru selain sebagai seorang 

pengajar, guru juga berperan sebagai seorang 

pendidik. Pendidik adalah seiap orang yang 

dengan sengaja mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang 

lebih tinggi (Sutari Imam Barnado, 1989:44). 

Sehinggga sebagai pendidik, seorang guru 

harus memiliki kesadaran atau merasa 

mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

mendidik. Tugas mendidik adalah tugas yang 

amat mulia atas dasar “panggilan” yang 

teramat suci. Sebagai komponen sentral dalam 

sistem pendidikan, pendidik mempunyai peran 

utama dalam membangun fondamen-

fondamen hari depan corak kemanusiaan. 

Corak kemanusiaan yang dibangun dalam 

rangka pembangunan nasional kita adalah 

“manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, percaya diri disiplin, 

bermoral dan bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan hal itu, keteladanan dari seorang 

guru sebagai pendidik sangat dibutuhkan 

Keteladanan guru dapat dilihat dari prilaku 

guru sehari-hari baik didalam sekolah maupun 

diluar sekolah. Selain keteladanan guru, 

kedisiplinan guru juga menjadi salah satu hal 

penting yang harus dimiliki oleh guru sebagai 

seorang pengajar dan pendidik Fakta 

dilapangan yang sering kita jumpai di sekolah 

adalah kurang disiplinnya guru, terutama 

masalah disiplin guru masuk kedalam kelas 

pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tindakan 

sekolah dengan judul : ”Meningkatkan 

Disiplin Guru dalam Kehadiran Mengajar 

Dikelas Melalui penerapan Reward and 

Punishment di SMP Negeri 1 Telen, 

Kabupaten Kutai Timur.” Tujuan  penelitian 

ini adalah ingin mencari alternatif pemecahan 

masalah sebagai upaya meningkatkan disiplin 

guru dalam kehadiran mengajar di kelas    

melalui penerapan Reward and Punishment 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Di masa lalu, kepala sekolah yang 

berperan sebagai manajer yang efektif telah 

dianggap cukup. Di masa itu, kebanyakan 

kepala sekolah diharapkan mentaati ketentuan 

dan kebijakan Dinas Pendidikan, mengatasi 

isu-isu ketenagaan, pengadaan fasilitas dan 

infrastruktur, menyesuaikan anggaran, 

memelihara agar gedung sekolah nyaman dan 

aman, memelihara hubungan dengan 

masyarakat, memastikan kantin sekolah dan 

UKS berjalan lancar. Semua ini masih tetap 

harus dilakukan oleh kepala sekolah. Akan 

tetapi, sekarang kepala sekolah harus 

melakukan hal yang lebih dari semua itu. 

Berbagai penelitian menunjukkan peran 

kunci yang dapat dilakukan kepala sekolah 

agar dapat meningkatkan belajar dan 

pembelajaran, jelas bahwa kepala sekolah 

harus berperan sebagai leaders for learning 

(The Institute for Educational Leadership, 

2000). Para kepala sekolah harus mengetahui 

isi pelajaran dan teknik- teknik pedagogis. 

Para kepala sekolah harus bekerja bersama 

guru untuk meningkatkan keterampilan. 

Kepala sekolah harus mengumpulkan, 

menganalisis, dan menggunakan data dengan 

cara-cara yang menumbuhkan keunggulan. 

Mereka harus berkumpul siswa, guru, orang 

tua, organisasi-organisasi layanan sosial dan 

kesehatan. Organisasi kepemudaan, dunia 

usaha, warga sekitar sekolah untuk 

meningkatkan kinerja siswa. Selanjutnya para 

kepala sekolah itu juga harus memiliki 

keterampilan dan pengetahuan kepemimpinan 

dalam rangka memanfaatkan kewenangannya 

untuk mencari strategi-strategi yang 

diperlukan. 

Mereka seharusnya melakukan itu 

semua, akan tetapi sayang, sering dijumpai 

bahwa mereka tidak melakukannya. Meskipun 

masyarakat pada umumnya memberi sorotan 

kepada kepala sekolah ketika hasil Ujian 

Nasional siswa diumumkan dan mengajukan 

usul untuk memberi sanksi apabila sekolah 

tidak menunjukkan hasil sebagaimana 

diharapkan, para kepala sekolah di masa lalu 

tidak banyak melalukan persiapan atau 

melakukan pengembangan keprofesionalan 

berkelanjutan untuk membekali diri dalam 

rangka melaksanakan peran baru tersebut. 

Pihak pemerintah daerah, atau dinas 

pendidikan, selama ini juga lebih banyak 

mendo- rong kepala sekolah untuk sekedar 

mentaati peraturan yang ada, berusaha untuk 
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mengelola tuntutan menjalankan kepala 

sekolah yang berlipat ganda di era 

meningkatnya harapan, kebutuhan siswa yang 

kompleks, akuntabilitas yang terus meningkat, 

peningkatan keberagaman, dan sabagainya. 

Tidak ada alternatif lain, masyarakat di 

seluruh negeri ini harus “reinvent the 

principalship” untuk memampukan para 

kepala sekolah dalam menghadapi tantangan 

abad 21, dan untuk menjamin para pemimpin 

bagi belajar siswa yang dibutuhkan untuk 

membimbing agar sekolah dan siswanya yang 

dipimpinnya mencapai keberhasilan. 

Pendidikan bukan hanya sekedar 

mengawetkan kebudayaan dan 

meneruskannya dari generasi ke generasi, 

akan tetapi juga diharapkan pendidikan ini 

dapat mengubah dan mengembangkan suatu 

pengetahuan. Pendidikan bukan hanya 

menyampaikan keterampilan yang sudah 

dikenal, namun harus dapat meramalkan 

berbagai jenis keterampilan dan kemahiran 

yang akan datang, dan sekaligus menemukan 

cara yang tepat dan cepat dikuasai oleh anak 

didik.(Budiningsih,2005). 

Kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki seseorang tentu sesuai tingkat 

pendidikan yang diikutinya. Semakin tinggi 

pendidikan, maka di asumsikan semakin 

tinggi pula tingkat pengetahuan. Hal ini 

menggambarkan bahwa fungsi pendidikan 

dapat meningkatkan kesejahteraan, karena 

seseorang yang berpendidikan atau memiliki 

pendidikan tersebut dapat terhindar dari 

kebodohan dan juga kemiskinan. Dapat 

ditegaskan fungsi pendidikan adalah 

membimbing anak didik ke arah suatu tujuan 

yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik 

adalah usaha yang berhasil membawa anak 

didik kepada tujuan itu (Sagala, 2003). 

Pada kegiatan belajar mengajar tenaga 

kependidikan (guru) merupakan suatu 

komponen yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Guru sebagai 

tenaga pendidik adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang berprofesi mengelola 

kegiatan belajar mengajar, serta seperangkat 

lainnya yang memungkinkan berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar lebih efektif. 

Berdasarkan atas tugas mengajarnya, maka 

dia harus mempunyai wewenang mengajar 

berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga 

pengajar. Kedudukan guru dipahami demikian 

penting sebagai ujung tombak dalam 

pembelajaran dan pencapaian mutu hasil 

belajar peserta didik (Sagala, 2003). 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

serta peningkatan mutu sekolah tidak hanya 

menjadi tanggung jawab kepala sekolah saja, 

akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama 

antara, guru, orang tua atau masyarakat serta 

pemerintah. 

Dalam bidang pendidikan, yang 

dimaksud dengan mutu memiliki pengertian 

sesuai dengan makna yang terkandung dalam 

siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat 

disebutkan beberapa kata kunci pengertian 

mutu, yaitu: sesuai standar (fitness to 

standard), sesuai penggunaan pasar/pelanggan 

(fitness to use), sesuai perkembangan 

kebutuhan (fitness to latent requirements), dan 

sesuai lingkungan global (fitness to global 

environmental requirements). Adapun yang 

dimaksud mutu sesuai dengan standar, yaitu 

jika salah satu aspek dalam pengelolaan 

pendidikan itu sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Garvin seperti dikutip 

Gaspersz( Tahun: Halaman) mendefinisikan 

delapan dimensi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik suatu mutu, yaitu: 

(1) kinerja (performance), (2) feature, (3) 

kehandalan (reliability), (4) konfirmasi 

(conformance), (5) durability, (6) kompetensi 

pelayanan (servitability), (7) estetika 

(aestetics), dan (8) kualitas yang 

dipersepsikan pelanggan yang bersifat 

subjektif. Dalam pandangan masyarakat 

umum sering dijumpai bahwa mutu sekolah 

atau keunggulan sekolah dapat dilihat dari 

ukuran fisik sekolah, seperti gedung dan 

jumlah ekstra kurikuler yang disediakan. Ada 

pula masyarakat yang berpendapat bahwa 

kualitas sekolah dapat dilihat dari jumlah 

lulusan sekolah tersebut yang diterima di 

jenjang pendidikan selanjutnya. Untuk dapat 

memahami kualitas pendidikan formal di 

sekolah, perlu kiranya melihat pendidikan 

formal di sekolah sebagai suatu sistem. 

Selanjutnya mutu sistem tergantung pada 

mutu komponen yang membentuk sistem, 

serta proses yang berlangsung hingga 

membuahkan hasil. 

Kinerja guru menjadi salah satu unsur 

dalam upaya peningkatan mutu sekolah. 

Kinerja guru meliputi kedisiplinan guru dan 

etos kerja. Apabila kedisiplinan telah menjadi 

budaya sekolah, maka arah pencapaian 

peningkatan mutu sekolah akan tercapai. 

Budaya sekolah adalah nilai-nilai 

dominan yang didukung oleh sekolah atau 
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falsafah yang menuntun kebijakan sekolah 

terhadap semua unsur dan komponen sekolah 

termasuk stakeholders pendidikan, seperti 

cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta 

asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut 

oleh personil sekolah. Budaya sekolah 

merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan 

dan norma-norma yang diterima secara 

bersama, serta dilaksanakan dengan penuh 

kesadaran sebagai perilaku alami, yang 

dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan 

pemahaman yang sama diantara seluruh unsur 

dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, 

guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk 

opini masyarakat yang sama dengan sekolah. 

(Sudrajat, 2010). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS). PTS merupakan 

suatu prosedur penelitian yang diadaptasi dari 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Panitia 

Pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru Rayon 10 Jawa Barat, 2009 : 73). 

Penelitian tindakan sekolah merupakan “(1) 

penelitian partisipatoris yang menekankan 

pada tindakan dan refleksi berdasarkan 

pertimbangan rasional dan logis untuk 

melakukan perbaikan terhadap suatu kondisi 

nyata; (2) memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan yang dilakukan; dan (3) 

memperbaiki situasi dan kondisi sekolah / 

pembelajaran secara praktis” (Depdiknas, 

2008 : 11-12). Secara singkat, PTS bertujuan 

untuk mencari pemecahan permasalahan nyata 

yang terjadi di sekolah, sekaligus mencari 

jawaban ilmiah bagaimana masalah-masalah 

tersebut bisa dipecahkan melalui suatu 

tindakan perbaikan 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian tindakan ini ialah pendekatan 

kualitatif. Artinya, penelitian ini dilakukan 

karena ditemukan permasalahan rendahnya 

tingkat kedisiplinan guru dalam kehadiran di 

kelas pada proses kegiatan belajar mengajar. 

Permasalahan ini ditindaklanjuti dengan cara 

menerapkan sebuah model pembinaan kepada 

guru berupa penerapan Reward dan 

Punishment yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, kegiatan tersebut diamati kemudian 

dianalisis dan direfleksi. Hasil revisi kemudian 

diterapkan kembali pada siklus-siklus 

berikutnya 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan 

model Stephen Kemmis dan Mc. Taggart 

(1998) yang diadopsi oleh Suranto (2000; 49) 

yang kemudian diadaptasikan dalam penelitian 

ini. Model ini menggunakan sistem spiral 

refleksi diri yang dimulai dari rencana, 

tindakan, pengamatan, refleksi, dan 

perencanaan kembali yang merupakan dasar 

untuk suatu ancang-ancang pemecahan 

masalah. Seperti yang diungkapkan oleh Mills 

(200:17) “Stephen Kemmis has created a well 

known representation of the action research 

spiral …”. Peneliti menggunakan model ini 

karena dianggap paling praktis dan aktual. 

Yang menjadi subjek penelitian 

tindakan sekolah ini adalah semua guru di 

SMP Negeri 1 Telen, Kabupaten Kutai Timur, 

yang berjumlah sembilan orang guru, terdiri 

atas lima orang guru PNS, dan empat orang 

guru Non PNS 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini 

dilaksanakan dalam dua siklus. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia, 

serta dengan dua siklus sudah penulis anggap 

cukup untuk peningkatan disiplin guru dalam 

kehadiran dikelas pada kegiatan belajar 

mengajar. 

Siklus 1 terdiri atas beberapa tahap, 

yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, 

(3) Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) Refleksi 

Setelah selesai satu siklus maka 

diadakan refleksi mengenai kelemahan atau 

kekurangan dari pelaksanaan tindakan pada 

siklus pertama. Refleksi dilaksanakan 

bersama-sama kolaborator untuk menentukan 

tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Dari 

hasil refleksi dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa perlu penerapan Reward dan 

Punishment yang lebih tegas lagi daripada 

siklus pertama. 

Siklus 2 terdiri atas beberapa tahap, 

sama seperti siklus 1 yaitu : (1) Perencanaan, 

(2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan dan Evaluasi, 

dan (4) Refleksi. 

Perencanaan 

Dari hasil refleksi pada siklus pertama, 

peneliti merencanakan untuk melakukan 

tindakan Reward dan Punishment yang lebih 

tegas dibandingkan dengan siklus pertama. 

Peneliti merencanakan untuk mengumumkan 

hasil observasi mengenai tingkat 

keterlambatan guru masuk kelas dalam proses 

belajar mengajar, pada kegiatan upacara 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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bendera hari Senin. Hal ini terlebih dahulu 

disosialisasikan kepada semua guru pada saat 

refleksi siklus pertama. 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian tindakan 

sekolah pada siklus yang kedua ini 

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, 

antara lain : 

(a) Menyebarkan lembar pengamatan kepada 

setiap Ketua Kelas atau Sekretaris kelas 

sebanyak 6 set, sesuai dengan banyaknya 

jumlah rombongan belajar di SMP Negeri 1 

Telen sebanyak 6 rombongan belajar. 

Dalam lembar pengamatan itu, telah dibuat 

daftar guru yang mengajar dikelas itu setiap 

jam dan diberi kolom jam masuk kelas 

serta jam keluar kelas. Lembar pengamatan 

dapat dilihat pada lampiran. 

(b) Berkoordinasi dengan petugas piket 

yang setiap hari terdiri dari 2 orang 

petugas, yaitu dari guru yang tidak 

mempunyai jam mengajar pada hari itu dan 

satu orang dari tata usaha. Petugas piket 

akan mengedarkan daftar hadir guru dikelas 

yang telah dibuat agar dapat melihat tingkat 

kehadiran guru disetiap kelas dan disetiap 

pergantian jam pelajaran. Guru yang 

terlambat lebih dari 15 menit, dianggap 

tidak hadir dan diberi tanda silang. Daftar 

hadir guru dapat dilihat dalam lampiran. 

Setelah selesai jam pelajaran, dilakukan 

rekapitulasi dari hasil pengamatan, baik 

dari guru piket , dari siswa maupun dari 

penulis 

Kegiatan tersebut dilakukan terus setiap 

hari kepada setiap guru selama satu minggu 

(satu siklus) pada siklus kedua 

Pengamatan dan Evaluasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan lembar 

observasi selama satu minggu (satu siklus), 

untuk semua guru yang berjumlah 9 orang. 

Selama pengamatan peneliti dibantu atau 

berkolaborasi dengan guru piket. 

Dari hasil rekapitulasi tingkat 

keterlambatan guru dikelas pada proses 

pembelajaran diperoleh data, sebanyak 7 orang 

guru terlambat masuk kelas kurang dari 10 

menit, 2 orang guru terlambat masuk kelas 10 

menit sampai dengan 15 menit, dan tidak ada 

satu orang pun guru yang terlambat masuk 

kelas lebih dari 15 menit. 

Untuk lebih jelasnya, tingkat 

keterlambatan guru masuk kelas pada proses 

belajar mengajar pada siklus kedua ini dapat 

digambarkan pada grafik dibawah ini 
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Dari hasil observasi pada siklus 

pertama dan siklus kedua dapat dilihat ada 

penurunan tingkat keterlambatan guru dikelas 

pada kegiatan belajar mengajar, atau terdapat 

peningkatan kehadiran guru dikelas. 

Refleksi 

Setelah selesai pelaksanaan tindakan 

pada siklus kedua maka diadakan refleksi 
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mengenai kelemahan atau kekurangan dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus kedua 

tersebut. 

Dari hasil observasi dan data yang 

diperoleh, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa tindakan yang dilaksanakan pada siklus 

kedua dinyatakan berhasil, karena terdapat 

77,78% guru yang terlambat kurang dari 10 

menit, atau melebihi target yang telah 

ditentukan sebesar 75%. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data, dari 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penerapan reward dan punishment efektif 

untuk meningkatkan disiplin kehadiran guru 

dikelas pada kegiatan belajar mengajar. 

Dari analisis data dan pembahasan yang 

diperoleh pada siklus pertama menunjukan 

bahwa setelah diadakan penerapan tindakan 

berupa reward dan punishment, bahwa tingkat 

keterlambatan guru masuk kelas lebih dari 15 

menit pada proses kegiatan belajar mengajar 

masih tinggi yaitu 6 orang atau 66,67 %. 

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan 

bahwa keberhasilan tindakan ini adalah 75%, 

atau bila 75% guru tidak terlambat lebih dari 

10 menit. Pada siklus pertama ini guru yang 

tidak terlambat lebih dari 10 menit baru 

22,22%, sedangkan pada siklus kedua 

rekapitulasi tingkat keterlambatan guru di 

kelas pada proses pembelajaran diperoleh data, 

sebanyak 7 orang guru terlambat masuk kelas 

kurang dari 10 menit, 2 orang guru terlambat 

masuk kelas 10 menit sampai dengan 15 

menit, dan tidak ada satu orang pun guru yang 

terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit.guru 

yang terlambat lebih dari 15 menit adalah 0, 

dan guru yang terlambat kurang dari 10 menit 

sebanyak 7 orang guru, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa tindakan yang dilaksanakan 

pada siklus kedua dinyatakan berhasil, karena 

terdapat 77,78% guru yang terlambat kurang 

dari 10 menit, atau melebihi target yang telah 

ditentukan sebesar 75%. Jadi penerapan 

reward dan punishment dapat meningkatkan 

disiplin guru hadir didalam kelas pada 

kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 

Telen 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang model 

pembelajaran discovery learning pada pembelajaran mengidentifikasi tokoh 

antagonis dalam sebuah cerpen di SMA NU Palangkaraya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, data penelitian berupa angka atau skor 

yang telah diperoleh dari data tes siswa. Berdasarkan hasil penelitian penerapan 

model discovery learning pada pembelajaran mengidentifikasi tokoh antagonis 

dalam sebuah cerpen pada siswa kelas XI IPA dan XI IPS SMA NU Palangkaraya 

maka dapat disimpulkan aktivitas siswa kelas XI IPA dan XI IPS SMA NU 

Palangkaraya dalam kegiatan pembelajaran mengidentifikasi tokoh antagonis 

dalam sebuah cerpen dengan menerapkan model pembelajaran discovery 

learning menunjukkan bahwa deskriptor untuk menilai aktivitas siswa muncul 

tafsiran seluruhnya. Hasil belajar siswa kelas XI IPA dan XI IPS SMA NU 

Palangkaraya dalam kegiatan pembelajaran mengidentifikasi tokoh antagonis 

dalam sebuah cerpen dengan menerapkan model pembelajaran discovery 

learning, menunjukkan pada indikator menyebutkan tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen 22 siswa dari 26 siswa berhasil dengan nilai tuntas di atas KKM 

yaitu 75-100 dengan persentase 85%. Sedangkan  pada indikator mengidentifikasi 

kalimat yang menunjukkan tokoh antagonis 21 dari 26 siswa berhasil menjawab 

dengan nilai tuntas di atas KKM yaitu sebesar 75-100 dengan persentase 81%.  

 

Kata Kunci : discovery learning, antagonis, cerpen 

 
PENDAHULUAN 

Belajar merupakan proses perubahan. 

Perubahan itu pula datangnya dari sebuah 

pengalaman. Seiring perkembangan zaman, 

belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku dan sifat seseorang dari 

segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan. 

Belajar ikut andil dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan juga persepsi manusia. 

Seseorang dapat memahami bahwa aktivitas 

belajar itu memiliki peranan penting dalam 

proses psikologis. 

Model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka Panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau 

yang lain. (Rusman, 2012:133).  Sebagai calon 

guru aktivitas pembelajaran harus dipahami 

dengan baik agar selama terlaksanannya 

pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. 

Fungsi model pembelajaran yaitu 

sebagai pedoman yang dapat membantu guru 

untuk menciptakan suatu proses pembelajaran. 

Model pembelajaran mengarahkan guru 

mendesain pembelajaran untuk membantu 

peserta didik sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. Menurut Suprijono 

(2011:46) melalui model pembelajaran guru 

dapat membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir dan 

mengekspresikan ide. Model pembelajaran 

berfungsi pula sebagai pedoman bagi para 

perancang pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Sehubung dengan fungsi model 

pembelajaran dan guru harus mampu memilih 

dan mendesain model pembelajaran yang 

tepat, penulis memilih model pembelajaran 

discovery learning pada pembelajaran 

mailto:rinidamayanti_fbs@uwks.ac.id
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mengidentifikasi tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen. Model pembelajaran ini 

diharapkan dapat menunjang keberhasilan 

belajar siswa-siswi SMA NU Palangkaraya. 

Saat guru membantu peserta didik untuk 

memperoleh gagasan, informasi, nilai, 

keahlian, cara berpikir, dan tujuan 

mengeskpresikan diri mereka sendiri maka 

sebenarnya guru tengah mengajari mereka 

untuk belajar dan mengeskplor kemampuan 

mereka. Seberapa besar siswa mampu 

meningkatkan kepercayaan diri untuk dapat 

belajar lebih mudah dan efektif. 

Pada prisipnya sebuat model 

pembelajaran adalah upaya untuk memberikan 

pembelajaran kepada siswa agar mencapai 

hasil pembelajaran yang mudah dan efektif. 

Model pembelajaran adalah salah satu 

komponen utama dalam menciptakan suasana 

yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. 

Model pembelajaran yang variatif dan menarik 

akan sangat disukai siswa dan dapat 

berimplikasi pada minat dan motivasi siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar di 

kelas. 

Penerapan model pembelajaran 

discovery learning pada pembelajaran 

mengidentifikasi tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen bertujuan agar siswa dapat 

mengenal dan memahami tokoh dan sifat 

tokoh, khususnya tokoh yang bersifat 

antagonis.  

Menurut Syah (2017, hlm.243) Langkah 

dalam melaksanakan model pembelajaran 

discovery learning adalah (1) Stimulation 

(Stimulus), (2) Problem Statement (pernyataan 

/identifikasi masalah) (3) Data Collection 

(Pengumpulan data) (4) Data Processing 

(pengolahan data) (5) Verification 

(pembuktian) (6) Generalization 

(generalisasi). 

Pada kajian ini penulis memilih cerpen 

sebagai objek penelitian karena cerpen tidak 

memerlukan waktu yang lama untuk 

membacanya,  bentuknya lebih pendek dan 

dapat dibaca sekali duduk. Bahasa yang 

digunakan dalam cerpen pun bahasa yang 

sederhana, lebih sederhana jika dibandingkan 

dengan bahasa dalam puisi dan novel yang 

mempunyai arti kompleks. 

Berdasarkan pengalaman dan 

pengamatan saat di kelas, peneliti menemukan 

adanya kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran mengidentifikasi cerpen. Dalam 

proses pembelajaran siswa sering mengalami 

kesulitan dalam memahami dan menganalisis 

unsur intrinsik cerpen, terutama dalam 

menentukan tokoh dan penokohan, siswa 

sering mengalami kesulitan dan kurang 

semangat. 

Penerapan model pembelajaran 

discovery leraning pada pembelajaran 

mengidentifikasi tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen bertujuan supaya peserta didik 

mampu mengidentifikasi tokoh antagonis 

dalam cerpen. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap usaha peningkatan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA NU 

Palangkaraya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Tokoh Antagonis  

 Tokoh utama adalah tokoh yang 

paling banyak diceritakan serta berperan 

penting. Tokoh utama ini tugasnya sebagai 

pembawa pesan pada pembaca. Dalam sebuah 

cerita, tokoh ini paling banyak diceritakan dan 

saling berhubungan dengan tokoh lain. Plot 

cerita umumnya berfokus kepada pemeran 

utama. Sedangkan tokoh pembantu digunakan 

menjadi pelengkap cerita. 

Kata penokohan ada dalam unsur 

intrinsic karya sastra yang lebih luas daripada 

tokoh dan perwatakan. Pada unsur intrinsik 

penokohan meliputi siapa tokoh cerita dan 

bagaimana perwatakan, sifat, atau karakternya. 

Termasuk bagaimana penempatan dan 

pelukisan tokohnya. Dalam sebuah cerita, 

penokohan mampu memberikan sebuah 

gambaran yang jelas kepada pembaca.  

Menurut Aminuddin (2009:80) tokoh 

antagonis yaitu pelaku yang tidak disenangi 

pembaca karena memiliki watak yang tidak 

sesuai dengan apa yang diidamkan oleh 

pembaca.  

Semakin kuat penulis membentuk 

penokohan maka semakin kuat juga gambaran 

yang akan di terima oleh pembaca. Bila 

ditegaskan, maka penokohan adalah salah satu 

unsur intrinsik dalam karya sastra yang 

menjadi penentu tabiat atau karakter dari tokoh 

tersebut. Penokohan ialah unsur intrinsic yang 

dapat digambarkan dengan ucapan, pemikiran, 

serta pandangan. 

Menurut Wahyuningtyas dan Santosa 

(2011:3) penokohan dalam sebuah karya 

naratif dapat dibedakan menjadi beberapa 

bagian, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, 

tokoh protagonist dan tokoh antagonis.  
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 Tokoh antagonis merupakan tokoh 

yang identic dengan sifat jahatnya. Tokoh 

yang selalu menjadi inti permasalahan di 

setiap cerita. Tokoh antagonis biasanya selalu 

menentang dan membawa konflik disetiap 

cerita. Tokoh antagonis biasanya digambarkan 

memiliki sifat pendendam, sombong, suka 

pamer, tak mau kalah, iri, dengki, ingin 

menang sendiri, egois.  

Keraf (2004:164) mengungkapkan 

bahwa perwatakan tokoh dapat diperoleh 

dengan usaha memberi gambaran mengenai 

tindak tanduk dan ucapan-ucapan 

tokoh(pendukung karakter). 

Model Pembelajaran Discovery Learning  

 Pada saat ini sudah banyak model-

model pembelajaran yang dikembangkan 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran yang di pilih dengan tepat 

sangat berperan dalam meningkatkan minat 

dan semangat belajar peserta didik agar lebih 

aktif untuk mencapai pembelajaran dan 

pemahaman yang sempurna. 

Karim dan Daryanto (2017) menyebut 

discovery learning sebagai model mengajar 

yang dilaksanakan guru dengan cara mengatur 

proses belajar dengan sedemikian rupa. 

Sehingga siswa mendapatkan pengetahuan 

yang sebelumnya belum diketahui, dengancara 

tidak disampaikan terlebih dahulu akan tetapi 

siswa menemukannya sendiri. 

Dengan mengaplikasikan model 

discovery learning berulang-ulang dapat 

meningkatkan kemampuan penemuan diri 

individu yang bersangkutan. Penggunaan 

model discovery learning, ingin mengubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan 

kreatif. Mengubah pembelajaran dari teacher 

oriented ke student oriented. 

Model discovery learning masuk ke 

dalam salah satu model pembelajaran yang 

membantu peserta didik untuk mengalami dan 

menemukan pengetahuannya sendiri. Ini 

sebagai wujud murni dalam proses Pendidikan 

yang memberikan pengalaman yang mengubah 

perilaku sehingga dapat memaksimalkan 

potensi diri. 

Bruner memandang bahwa konsep atau 

kategorisasi memiliki lima unsur, dan siswwa 

dikatakan memahami suatu konsep apabila 

mengetahui semua unsur dari konsep itu, 

meliputi: (1) nama; (2) contoh-contoh baik 

positif maupun negative; (3) karakteristik; (4) 

rentangan karakteristik; (5) kaidah 

(Budiningsih, 2005:43). 

Dalam mengaplikasikan model 

discovery learning guru berperan sebagai 

pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif, 

sebagaimana pendapat guru harus dapat 

membimbing atau mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai tujuan (Sardiman, 

2005:145). 

Hal tersebut memungkinkan siswa dapat 

menemukan arti diri mereka sendiri dan 

memungkinkan mereka untuk mempelajari 

konsep-konsep di dalam bahasa yang 

dimengerti mereka. Dengan demikian, seorang 

Pendidikan dalam mengaplikasikan model 

discovery learning harus dapat menempatkan 

siswa pada kesempatan-kesempatan belajar 

yang lebih mandiri. 

Karakteristik yang paling jelas 

mengenai discovery sebagai metode mengajar 

ialah bahwa sesudah tingkat-tingkat inisial 

(pemula) mengajar, bimbingan guru hendaklah 

lebih berkurang daripada model-model 

pembelajaran lainnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk 

menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat untuk 

menemukan keterangan mengenai apa yang 

ingin di ketahui (Margono, 2003:103). Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif berupa angka atau skor yang telah 

diperoleh dari data tes siswa. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang terjadi. Dalam penelitian 

deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan 

atau di kendalikan serta tidak ada uji hipotesis 

sebagaimana yang terdapat pada penelitian 

eksperimen. 

Sejalan dengan penelitian ini, penulis 

ingin memperoleh hasil berupa angka-angka 

pada penerapan model pembelajaran discovery 

learning pada pembelajaran mengidentifikasi 

toko antagonis dalam sebuah cerpen pada 

siswa kelas XI IPA dan XI IPS SMA NU 

PALANGKARAYA. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang akan dijelaskan 

berikut ini merupakan data aktivitas siswa dan 

hasil belajar siswa saat kegiatan pembelajaran 
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mengidentifikas tokoh antagonis dalam sebuah 

cerpen pada siswa kelas XI IPA dan XI IPS. 

Hasil Aktivitas Siswa 

Hasil aktivitas siswa dari pengamat 

menunjukkan pemahaman materi siswa 100%, 

perhatian siswa terhadap pelajaran 100%, 

partisipasi siswa terhadap pelajaran 100%, dan 

siswa mengerjakan dan berdiskusi 100%. 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dideskripsikan 

berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada 

siswa. Siswa diberi sebuah cerpen dan 2 buah 

pertanyaan. 

Hasil belajar siswa pada indikator 

menyebutkan nama tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen 

Dari hasil yang telah di dapatkan 22 dari 

26 siswa berhasil menjawab dengan nilai 

tuntas di atas KKM yaitu 75-100. Dari 26 

siswa terdapat 4 orang yang tidak tuntas 

dengan nilai 70. Persentase ketuntasan dari 26 

siswa dalam menyebutkan tokoh antagonis 

dalam sebuah cerpen yaitu 85%. 

Hasil Belajar Siswa pada Indikator 

Mengidendifikasi Kalimat Yang 

Menunjukkan Tokoh Antagonis 

Dari hasil yang telah di peroleh 21 dari 

26 siswa berhasil menjawab dengan nilai 

tuntas di atas KKM yaitu 75-100. Dari 26 

siswa terdapat 5 orang yang tidak tuntas 

dengan nilai 70. Persentasi ketuntasan dari 26 

siswa dalam mengidentifikasi kalimat yang 

menunjukkan tokoh antagonis yaitu 81%. 

Pembahasan Hasil Aktivitas Siswa 

Poin-poin aktivitas siswa selama 

pembelajaran mengidentifikasi tokoh 

antagonis dalam sebuah cerpen dengan 

menerapkan model pembelajaran discovery 

learning. 

1. Pemahaman materi, siswa memahami 

materi dengan sungguh-sungguh sehingga 

materi tersebut dapat diserap dengan baik 

dan dapat diterapkan dengan baik. 

2. Perhatian siswa, Siswa memperhatikan 

dengan sungguh-sunggu, dengan mata yang 

terus tertuju kedepan saat dijelaskan materi. 

Mencatat materi-materi yang penting. 

3. Partisipasi siswa, siswa merespon apa yang 

di jelaskan oleh guru, bertanya apabila ada 

materi yang masih belum jelas, berbagi ide 

dan pengalaman dalam membahas suatu 

masalah. 

4.  Berdiskusi dan mengerjakan, siswa aktif 

Ketika mereka ingin berdiskusi dengan 

temannya, siswa bertukar pendapat dan 

mengerjakan soalnya dengan baik. 

 

 

 

Aktivitas Siswa Penilaian dari 

pengamat 

Persentase aktivitas 

siswa yang tercapai 

Tafsiran 

1. Pemahaman Materi 4 100% Seluruhnya 

2. Perhatian Siswa 4 100% Seluruhnya 

3. Partisipasi Siswa 4 100% Seluruhnya 

4. Mengerjakan dan 

Berdiskusi 

4 100% Seluruhnya 

 

Dari data aktivitas siswa di atas 

pemahaman materi siswa mendapat poin 4 

dengan persentase 100%, aktivitas perhatian 

siswa mendapat poin 4 dengan persentase 

100%, pada aktivitas partisipasi siswa 

mendapat poin 4 dengan persentase 100% dan 

saat aktivitas mengerjakan dan berdiskusi 

mendapat poin 4 dengan persentase sebesar 

100%. 

Pembahasan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh dari tes 

mengidentifikasi tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen dengan diberikan 2 pertanyaan. 

Tes dilaksanakan untuk mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa dan kemampuan 

siswa dalam mengidentifikasi tokoh antagonis 

dalam sebuah cerpen dengan menerapkan 

model pembelajaran discovery learning.  

Berdasarkan hasil pembelajaran, dengan 

indikator menyebutkan tokoh antagonis dalam 

sebuah cerpen 22 siswa dari 26 siswa berhasil 

dengan nilai tuntas di atas KKM yaitu 75-100 

dengan persentase 85%. Dan pada indikator 

mengidentifikasi kalimat yang menunjukkan 

tokoh antagonis 21 dari 26 siswa berhasil 

menjawab dengan nilai tuntas di atas KKM 

yaitu sebesar 75-100 dengan persentase 81%. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

penerapan model discovery learning pada 

pembelajaran mengidentifikasi tokoh 
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antagonis dalam sebuah cerpen pada siswa 

kelas XI IPA dan XI IPS SMA NU 

PALANGKARAYA maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut. 

1.  Aktivitas siswa kelas XI IPA dan XI IPS 

SMA NU PALANGKARAYA dalam 

kegiatan pembelajaran mengidentifikasi 

tokoh antagonis dalam sebuah cerpen 

dengan menerepakan model pembelajaran 

discovery learning menunjukkan bahwa 

descriptor untuk menilai aktivitas siswa 

muncul tafsiran seluruhnya. 

2.  Hasil belajar siswa kelas XI IPA dan XI 

IPS SMA NU PALANGKARAYA dalam 

kegiatan pembelajaran mengidentifikasi 

tokoh antagonis dalam sebuah cerpen 

dengan menerapkan model pembelajaran 

discovery learning. Pada indikator pertama 

mencapai kualifikasi yang baik dengan 

persentase ketuntasan mencapai 85% dan 

pada indikator kedua mencapai persentase 

ketuntasan 81%. 
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