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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari kemampuan siswa yang kurang sensitif 

terhadap masalah-masalah, mencari solusi untuk persoalan, kesulitan dalam 

menemukan jawaban yang bersifat alternatif dari persolan yang ada, kurang 

dalam mencari solusi suatu permasalahan. Dari permasalahan tersebut, solusi 

yang diberikan adalah dengan menerapakan model pembelajaran Osborn. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari model pembelajaran Osborn 

terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik.. Metode yang diterapkan 

dalam peneletian ini adalah eksperimen. Instrumen yang digunakan lembar tes. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran Osborn berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik sekolah dasar. 

 

Kata kunci: Model pembelajaran Osborn, berpikir kreatif 

 
Pendahuluan 

Kegiatan pembelajaran memiliki tujuan 

yang dicapai sebagai tolak ukur keberhasilaan 

suatu pembelajaran. Seperti halnya tujuan dari 

suatu pembelajaran sampai dengan tujuaan 

berskalaa nasional. Aspek pendukung 

pembelajaran yang mempengaruhi berjalannya 

suatu sistem pembelajaran seperti guru, peserta 

didik, suaasana belaajar, bahan ajar, sumber 

belajar, media pembelajaran, bahkan evaluasi 

sebaagai ukuran keberhasilan pembelajaran itu 

sendiri. 

Kegiatan pembelajaran harus diorganisir 

dengan terarah sesuai kompetensi dan indikator 

yang ingin dicapai sebagai hasil pembelajaran 

dari kegiatan belajar dan mengajar. Proses 

pembelajaran yang baik akan menentukan hasil 

pembelajaran yang baik, sehingga diharapkan 

bagi pendidik untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang bervariasi dan menarik bagi 

peserta didik untuk menguasai pembelajaran 

dan mengembangkan kemampuan peserta 

didik. Berkaitan dengan hal itu, pendidik 

dituntut untuk mengetahui dan menguasai 

model, metode, pendekatan, dan media 

pembelajaran.  

Pembelajaran yang didominasi oleh 

pendidik dalam hal ini guru dan posisi peserta 

didik sebagi objek pembelajaran akan berakibat 

pembelajaran yang tidak bermakna dan 

kemampuan kreatifitas peserta didik tidak akan 

berkembang. Kemampuan pendidik untuk 

mengembangkan kemampuan kreativitas 

peserta didik akan sangat berpengaruh pada 

keberhasilaan pembelajaran yang disampaikan 

kepada peserta didik melalui kegiatan yang 

mengarah kreatifitas peserta didik. Menurut 

Freire (dalam Topasimassang, 2005:49) 

sejatinya manusia sebagai pelaku bukan 

penanggung (penderita) atau objek dalam 

hidupnya. Sebagai pelaku manusia menentukan 

apa yang harus diperbuat dan apa yang harus 

dicipta. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam 

pelaksanaan pembelajaran sangat penting 

membuat peserta didik untuk berperan secaara 

aktif sebagai pelaku pembelajaraan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Pembelajaran IPS harus menekankan pada 

peserat didik sebagai subjek pembelajaran dan 

mengubah pembelajaran yang monoton ke arah 

pembelajaran konsruktivisme dan 

menyenangkan. 

mailto:arya.nugroho15@gmail.com
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

kelas IV SDN Gerih II, pebelajaran di kelas 

sebagai berikut guru hanya menyampaikan 

pembelajaran dengan ceramah; menggunakan 

buku ajar dari sekolah sebagai pedoman belajar 

dan mengajar tanpa ada literasi lain atau proses 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik; 

dan di akhir pembelajaran memberikan evaluasi 

berupa soal secara langsung. Dari proses 

pembelajaran seperti itu tidak mengembangkan 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. 

Hasil diskusi, wawancara, ataupun 

observasi diperoleh aktivitas peserta didik 

dalam pembelajaran sebagi berikut. (1) 

pendidik hanya menyampaikan pemecahan 

masalah tanpa melibatkan peserta didik 

bagaimana untuk menganalisis suatu 

permasalahan. (2) jenis evaluasi yang diberikan 

oleh pendidik berupa latihan soal yang 

sebelumnya disajikan materi beserta contohnya, 

tanpa memberikan jenis evaluasi yang lain (soal 

cerita). Dalam hal ini beranggapan soal cerita 

adalah jenis evaluasi yang sulit untuk dimnegrti 

dan dipahami peserta didik. (3) pendidik hanya 

memberikan pembelajaran dengan menyajikan 

contoh soal dan penyelesaian secaara langsung 

tanpa memberikan kesempatan pada pesserta 

didik untuk mnegutarakan ide dan gagasan 

yang dimiliki. (4) Dalam penyelesaian 

permasalahan tanpa mendorong keterampilan 

kreatif peserta didik pada hal menemukan 

jawaban. Pembelajran yang dilakukan tersebut 

tidak memperhatikan porsi peserta didik 

sebagai pelaku pembelajaran untuk berkreasi 

dalam hal mengembangkan pikiran dan 

perbuatan kreatifitas peserta didik yang 

nantinya berguna untuk kehidupan peserta 

didik di masa depan. 

Proses pembelajaran seperti itu dapat 

ditingkatkan dengan melaksanakan beberpa 

refleksi dalam hal penyajian materi, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, 

pengelolaan kelas yang membuat peserta didik 

menarik dan merangsang kemampuan 

kreatifitas peserta didik. Upaya yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatifitas 

peserta didik adalah dengan penentuan model 

pembelajaran yang sesuai dan menunjang 

ketertarikan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir seperti 

model pembelajaran Osborn. Model 

pembelajaran Osborn yaitu model 

pembelajaran dengan menggunakan metode 

atau teknik brainstorming yang mengacu pada 

proses untuk menghasilkan ide-ide baru atau 

proses untuk memecahkan masalah. Proses 

menemukan masalah dan memunculkan 

gagasan yang ada pada peserta didik 

diharapakan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Hal 

tersebut didukung dari langkah model 

pembelajaran Osborn yaitu menemukan solusi, 

menemukan gagasan, dan menemukan fakta.  

 

Kajian pustaka 

Model pembelajaran Osborn adalah 

suatu model pembelajaran dengan 

menggunakan metode atau teknik 

brainstorming. Metode brainstorming 

dipopulerkan oleh Alex Faickney Osborn dalam 

bukunya Applied Imagination pada tahun 1953. 

Osborn (dalam Hady, 2015) mengemukakan 

bahwa kelompok dapat menggandakan hasil 

kreatifnya dengan brainstorming. 

Brainstorming bekerja dengan cara fokus pada 

masalah, lalu selanjutnya dengan bebas 

bermunculan sebanyak mungkin solusi dan 

mengembangkannya sejauh mungkin. Menurut 

Luthfiyati (jurnal pendidikan:3) menjelaskan 

brainstorming mungkin istilah yang paling 

sering digunakan, tetapi juga merupakan teknik 

yang paling tidak banyak dipahami. orang 

menggunakan istilah brainstroming untuk 

mengacu pada proses untuk menghasilkan ide-

ide baru atau proses untuk memecahkan 

masalah. 

Dalam dunia industri, metode 

brainstorming ini banyak digunakan dalam 

rangka menyelesaikan suatu masalah. Osborn, 

mengatakan bahwa dalam memecahkan 

masalah, terdapat 3 prosedur yang ditempuh, 

yaitu: 

a. Menemukan fakta, melibatkan 

penggambaran masalah, 

mengumpulkan dan meneliti data dan 

informasi yang bersangkutan.  

b. Menemukan gagasan, berkaitan dengan 

memunculkan dan memodifikasi 

gagasan tentang strategi pemecahan 

masalah.  

c. Menemukan solusi, yaitu proses 

evaluatif sebagai puncak pemecahan 

masalah. 

Berdasarkan pengertian dan ketentuan 

dasar dari metode brainstorming maka untuk 

tahapan-tahapan pembelajaran untuk memulai 

brainstorming, antara lain:  

a. Tahap Pemberian informasi dan 

motivasi (Orientasi). Guru menjelaskan 
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masalah yang dihadapi beserta latar 

belakangnya dan mengajak peserta 

didik aktif untuk menyumbangkan 

pemikirannya. 

b. Tahap Identifikasi (Analisa). Pada 

tahap ini peserta didik diundang untuk 

memberikan sumbang saran pemikiran 

sebanyak-banyaknya. Semua saran 

yang masuk ditampung, ditulis dan 

tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan 

peserta hanya boleh bertanya untuk 

meminta penjelasan. Hal ini agar 

kreativitas peserta didik tidak 

terhambat. 

c. Tahap Klasifikasi (Sintesis). Semua 

saran dan masukan peserta ditulis. 

Langkah selanjutnya 

mengklasifikasikan berdasarkan 

kriteria yang dibuat dan disepakati oleh 

kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan 

struktur/ faktor-faktor lain.  

d. Tahap Verifikasi. Kelompok secara 

bersama melihat kembali sumbang 

saran yang telah diklasifikasikan. 

Setiap sumbang saran diuji 

relevansinya dengan permasalahannya. 

Apabila terdapat sumbang saran yang 

sama diambil salah satunya dan 

sumbang saran yang tidak relevan bisa 

dicoret. Kepada pemberi sumbang 

saran bisa diminta argumentasinnya.  

e. Tahap Konklusi (Penyepakatan). 

Guru/pimpinan kelompok beserta 

peserta lain mencoba menyimpulkan 

butir-butir alternatif pemecahan 

masalah yang disetujui. Setelah semua 

puas, maka diambil kesepakatan 

terakhir cara pemecahan masalah yang 

dianggap paling tepat.22  

Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa metode brainstorming 

adalah merupakan salah satu metode atau 

teknik mengajar yang digunakan untuk 

mendapatkan ide-ide atau gagasan sebanyak 

mungkin dari peserta didik tentang materi yang 

diajarkan. Peserta didik dituntut untuk lebih 

aktif dalam memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru di dalam kelas, dalam hal 

ini peserta didik diminta untuk dapat 

mengemukakan setiap ide atau gagasannya 

yang berkaitan dengan tema pembelajaran 

sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lancar dan baik. 

Menurut Surjadi (dalam 

Sudjana,2001:83) tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh guru dalam metode 

brainstorming untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Tugas guru tersebut diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Mengemukakan masalah atau materi 

kepada kelompok. 

2. Menunjuk seorang penulis yang 

mencatat apa yang sampaikan oleh 

anggota kelompok.  

3. Menerapkan peraturan pokok bagi para 

anggota seperti mengemukakan 

pemecahan dengan cepat, 

mengemukakan gagasan yang terlintas 

dalam pikiran menghindari 

mengevaluasi orang lain.  

4. Menentukan berapa lama kegiatan 

pengungkapan pendapat berlangsung.  

5. Meminta saran penelaah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam 

pelaksanaan metode ini tugas guru adalah 

memberikan masalah yang mampu merangsang 

pikiran siswa, sehingga mereka bisa 

menanggapi, dan guru tidak boleh 

mengomentari bahwa pendapat siswa itu benar 

atau salah. Disamping itu, pendapat yang 

dikemukakan tidak perlu langsung 

disimpulkan, guru hanya menampung semua 

pernyataan pendapat siswa, sehingga semua 

siswa didalam kelas mendapatkan giliran, 

memberikan pertanyaan untuk memancing 

siswa yang kurang aktif menjadi tertarik. 

Selama pengungkapan pendapat tidak perlu 

komentar atau evaluasi secara langsung.  

Sedangkan peran siswa dalam metode 

brainstorming ini adalah bertugas memiliki 

bekal pengetahuan untuk menanggapi masalah, 

mengemukakan pendapat, bertanya, atau 

mengemukakan masalah baru melalui proses 

imajinasi yang dimilikinya. Mereka belajar dan 

melatih merumuskan pendapatnya dengan 

bahasa dan kalimat yang baik, sehingga mereka 

bisa memperoleh suatu kesimpulan yang tepat 

setelah pembelajaran. Menurut Sudjana 

(2001:84) siswa yang kurang aktif perlu 

dipancing dengan pertanyaan dari guru agar 

turut berpartisipasi aktif, dan berani 

mengemukakan pendapatnya. 

Berpikir merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh manusia. Tanpa berpikir 

manusia tidak akan dapat hidup dengan 

sempurna. Dikarenakan kemampuan berpikir 

ini merupakan kemampuan yang sangat 

menunjang bagi kelangsungan hidup. menurut 

Dewey tentang berpikir, Dewey (dalam 

Sudarma, 2013:38) ada beberapa makna 
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berpikir, berpikir adalah “stream of 

consciousness”, berpikir adalah imajinasi atau 

kesadaran, dan  berpikir sama dengan 

keyakinan (believing). Dari ketiga makna 

tersebut apabila dijelaskan lebih lanjut yaitu: 

a. Berpikir adalah “stream of 

consciousness”. 

Arus kesadaran itu muncul dan hadir 

setiap hari, mengalir tanpa terkontrol, 

termasuk di dalamnya yaitu mimpi 

atau impian, dan lamunan. 

b. Berpikir adalah imajinasi atau 

kesadaran. 

Pada umumnya imajinasi ini muncul 

secara tidak langsung atau tidak 

bersentuhan langsung dengan sesuatu 

yang sedang dipikirkan. 

c. Berpikir sama dengan keyakinan 

(believing). 

Satu bentuk keyakinan yang dimiliki 

seseorang, sehingga dirinya beropini, 

berpendapat, atau malahan bertindak 

seiring keyakinan dimaksud. 

Berdasarkan ketiga makna tentang 

definisi berpikir tersebut dapat didefinisikan 

berpikir sebagai usaha seseorang secara mental 

dengan melibatkan kerja otak untuk memahami 

sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar 

dari persoalan yang sedang dihadapi, 

menyampaikan gagasan, ide, menanggapi suatu 

hal, mengajukan pertanyaan, maupun dalam hal 

melakukan tindakan yang tanpa disengaja 

seperti melamun dan bermimpi. 

Menurut Suryabrata (dalam Siswono, 

2008) berpendapat bahwa berpikir merupakan 

proses yang dinamis yang dapat dilukiskan 

menurut proses atau jalannya. Proses berpikir 

itu pada pokoknya terdiri dari 3 langkah, yaitu 

pembentukan pengertian, pembentukan 

pendapat dan penarikan kesimpulan. 

Kreativitas adalah kecerdasan yang 

berkembang dalam diri individu, dalam bentuk 

sikap, kebiasaan, dan tindakan dalam 

melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal 

untuk memecahkan masalah (Sudarma, 

2013:21). Sedangkan menurut Ahmadi 

(2011:3), kreativitas merupakan kemampuan 

(berdasarkan data dan informasi yang tersedia) 

untuk memberikan gagasan-gagasan baru 

dengan menemukan banyak kemungkinan 

jawaban terhadap suatu masalah, yang 

menekankan pada segi kuantitas, 

ketergantungan dan keragaman jawaban dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah.  

Menurut Susanto (2012:99) berasumsi 

bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya. Secara sederhana, Sudarma 

(2013:9) mendefinisikan kreativitas sebagai 

kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, 

apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau 

produk. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kreativitas dapat dikemukakan dalam bentuk 

tindakan (perilaku) dan gagasan (ide). Dengan 

kata lain hubungan kreativitas dengan 

keterampilan berpikir kreatif yaitu keterampilan 

keterampilan berpikir kreatif merupakan salah 

satu produk dari kreativitas dalam bentuk ide 

(gagasan) atau bisa juga dikatan bahwa 

keterampilan berpikir kreatif merupakan bentuk 

kreativitas secara mental. 

Berdasarkan beberapa teori yang 

diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa 

berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir 

dimana seseorang mencoba menemukan 

hubungan-hubungan baru untuk memperoleh 

jawaban baru terhadap pemecahan masalah 

melalui aktivitas mental yang terkait dengan 

kepekaan permasalahan tersebut, 

mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide 

yang tidak biasa. Sehingga dapat dikatakan 

berpikir kreatif merupakan tahapan berpikir 

tingkat tinggi yang akan menumbuhan 

kreativitas yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah yang sedang dan atau akan dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpikir 

kreatif, seseorang dituntut untuk dapat 

memperoleh lebih dari satu jawaban terhadap 

suatu persoalan. 

 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

dilakukan karena untuk meneliti ada tidaknya 

hubungan sebab akibat antar variable (antara 

model pembelajaran Osborn dan berpikir 

kreatif). Peneliti akan mengujicobakan 

penelitiannya ke dalam kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Waktu yang dialokasikan untuk 

penelitian ini adalah selama semester genap 

2014/2015. Tempat penelitian di SDN Gerih II 

Ngawi. Pemilihan SDN Gerih II Ngawi sebagai 

tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan: (1) sekolah bersifat terbuka dan 

mau menerima upaya inovasi terhadap 

pendidikan, (2) kesediaan dari pihak sekolah 
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(kepala sekolah, guru, dan murid) untuk 

bekerjasama dalam kegiatan penelitian, dan (3) 

memiliki kelas paralel sehingga memudahkan 

untuk pengelompokan kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Populasi penelitian adalah seluruh 

peserta didik kelas 4 SDN Gerih II Ngawi 

tahun ajaran 2014/2015. Sampel penelitian 

adalah 20 peserta didik untuk masuk kelas 

kontrol dan 20 peserta didik untuk masuk kelas 

eksperimen. 

1. Variabel Bebas 

Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah model 

pembelajaran Osborn 

2. Variable Terikat 

Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah keterampilan 

berpikir kreatif. 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

menggunakan independent sample t-test. 

Analisis data independent sample t-test 

digunakan untuk mengukur apakah ada 

perbedaan hasil penguasaan konsep antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Untuk melakukan uji independent t-tes 

digunakan bantuan SPSS. Dasar pengambilan 

keputusan adalah berdasrkan perbandingan 

        dengan        pada derajat kesalahan 

5% (Sugiyono, 2012:230) dengan keterangan 

jika          lebih besar dari         (        >  

      ), maka hipotesis nihil (Ho) yang diajukan 

ditolak dan hipotesis alternatif (Hi) diterima; 

jika          lebih kecil dari         (        <  

      ), maka hipotesis nihil (Ho) yang diajukan 

diterima dan hipotesis alternatif (Hi) ditolak. 

 

Pembahasan 

Berdasar hasil penelitian diperoleh hasil 

model pembelajaran Osborn terhadap 

keterampilan berpikir kreatif di kelas IV SDN 

Gerih II Ngawi baik. Hasil koefisien regresi 

untuk variabel model pembelajaran Osborn 

terhadap berpikir kreatif peserta didik kelas IV 

SDN Gerih II Ngawi tahun ajaran 2014/2015 

sebesar 0,532. Besarnya nilai koefisien regresi 

menunjukkan pengaruh variabel model 

pembelajaran Osborn berpengaruh signifikan 

terhadap berpikir kreatif peserta didik kelas IV 

SDN Gerih II Ngawi tahun ajaran 2014/2015 

ada pengaruh positif, yang artinya setiap terjadi 

kenaikan satu unit skor model pembelajaran 

Osborn, maka akan diikuti dengan 

meningkatnya berpikir kreatif peserta didik 

kelas IV SDN Gerih II Ngawi tahun ajaran 

2014/2015 sebesar 0,532 pada konstanta 

33,283. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa pelaksanaan berpikir kreatif peserta 

didik kelas IV SDN Gerih II Ngawi tahun 

ajaran 2014/2015 dapat terlaksana dengan baik 

apabila didukung oleh model pembelajaran 

Osborn. 

Berdasar hasil analisis data, diperoleh 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,827. Hal 

tersebut menunjukkan keeratan hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

karena nilai koefisien korelasi yang diperoleh 

mempunyai derajat keeratannya sangat kuat 

karena mendekati nilai 1. Sementara itu hasil 

pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa nilai 

signifikan untuk t hitung sebesar 0,000, nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α 

(0,000 < 0,05). Dengan demikian bahwa model 

pembelajaran Osborn (X) berpengaruh 

signifikan terhadap berpikir kreatif (Y) peserta 

didik kelas IV SDN Gerih II Ngawi tahun 

ajaran 2014/2015. Semakin baik model 

pembelajaran Osborn, maka berpikir kreatif 

peserta didik kelas IV SDN Gerih II Ngawi 

tahun ajaran 2014/2015 juga akan semakin 

baik. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 

aktivitas guru menggunakan model 

pembelajaran Osborn mengalami kemajuan dan 

mencapai hasil yang terbaik pada keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik. Aspek 

menumbuhkan keaktifan dan mengembangkan 

gagasan atau ide-ide harus diperhatikan dalam 

setiap langkah kegiatan belajar mengajar. 

Model pembelajaran Osborn membantu peserta 

didik untuk memahami materi yang diajarkan 

karena siswa dengan bebas mengeluarkan 

pendapat, gagasan serta ide yang mereka 

ketahui tentang materi yang diajarkan, sehingga 

dapat membangkitkan pengetahuan awal 

(schemata) peserta didik, dan tentu akan lebih 

mudah dalam memahami materi yang 

diajarkan. 

 Dengan menerapkan model 

pembelajaran Osborn diharapkan aktivitas 

peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

penelitian, temuan yang didapat pada aktivitas 

siswa melakukan kegiatan awal pembelajaran 

siswa sangat aktif terbukti dengan nilai yang 

selalu konstan pada tiap-tiap tahapan. Hal ini 

dipengaruhi bimbingan guru yang baik disaat 

kegiatan awal, sehingga siswa duduk dengan 

rapi, menjawab salam dari guru dengan 
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semangat, berdoa bersama-sama, dan 

mendengarkan saat diabsen. Sedangkan pada 

aspek siswa melakukan ice breaking dan 

menanggapi apresepsi siswa lebih demokrasi 

dalam memberikan respon dilihat dari tiap 

siklus mengalami peningkatan. Dengan 

demikian maka penelitian ini menunjukkan 

model pembelajaran Osborn terdapat 

kesesuaian dan memiliki pengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 

IV SDN Gerih II Ngawi tahun ajaran 

2014/2015. 

 

Penutup 

Simpulan 

Terdapat perbedaan berpikir kreatif 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen siswa 

kelas IV SDN Gerih II Ngawi tahun ajaran 

2014/2015. Khusus untuk kelas eksperimen 

terdapat perbedaan yang sangat signifikan 

antara nilai Post Test dan Pre Tes yang dicapai 

peserta didik. Terbukti bahwa model 

pembelajaran Osborn berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

sekolah dasar. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitan yang telah 

dilakukan maka guru hendaknya 

memperhatikan beberapa hal yaitu guru 

sebaiknya mengunakan pembelajaran model 

pembelajaran Osborn untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik dari sebelumnya; hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan model pembelajaran Osborn ini 

berpengaruh terhadap keterampilan berpikir 

kreatif; adapun untuk penelitian selanjutnya 

akan lebih baik apabila pengukuran tidak 

terbatas hanya untuk keterampilan berpikir 

kreatif tetapi lebih mengarah kepada 

keterampilan yang lebih tinggi. 
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ABSTRAK 

 

Ketersediaan media pembelajaran di sekolah membantu keterlaksanaan proses 

belajar mengajar. Secara umum, media pembelajaran berguna sebagai alat untuk 

memerjelas bahan pengajaran. Satu diantaranya jenis media yang mampu 

menjawab tantangan pada era teknologi adalah multimedia. Satu diantara 

aplikasi yang mampu menciptakan suatu grafis dan menampilkan audio dan 

visual secara bersamaan yaitu menggunakan adobe flash. Pengembangan media 

pembelajaran terdiri dari atas 4 tahap yaitu tahap pendefinisian, perancangan, 

pengembangan, dan penyebaran. Tujuan pembelajaran akan tersampaikan 

dengan baik jika guru menggunakan model, teknik, pendekatan dalam 

pembelajaran. Pendekatan bervariasi dipilih guru dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran menulis narasi. 

 

Kata Kunci: Media Adobe Flash, Pendekatan Bervariasi, Narasi 

 
PENDAHULUAN 

Satu diantara bidang aktivitas dan 

materi pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar yang memegang peranan penting ialah 

pengajaran menulis. Menulis merupakan salah 

satu kompetensi bahasa yang ada dalam setiap 

jenjang pendidikan, mulai tingkat prasekolah 

hingga perguruan tinggi. Menulis adalah satu 

diantara 4 keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai dengan baik oleh siswa. Menulis 

merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan 

seseorang mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami. Siswa diharapkan 

menggunakan beberapa kemampuan lain guna 

tercapai tulisan yang berkualitas, sehubungan 

dengan hal itu mengarang dapat diartikan 

keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang 

untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca untuk dipahami secara tepat seperti 

yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang. 

Karangan itu sendiri memiliki klasifikasi dan 

jenis yang beragam. Menurut Rosdiana, dkk. 

(2008:3.22) wacana narasi merupakan satu 

diantara jenis wacana yang berisi cerita. Hal ini 

berarti bahwa menulis narasi adalah satu 

diantara jenis karangan yang sifatnya bercerita, 

baik berdasarkan pengalaman, pengamatan, 

maupun berdasarkan rekaan pengarang. 

Menulis narasi merupakan kompetensi 

menulis sudah diajarkan sejak jenjang Sekolah 

Dasar. Sehubungan dengan itu kemampuan 

menulis harus ditingkatkan sejak kecil atau 

mulai dari pendidikan Sekolah Dasar. Apabila 

kemampuan menulis tidak ditingkatkan, maka 

kemampuan siswa untuk mengungkapkan 

pikiran atau gagasan melalui bentuk tulisan 

akan semakin berkurang atau tidak 

berkembang. Hal-hal yang berbeda seperti 

dapat dijumpai dalam keterampilan berbahasa 

yang lain, kemampuan menulis memerlukan 

sejumlah potensi pendukung. Untuk 

mencapainya dibutuhkan kesungguhan-

kesungguhan, kemauan keras, bahkan dengan 

belajar sungguh-sungguh. Dengan demikian, 

wajar bila meningkatkan kemampuan menulis 

mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan 

mahir. 

Berbagai studi di lapangan menyatakan 

bahwa ketersediaan media pembelajaran di 

sekolah membantu keterlaksanaan proses 

mailto:pratiwidesi27@gmail.com
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belajar mengajar. Secara umum, media 

pembelajaran berguna sebagai alat untuk 

memerjelas bahan pengajaran. (Sudjana, dkk. 

2005:6). Media pembelajaran setiap tahun 

mengalami perkembangan, siswa cepat merasa 

bosan ketika media yang digunakan kurang 

menarik sehingga perlu diadakan perbaikan 

media yang mampu menarik minat siswa guna 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Salah 

satu jenis media yang mampu menjawab 

tantangan pada era teknologi dengan 

menggunakan multimedia. Menurut Zeembry 

(dalam Ariani, dkk. 2003:11), multimedia 

merupakan kombinasi data teks, audio, gambar, 

animasi, video, dan interaksi. Karakteristik 

multimedia pembelajaran bersifat mandiri, 

dalam pengertian memberi kemudahan dan 

kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga 

pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan 

orang lain (Ariani, dkk. 2003:27).  

Indikator-indikator di atas dijabarkan 

dalam sebuah media pembelajaran. Animasi 

adalah tampilan yang menggabungkan antara 

media teks, grafik, dan suara dalam suatu 

aktivitas pergerakan. Pramono (2003:56), 

mendefinisikan animasi sebagai suatu teknologi 

yang dapat menjadikan gambar yang diam 

menjadi bergerak kelihatan seolah-olah gambar 

tersebut hidup, dapat bergerak, beraksi dan 

berkata. Animasi digunakan untuk menjelaskan 

dan mensimulasikan sesuatu yang sulit 

dilakukan dengan video. Penyajian media 

animasi dikemas dan disajikan dengan kuis, hal 

ini dilakukan untuk memancing keberanian dan 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Dengan adanya kuis dalam 

sajian animasi dalam adobe flash siswa tidak 

menjadi subjek pasif, mereka dapat berinteraksi 

lansung menggunakan media yang disajikan. 

Tampilan animasi dan kuis disajikan menjadi 

satu dalam aplikasi adobe flash.  

Penyajian gambar adobe flash di 

dukung oleh pendekatan yang dilakukan guru 

terhadap siswa. Untuk menghadapi karakter 

siswa yang beraneka ragam guru dituntut untuk 

mencari soluusi untuk menghadapi berbagai 

macam karakter tersebut, salah satunya dengan 

menggunakan pendekatan bervariasi. 

Djamarah., dkk (2002:57), ketika guru 

dihadapkan pada permasalahan, maka guru 

akan menghadapi permasalahan anak didik 

yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi 

anak didik tidak selalu sama kadang ada 

perbedaan. Dalam mengajar, guru yang hanya 

menggunakan satu metode biasanya sukar 

menciptakan suasana kelas yang kondusif 

dalam waktu relatif lama. Permasalahan yang 

dihadapi oleh setiap peserta didik biasanya 

bervariasi, maka pendekatan yang 

digunakanpun akan lebih tepat dengan 

pendekatan bervariasi pula (Djamarah., 

dkk.2002:58).  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin 

dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti “perantara” atau 

“pengantar”. Media merupakan pesan dua arah 

yang berasal dari pengirim pesan ke penerima 

pesan. Briggs (dalam Sadiman, 2009:6) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat 

fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

meransang siswa untuk belajar. Dalam arti 

yang lebih luas, media merupakan kegiatan 

yang dapat menciptakan suatu kondisi, 

sehingga memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang baru (Rohani, 1997:3).  

Media pembelajaran mempunyai 

peranan penting dalam kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas. Menurut Elsevier, Ltd 

(2013) menyatakan bahwa, 

“Most educators are lack of knowledge 

to utilize an instructional media and to 

produce innovation as instructional 

tools” 

Sebagian besar pendidik kurang 

pengetahuannya akan kegunaan media 

pembelajaran dan untuk menghasilkan media 

pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran 

sendiri dapat mempertinggi proses belajar 

siswa dalam pembelajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi proses belajar 

siswa. Komponen media pembelajaran yang 

baik adalah suatu media yang dapat menunjang 

pembelajaran, dengan demikian tujuan yang 

diharapkan dalam pembelajaran dapat tercapai. 

Kriteria yang digunakan peneliti untuk 

mengembangkan kualitas media pembelajaran 

mengacu pada kriteria kualitas suatu material 

yang dikemukakan oleh Nieveen. Menurut 

Nieveen (1999:123), suatu material dikatakan 

berkualitas jika memenuhi aspek-aspek kualitas 

produk antara lain (1) kevalidan (validity); (2) 

kepraktisan (practicity); (3) keefektivan 

(effectiveness). Hal di atas diperkuat dengan 

pendapat Munir (2013:16) yang menyatakan 

bahwa dalam penggunaan multimedia harus 

mengandung komponen-komponen berikut. (1) 
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Teks bahasa; (2) grafik; (3) gambar (image atau 

visual diam); (4) animasi; (5) audio 

(suara/bunyi). 

 

Multimedia  

Multimedia merupakan pemanfaatan 

komputer untuk membuat dan menggabungkan 

teks, grafik, audio, video, dengan menggunakan 

alat yang memungkinkan pemakai berinterkasi, 

berkreasi, dan berkomunikasi Hofstetter (dalam 

Ariani.dkk, 2010:10). Multimedia pembelajaran 

merupakan aplikasi multimedia yang digunakan 

dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan 

pesan serta dapat meransang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan yang belajar sehingga 

secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan 

dan terkendali. (Ariani dkk., 2010:26). 

Beberapa manfaat multimedia pembelajaran 

menurut Ariani dkk., (2010:26) antara lain (a) 

memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak 

tampak mata; (b) memperkecil benda yang 

sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 

sekolah; (c) menyajikan benda atau peristiwa 

yang kompleks; (d) menyajikan benda atau 

peristiwa yang jauh; (e) menyajikan benda atau 

peristiwa yang berbahaya; (f) meningkatkan 

daya tarik dan perhatian siswa. 

 

Adobe Flash 

Adobe flash adalah perangkat lunak 

aplikasi animasi yang digunakan untuk web, 

dengan adobe flash aplikasi web dapat 

dilengkapi dengan beberapa macam animasi, 

sound, interaksi animasi dan lain-lain (Munir, 

2013: 15). Selain itu, dalam pembuatan media 

pembelajaran berbasis multimedia harus 

memperhatikan karakteristik resolusi, 

kecerahan, warna, dan contrast-rationya 

(Daryanto, 2013: 137). Sedangkan menurut 

Clark,dkk. (1991:210) menyatakan bahwa 

semua informasi diproses melalui dual channel 

yang independen yaitu channel verbal seperti 

teks, dan suara, dan channel visual seperti 

diagram, animasi, dan gambar. Subayani 

(2013:17) banyak keunggulan dalam 

penggunaan media flash diantaranya adalah 

sebagai berikut (a) ukuran file kecil, 

mempunyai kemampuan membuat animasi 

secara streaming; (b) dapat membuat film 

kartun dan aplikasi web interaktif yang 

memungkinkan pengguna dapat berinteraksi 

lansung dengan aplikasi yang dibuat denga 

menggunakan keyboard atau mouse untuk 

berpindah kebagian-bagian yang berbeda dari 

sebuah film; (c) memindahkan objek-objek, 

memasukkan informasi melalui form; (d) 

mampu membuat tombol interaktif dengan 

sebuah movie atau objek lain; (e) mampu 

membuat perubahan transparansi warna dalam 

movie; (f) mampu membuat perubahan animasi 

dari satu bentuk kebentuk yang lain; (g) mampu 

membuat gerakan animasi dengan mengikuti 

alur yang telah ditetapkan. 

 

Pendekatan Bervariasi 

Selain media pembelajaran yang 

mendukung dalam kegiatan pembelajaran, guru 

juga mempunyai peran yang sangat vital dalam 

menjalankan skenario pembelajaran di dalam 

kelas. Penyajian gambar adobe flash di dukung 

oleh pendekatan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Untuk menghadapi karakter siswa 

yang beraneka ragam guru dituntut untuk 

mencari solusi dalam menghadapi berbagai 

macam karakter tersebut, salah satunya dengan 

menggunakan pendekatan bervariasi. 

Djamarah., dkk (2002:57), ketika guru 

dihadapkan pada permasalahan, maka guru 

akan menghadapi permasalahan anak didik 

yang bervariasi. Dalam mengajar, guru yang 

hanya menggunakan satu metode biasanya 

sukar menciptakan suasana kelas yang kondusif 

dalam waktu relatif lama. Permasalahan yang 

dihadapi oleh setiap peserta didik biasanya 

bervariasi, maka pendekatan yang 

digunakanpun akan lebih tepat dengan 

pendekatan bervariasi pula (Djamarah., 

dkk.2002:58). Maka kiranya pendekatan variasi 

ini sebagai alat yang dipergunakan guru guna 

membantu dalam pengaplikasian media adobe 

flash.  

 

Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan merupakan 

aktivitas mengungkapkan gagasan, kegiatan 

produktif dan ekspresif sehingga penulis harus 

mempunyai kemampuan dalam menggunakan 

kosa kata, tata tulis, dan struktur bahasa 

(Nurgiyantoro, 2001:273). Menulis merupakan 

suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis, penulis harus  trampil 

memanfaatkan grafologi, bahasa, dan kosa 

kata. Keterampilan menulis tidak datang 

secara otomatis, melainkan harus melalui 

latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Menurut Gebhardt dan Dawn Rodrigues 

(1989:1)  

“writing is one of the most 

important things you do in college”  
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Menulis merupakan salah satu hal 

paling penting yang kamu lakukan di sekolah. 

Fungsi dasar menulis dalam pengajaran bahasa 

Indonesia adalah sebagai: (1) dasar penguasaan 

materi mengingat wacana dalam bentuk verbal 

atau tulisan; (2) sarana peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dengan 

pemahaman berbagai jenis pengetahuan; (3) 

sarana peningkatan kemampuan dan 

keterampilan untuk meraih dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, 

dan seni; (4) sarana penyebarluasan pemakaian 

bahasa Indonesia, serta (5) sarana yang 

menghubungkan siswa pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan disiplin ilmu yang 

lain (Muslich, 2011:121). Sedangkan menurut 

Bailey (2011:3) menyatakan bahwa 

“The purpose of writing to discuss 

a subject of common interest and 

give the writer's view”. 

 Dari pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa tujuan utama menulis adalah 

membahas topik yang menarik dan 

memberikan pandangan penulis. Slamet 

(2007:103), cerita adalah ragam wacana yang 

menceritakan proses kejadian suatu peristiwa. 

Sasarannya adalah memberikan gambaran yang 

sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai 

fase, urutan, langkah, atau rangkaian terjadinya 

suatu hal. Dari pengertian di atas dapat 

diartikan bahwa cerita merupakan suatu 

karangan yang berusaha mengisahkan suatu 

kejadian atau peristiwa sehingga tampak 

seolah-olah pembaca melihat atau mengalami 

sendiri peristiwa itu. Unsur yag paling penting 

dari sebuah cerita adalah unsur perbuatan atau 

tindakan. Selain itu, cerita juga dapat 

mengisahkan unsur perbuatan atau tindakan, 

kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian 

aktu. Jadi unsur utama dalam sebuah cerita 

adalah tindak-tanduk atau pebuatan dalam 

suatu urutan waktu. 

 

Tabel 1 Pedoman Penilaian Menulis Cerita 

ASPEK 

YANG 

DINILAI 

SKOR KRITERIA 

ISI 27-30 

 

 

22-26 

 

 

17-21 

 

 

13-16 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 

Padat informasi *substansi *pengembangan isi tuntas *relevan dengan 

permasalahan dan tuntas 

CUKUP BAIK 

Informasi cukup *substansi cukup *pengembangan isi terbatas *relevan 

dengan masalah tetapi tidak lengkap 

SEDANG-CUKUP 

Informasi terbatas *substansi cukup *pengembangan isi tidak cukup 

*permasalahan tidak cukup 

SANGAT KURANG 

Tidak berisi *tidak ada substansi *tidak ada pengembangan isi *tidak ada 

permasalahan 

ORGANISASI 18-20 

 

 

14-17 

 

 

10-13 

 

 

7-9 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 

Ekspresi lancar *gagasan diungkapkan dengan jelas *padat tertata 

dengan baik *urutan logis *kohesif 

 CUKUP BAIK 

Kurang lancar*kurang terorganisir tetapi ide utama terlihat *bahan 

pendukung terbatas*urutan logistetapi tidak lengkap 

SEDANG-CUKUP 

Tidak lancar *gagasan kacau, terpotong-potong *urutan dan 

pengembangan tidak logis 

SANGAT KURANG 

Tidak komunikatif *tidak terorganisir *tak layak nilai 

KOSA KATA 18-20 

 

 

14-17 

 

 

10-13 

 

 

7-9 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 

Pemanfaatan potensi kata canggih *pilihan kata dan ungkapan tepat 

*menguasai pembentukan kata 

CUKUP BAIK 

Pemanfaatan potensi kata agak canggih *pilihan kata dan ungkapan 

kadang-kadang kurang tepat tetapi tidak mengganggu 

SEDANG-CUKUP 

Pemanfaatan potensi kata terbatas *sering terjadi kesalahan penggunaan 

kosa kata dan dapat merusak makna 

SANGAT KURANG 

Pemanfaatan potensi kata asal-asalan *pengetahuan tentang kosa kata 
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rendah *tidak layak nilai 

BAHASA 22-25 

 

 

18-21 

 

 

11-17 

 

 

5-10 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 

Konstruksi kompleks tetapi efektif *hanya terjadi sedikit kesalahan 

penggunaanbentuk kebahasaan  

CUKUP BAIK 

Kontruksi sederhana tetapi efektif *kesalahan kecil pada konstruksi 

kompleks *terjadi sejumlah kesalahan tetapi makna tak kabur 

SEDANG-CUKUP 

Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat *makna 

membingungkan atau kabur 

SANGAT KURANG 

Tidak menguasai aturan sintaksis *terdapat banyak kesalahan *tidak 

komunikatif *tidak layak nilai 

MEKANIK 5 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 

Menguasai aturan penulisan *hanya terdapat beberapa kesalahan ejaan 

CUKUP BAIK 

Kadang-kadang terjadi kesalahaan ejaan tetapi tidak mengaburkan makna 

SEDANG-CUKUP 

Sering terjadi kesalahan ejaan *makna membingungkan atau kabur 

SANGAT KURANG 

Tidak menguasai aturan penulisan *terdapat banyak kesalahan ejaan 

*tulisan tak terbaca 8tidak layak nilai 

                Diadopsi dari Hariani,dkk.2010 

Karangan Narasi  

Narasi merupakan salah satu bentuk 

karangan yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran yaitu dalam pelajaran bahasa 

Indonesia. Menurut Slamet (2007: 103), narasi 

adalah ragam wacana yang menceritakan 

proses kejadian suatu peristiwa. Sasarannya 

adalah memberikan gambaran yang sejelas-

jelasnya kepada pembaca mengenai fase, 

urutan, langkah, atau rangkaian terjadinya suatu 

hal. Setiap narasi memiliki plot atau alur cerita 

yang didasarkan pada kesambung-sinambungan 

peristiwa-peristiwa dalam narasi dalam 

hubungan sebab akibat. Alur narasi pada 

gambar 1 sebagai berikut, 

 

Gambar 1 Alur Narasi 

 

Dari gambar di atas terdapat garis yang 

tidak rata, hal ini menggambarkan bahwa pada 

alur tersebut merupakan gambaran bahwa 

selain klimaks utama cerita, masih ada klimaks-

klimaks kecil yang membangun cerita.  

 

METODE PENELITIAN 

 Alur penelitian pengembangan 

menggunakan model Four-D  Model. Menurut 

Thiagarajan, dkk. (1974:5), model 

pengembangan ini terdiri atas empat tahap 

pengembangan yaitu  pendifinisian (define), 

perancangan (design), pengembangan 

(develop), dan penyebaran (disseminate). 

Penelitian kali ini hanya terbatas pada tahap 

pengembangan (develop). (1) tahap 

pendefinisian, kebutuhan pembelajaran ditelaah 

pada tahap ini, analisis akar masalah, analisis 

siswa, analisis materi pelajaran, analisis 

konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran 

menulis. Hal pertama yang dilakukan adalah 

mendefinisikan permasalahan pada kegiatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis. 

(2) tahap perancangan, Tahap ini meliputi 

desain awal media. Media pembelajaran yang 

dikembangkan dibagi menjadi dua bagian. 

Bagian yang pertama adalah bagian pembuatan 

karakter narator, dan bagian yang kedua adalah 

pembuatan animasi dan kuis. Petunjuk 

pemakaian akan dijelaskan oleh “Globi”. Globi 

adalah narator  yang terdapat dalam media yang 

dikembangkan. (3) tahap pengembangan, 

Setelah tahap pendefinisian yang meliputi 

desain awal media, dan rancangan penerapan 

media animasi dan kuis dalam adobe flash. 

Pada tahap pengembangan meliputi, proses 



12 
 

  

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2016 

pembuatan naskah, proses pembuatan karakter 

narator, proses pembuatan adobe flash, proses 

dubbing suara, validasi ahli, revisi media, 

penerapan media. 

 

 

Tabel 2 Skor Validitas Media 
Rentang Skor Validasi Kesimpulan  Keterangan  

1,00 – 1,50  Tidak Baik Belum dapat digunakan 

1,60 – 2,50  Kurang Baik Dapat digunakan dengan banyak 

revisi 

2,60 – 3,50 Baik Dapat digunakan dengan sedikit 

revisi 

3,64 – 4,00 Sangat Baik Dapat digunakan tanpa revisi 

Wirastiwi (dalam Ismanto, 2012:74) 

Tabel 3 Interpretasi Skor Media Yang Dikembangkan 

Presentase Kategori 

0%-20% Tidak baik 

21%-40% Kurang baik 

41%60% Sedang 

61%-80% Cukup baik 

81%-100% Sangat baik 

                         Wirastiwi (dalam Ismanto, 2012:75) 

Analisis data hasil observasi aktivitas siswa 

 

Keterangan 

 

 

P = persentase frekuensi kejadian yang muncul 

f = banyaknya aktivitas siswa yang muncul 

N = jumlah aktivitas keseluruhan 

(Indarti, 2008:26) 

 

Untuk mengetahui kriteria penilaian aktivitas siswa digunakan aturan sebagai berikut 

Tabel 4 Persentase Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Persentase Rata-rata Kesimpulan 

40 – 59 1,00 – 1,50  Tidak Aktif 

60 – 79  1,60 – 2,50  Kurang Aktif 

80 – 89  2,60 – 3,50  Aktif  

90 – 100  3,60 – 4,00 Sangat Aktif 

Berdasarkan ketentuan kriteria ketuntasan minimal (KKM) dapat dihitung 

menggunakan rumus. 

 

 

Keterangan 

P    = Presentasi ketuntasan belajar  

∑siswa yang tuntas belajar = Jumlah frekuensi yang tuntas   belajar 

∑siswa    = Jumlah seluruh siswa 

(Aqib, 2008:41) 

 

 

PEMBAHASAN 
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Penelitian ini menghasilkan media 

pembelajaran yang mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi menulis serta dapat 

membantu guru dalam  menyampaikan materi. 

Media animasi dan kuis berbasis adobe flash 

merupakan salah satu aplikasi komputer yang 

mampu menciptakan suatu grafis serta mampu 

menampilkan audio dan visual secara bersama-

sama. 1) tahap pendefinisian 

Analisis akar masalah ditindaklanjuti 

dengan mengadakan kegiatan uji coba berupa 

pre test menulis sebuah cerita sesuai dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada 

kurikulum 2013. Kegiatan uji pre test 

dilakukan di kelas IVB yang terdiri dari 25 

siswa. Tujuan dari kegiatan pre test untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam hal 

menulis. Hasil pre test dari 25 siswa yang 

mengikuti kegiatan menulis, hanya 8 siswa 

yang memenuhi KKM dan sebanyak 17 siswa 

tidak mampu melampaui KKM yang telah 

ditentukan. Sehingga jika dihitung secara rata-

rata, nilai siswa kelas IVB dalam hal menulis 

masih dibawah KKM dengan skor sekitar 

74.16, sedangkan KKM ≤ 75. 2) Tahap 

Perancangan, tahap ini  meliputi desain awal 

media. Media pembelajaran yang 

dikembangkan dibagi menjadi dua bagian. 

Bagian yang pertama adalah bagian pembuatan 

karakter narator, dan bagian yangkedua adalah 

pembuatan animasi dan kuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2 Proses Pembuatan   

Karikatur Globi 

 

Gambar 3 Desain Gambar Adobe 

Flash 

 

Gambar 4 Tampilan Media Adobe 

Flah  dalam kuis 

B
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Gambar 5 Globoi Sebagai Narator 
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3) tahap pengembangan, Kualitas media 

meliputi (1) validasi isi oleh ahli ke SD an 

mendapatkan skor 91,07 %  dengan 

validitas sangat baik dan berkualitas; (2) 

validasi suara ahli Bahasa mendapatkan 

skor 87,5 % dengan validitas baik dan 

berkualitas; (3) validasi suara ahli 

teknologi pendidikan mendapatkan skor 

mendapatkan skor 93,75 % dengan 

validitas sangat baik dan berkualitas; (4) 

validasi Bahasa Ahli Bahasa mendapatkan 

skor 90 % dengan validitas sangat baik 

dan berkualitas; (5) validasi gambar 

animasi ahli teknologi pendidikan 

mendapatkan skor 89.92   dengan 

validitas media 3.57 dengan validitas baik 

dan berkualitas; (6) respons siswa 

mendapatkan skor 90 % dengan kategori 

siswa sangat aktif; (9) aktivitas guru 

mendapatkan skor 90 % dengan tingkat 

keberhasilan baik sekali/istimewa; (10) 

hasil belajar siswa pada saat pre test 

mendapatkan skor 72 %, sedangkan hasil 

belajar siswa pada saat posttest 

mendapatkan skor 92 % dengan rata-rata 

nilai kelas IVB adalah 85.24. sehingga 

tingkat keberhasilan siswa meningkat 

sebanyak 20 %. 

 

Simpulan 

Proses pengembangan media animasi 

dan kuis dalam adobe flash menggunakan 

model Four-D.  Model terdiri atas empat tahap 

pengembangan yaitu tahap pendifinisian 

meliputi analisis akar masalah, analisis siswa, 

analisis materi pelajaran menulis, analisis 

konsep, dan analisis perumusan tujuan 

pembelajaran menulis. Tahap perancangan 

meliputi desain awal media, dan rancangan 

penerapan media (design). Tahap 

pengembangan mengembangkan media mulai 

dari proses pembuatan animasi dan kuis, proses 

pembuatan adobe flash, proses pembuatan 

naskah, proses dubbing suara, validasi ahli, 

revisi media, uji coba, dan penerapan media. 

Proses media ini hanya terbatas pada tahap 

pengembangan, sehingga tahap penyebaran 

tidak dilakukan. 

Pemilihan gambar-gambar yang 

berbasis animasi dapat meningkatkan minat 

siswa dalam menerima materi yang diajarkan. 

Selain itu, pemilihan warna-warna yang 

bervariasi dan mencolok dapat menimbulkan 

minat siswa dalam belajar. Media yang 

dikembangkan juga dilengkapi dengan suara 

dan efek suara serta dilengkapi dengan games 

Gambar 6 Tampilan Awal Kuis  

 
 Gambar 7 Salah Satu Contoh Bentuk 

Kuis  

 

Gambar 8 Ekspresi jika jawaban 

kuis benar 

 

 

Gambar 9 Ekspresi jika jawaban 

kuis salah 
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berupa kuis. Dengan adanya beberapa 

kombinasi di atas, maka media yang 

dikembangkan menjadi lebih interatif karena 

melibatkan siswa dalam pembelajaran. Media 

juga praktis bisa dibawa kemana-mana dan 

tidak memerlukan tempat yang banyak, karena 

media yang dikembangkan bisa disimpan 

dalam bentuk soft file dan bisa disimpan dalam 

hard disk/flashdisk.  
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 ABSTRAK  

 
Terdapat kecenderungan pola pangan masyarakat di Indonesia masih sangat 
belum beragam, bergizi, berimbang dan aman.  Dari hasil kajian yang 
dilaksanakan oleh BPS dan BAPPEDA kabupaten Lamongan pada tahun 2010 
menunjukkan Neraca Bahan Pangan (NBP) adalah 80,15% dimana 66% adalah 
karbohidrat.  Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat di kabupaten 
Lamongan masih relative tinggi. Selama ini di Indonesia, perempuan berperan 
sebagai penanggung jawab pada pemenuhan gizi keluarga.  Apabila perempuan 
tidak memiliki pengetahuan tentang gizi maka dapat menyebabkan kekurangan 
gizi di keluarga tersebut.  Di kabupaten Lamongan dilaksanakan Pemberdayaan 
Kelompok Wanita Tani dalam memanfaatkan pekarangan. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, kegiatan yang dilaksanakan oleh perempuan dalam 
pemenuhan gizi keluarga telah dilaksanakan oleh perempuan dengan lebih baik 
karena adanya program P2KP, tetapi Pemda harus lebih meningkatkan 
sosialisasi pada pentingnya  gizi bagi keluarga.  Makanan yang dikonsumsi oleh 
keluarga telah memenuhi susunan Pola Pangan Harapan (PPH), karena pangan 
hewani dapat terpenuhi oleh ikan.  Peningkatan jumlah usaha pengolahan 
pangan khas daerah berbasis tepung-tepungan dan penyediaan pangan sumber 
karbohidrat dari bahan pangan lokal sudah tercapai.  Peningkatan motivasi, 
partisipasi wanita dalam penganekaragaman konsumsi pangan telah dapat 
diwujudkan tetapi masih relative kecil, hanya sebagian saja dan Gerakan 
menumbuhkan Rumah Tangga Lestari pada kawasan P2KP berbasis sumber 
daya local masih belum dapat terwujud tetapi masyarakat di daerah penelitian 
telah memiliki lahan pekarangan yang ditanami sayur-sayuran. 

 
Kata kunci : Pemberdayaan perempuan, penganekaragaman pangan. 
 
Pendahuluan 
 

Ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga 
yang tercemin dari tersedianya pangan yang 
cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, 
aman, merata dan terjangkaunya.  Untuk 
mencapai ketahanan pangan pada masyarakat 
maka perlu dipastikan bahwa di kota atau 
kabupaten telah berjalan sistem ketahanan 
pangan.  Pada subsistem penganekaragaman 
pangan, maka di kota atau kabupaten harus 
tersedia pangan yang bergizi, aman dan 
bermutu baik. 

Selama ini di Indonesia, perempuan 
sebagai penanggung jawab pelaksana dari 
pemenuhan gizi keluarga, perempuan diberi 
tanggung jawab yang besar untuk menyediakan 
makanan di keluarganya, apabila perempuan 
tidak memiliki pengetahuan tentang gizi  maka 
dapat menyebabkan kekurangan gizi di 
keluarga tersebut, tidak hanya gizi tetapi 
pangan bagi keluarga harus berimbang dan 
aman.  Karena fakta inilah maka di kabupaten 
Lamongan dilaksanakan Pemberdayaan 
Kelompok Wanita Tani dalam memanfaatkan 
pekarangan.  Pemberdayaan Kelompok Tani 
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dalam memanfaatkan pekarangan masuk pada 
Program Percepatan Konsumsi Pangan (P2KP). 

Tujuan penelitian adalah: (1). Untuk 
mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh 
perempuan dalam pemenuhan gizi keluarga.  
(2). Untuk mengetahui makanan yang 
dikonsumsi oleh keluarga, apakah telah 
memenuhi susunan Pola Pangan Harapan 
(PPH).  (3). Untuk mengetahui apakah telah 
terjadi peningkatan jumlah usaha pengolahan 
pangan khas daerah berbasis tepung-tepungan 
dan penyediaan pangan sumber karbohidrat 
dari bahan pangan lokal.  (4). Untuk 
mengetahui gerakan menumbuhkan Rumah 
Pangan Lestari pada kawasan P2KP berbasis 
sumber daya lokal. 
  
Metode Penelitian 
Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja 
di kecamatan Maduran, kabupaten Lamongan 
karena tempat tersebut telah memiliki inovasi 
untuk meningkatkan konsumsi pangan yang 
beranekaragam.  Penganekaragaman pangan 
tersebut dengan memberdayakan perempuan 
melalui Program Percepatan Konsumsi Pangan 
(P2KP) dan dilaksanakan sejak tahun 2011.  
Disamping itu kecamatan Maduran adalah 
wilayah yang paling menonjol partisipasi 
perempuannya didalam kemampuannya 
mengelolah pekarangan dan menciptakan aneka 
ragam pangan. 
Teknik Pengambilan Sampel 

Di kecamatan Maduran, kabupaten 
Lamongan terdapat dua kelompok perempuan 
tani yakni kelompok tani Margo Rukun dan 
Mawar, dua kelompok tersebut berada di desa 
Pangean dan Duri Wetan.  Jumlah populasi dari 
kedua kelompok adalah 40 orang.  Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode Purposive Sampling 
dengan asumsi peneliti ingin mengetahui ciri, 
sifat atau karakter dari para perempuan pada 
saat pengelolaan pekarangan dan 
menganekaragamkan pangan bagi keluarganya.  
Adapun sampel yang diambil adalah 25 orang. 

Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
 Jenis data yang dikumpulkan adalah 
data primer dan data sekunder.  Metode 
pengumpulan data primer dilakukan melalui 
wawancara langsung dengan responden, alat 
yang digunakan questioner.  Sedangkan data 
sekunder didapatkan dari data statistik daerah 
penelitian dan Instansi terkait (Kantor 
Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan BPS 
kabupaten Lamongan).  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
perempuan dalam pemenuhan gizi keluarga 

Perempuan di lokasi penelitian umumnya 
menyiapkan makanan untuk keluarga mulai 
pukul 04.00-0.500. Bagi responden yang 
memiliki kulkas, menggunakan bahan yang 
telah disimpan di dalam kulkas untuk dimasak 
esok harinya.  Rata-rata perempuan di daerah 
penelitian mendapatkan beras dari sawah 
sendiri.  Pada pemilihan menu masakan yang 
akan dihidangkan pada keluarga semuanya 
dilaksanakan oleh perempuan (ibu rumah 
tangga), sehingga peran perempuan pada 
pemenuhan gizi sangat nyata. 

Di daerah penelitiam terdapat beberapa 
perempuan yang telah menyusun menu, 
sehingga tidak perlu memikirkan menu untuk 
setiap hari, karena menyusun menu untuk 
seminggu akan memudahkan perempuan 
memasak dan menghidangkan makanan bagi 
keluarganya.  Terdapat juga perempuan yang 
tidak memasak untuk sarapan pagi karena 
alasan sibuk menyiapkan keperluan suami dan 
anak-anak maka membeli bahan makanan jadi 
seperti nasi pecel. 
Konsumsi Pangan Keluarga dan Pemenuhan 
Pola Pangan Harapan (PPH) 

Responden seluruhnya berjumlah 25 
orang mengkonsumsi beras, hal ini dikarenakan 
sudah tradisi turun temurun.  Adapun konsumsi 
rata-rata per hari adalah 0,94 kg sedangkan 7 
responden juga mengkonsumsi jagung rata-rata 
per hari 0,325 kg. 

 
 

Tabel 1. Jumlah Konsumsi Padi-Padian 
 
 

No Jenis Padi Padian Konsumsi (Kg) Jumlah Responden % 
Rata rata konsumsi per 

hari (Kg) 
1 Beras 25 orang 100 0.94 
2 Jagung 7 orang 28 0,325 



18 

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2016

Menurut standart nasional PPH, idealnya 
perkapita perhari dibutuhkan energy 2.000 
kkal, yang komposisinya 50% padi-padian, 5% 
umbi-umbian, 20% pangan hewani, 10% 
minyak dan lemak, 2% buah atau biji 
berminyak, 2% kacang-kacangan, 8% gula, 5% 
sayur dan buah, 3% lain-lain.  Pemenuhan 

konsumsi ideal ini dinyatakan nilainya dengan 
angka 100 pada skor PPH.  Kemudian 
berdasarkan data sensus BPS tahun 2012, 
secara nasional jumlah energi dari konsumsi 
pangan baru mencampai 1.853 kkal/kap/hari 
dengan tingkat skornya pemenuhan PPH 75,4. 

 

Tabel 2. Jumlah Konsumsi Umbi-Umbian 
 
Untuk pangan umbi-umbian sudah memenuhi 
syarat yakni lebih dari 5% karena idealnya 
mengkonsumsi umbi-umbian 5% dari 
komposisi jenis makanan.  Di daerah penelitian 
yang paling banyak dikonsumsi adalah umbi 

kayu yaitu sebanyak 19 orang.  Sedangkan 
yang paling sedikit dikonsumsi adalah gembili 
dan kentang yaitu sebanyak 6 responden.  Di 
lokasi penelitian kentang digunakan untuk lauk 
pauk yakni dibuat lauk perkedel. 

 

Tabel 3. Jumlah Konsumsi Pangan Hewani 
 
Masyarakat di lokasi penelitian relatif kecil 
dalam mengkonsumsi pangan hewani daging 
yaitu sebanyak 2 responden saja dengan rata-
rata konsumsi per hari 25%.  Sedangkan 
responden yang paling banyak mengkonsumsi 
pangan hewani jenis ikan yaitu sebanyak 25 

responden dengan rata-rata konsumsi per hari 
50%.  Dari data ini jelas bahwa masyarakat di 
lokasi penelitian dalam mengkonsumsi pangan 
hewani sudah melebihi standart nasional PPH 
yaitu lebih dari 20% komposisi jenis makanan. 

 

No 
Jenis Konsumsi Minyak dan 

Lemak (Liter) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari 
1 Minyak sawit 25 100 0,03 

Tabel 4. Jumlah Konsumsi Minyak dan Lemak 
 
Pemakaian minyak sawit dengan cara membeli 
sebanyak 2 liter dan dapat dimanfaatkan selama 
seminggu.  Fungsi lemak yaitu sebagai sumber 
energy bahan baku hormone, membantu 
transport vitamin yang larut lemak, sebagai 
bahan insulasi terhadap perubahan suhu serta 

pelindung organ-organ tubuh bagian dalam.  
Dalam saluran pencernaan, lemak dan minyak 
akan lebih lama berada di dalam lambung 
dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, 
demikian juga proses penyerapan lemak yang 
lebih lambat dibandingkan unsur lainnya.  Oleh 

No 
Jenis Umbi Umbian yang di 

Konsumsi (Kg) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari (Kg) 
1 Ubi kayu 19 76 1 
2 Ubi jalar 12 48 1,5 
3 Talas 18 72 0,5 
4 Gembili 6 24 0,5 
5 Kentang  6 24 0,25 

No 
Jenis Pangan Hewani dan 

Jumlah Konsumsi (Kg) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari (Kg) 
1 Daging 2 8 0,25 
2 Telur 8 32 0,50 
3 Susu 3 12 0,25 
4 Ikan 25 100 0,50 
5 Ayam 20 80 0,25 
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karena itu makanan yang mengandung lemak 
mampu memberikan rasa kenyang yang lebih 
lama dibandingkan makanan yang kurang atau 
tidak mengandung lemak.  Dari hasil penelitian 

menunjukkan konsumsi lemak masih relative 
sedikit yaitu rata-rata konsumsi 3% dari 
komposisi jenis makanan. 

 

No 
Jebis Buah dan Biji Berlemak 

(Kg) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari 
1 Santan Buatan 5 20 0,02 
2 Santan Kelapa 25 100 0,05 

Tabel 5. Jumlah Konsumsi Buah dan Biji Berlemak 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mayoritas responden, yakni 25 orang selalu 
menggunakan minyak sawit untuk menggoreng 
tempe, tahu, ikan, ayam dan bahan makanan 
lainnya.  Perempuan di daerah penelitian tidak 
menyukai santan buatan, mereka lebih 
menyukai santan yang dibuat sendiri dari 

kelapa asli.  Masyarakat menganggap bahwa 
mengkonsumsi lemak berbahaya bagi tubuh 
sehingga hanya menggunakan biji berminyak 
relatif kecil, selain memang terdapat tradisi 
masyarakat lebih menyukai makanan sayur.  
Tetapi kalau lemak yang digunakan adalah 
lemak tak jenuh maka akan baik bagi tubuh. 

 
 

Tabel 6. Jumlah Konsumsi Kacang-Kacangan 
 
Jenis kacang-kacangan yang dikonsumsi 
masyarakat adalah kedelai, kacang hijau, 
kacang tanah, olahan kacang-kacangan seperti 
tahu dan tempe.  Masyarakat menggunakan 

kedelai untuk dicampur pada makanan atau 
untuk digunakan sebagai bahan peyek.  Kacang 
tanah biasanya digunakan untuk membuat 
sambel pecel 

Tabel. 7. Jumlah Konsumsi Gula 
 
Takaran gula yang ideal bagi tusbuh adalah 100 
kalori per hari atau setara 6 sendok the (25 gr).  
Dari hasil penelitian ternyata konsumsi gula 
masyarakat di daerah penelitian masih relative 
kecil yakni Cuma 14,3gr.  Konsumsi gula 
merah juga relative kecil yakni cuma 0,04 gr 
saja, karena masyarakat menggunakan gula 
merah untuk keperluan membuat bumbu untuk 

makan rujak dan untuk membuat bubur.  Dari 
hasil penelitian ini maka perlu digali lagi resep-
resep yang dapat menggunakan gula merah 
tidak hanya untuk dibuat bumbu rujak dan 
bubur saja.  Sehingga masyarakat dalam 
mengkonsumsi gula tidak mengandalkan gulai 
pasir saja. 

 

No Jenis Kacang Kacanga (Kg) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari 
1 Kedelai 6 24 0,2 
2 Kacang Hijau 20 80 0,25 
3 Kacang Tanah 19 76 0,25 
4 Tempe 25 100 0,25 
5 Tahu 25 100 0,25 

No Jenis Gula (Gram) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari 
1 Gula pasir 25 100 14,3 
2 Gula Merah 12 48 0,04 

No Jenis Sayur Sayuran (Kg) Jumlah Responden % 
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Tabel. 8. Jumlah Konsumsi Sayur 
 
Sayur-sayuran banyak sekali mengandung 
vitamin dan mineral yang sangat baik untuk 
kesehatan tubuh.  Di daerah penelitian 
masyarakatnya sudah mengkonsumsi sayur-
sayuran dengan berbagai jenis antara lain: 
bayam, wortel, kacang tanah, kacang panjang, 
brokoli, sawi dan kangkung.  Masyarakat di 
daerah penelitian mengkonsumsi  sayuran  yang 

banyak ditanam di lahan dekat sawah miliknya.  
Di daerah penelitian, jumlah responden yang 
paling banyak mengkonsumsi kacang tanah, 
kacang panjang dan kangkung yaitu sebanyak 
92% dari jumlah responden (23 orang), hal ini 
disebabkan karena jenis tanaman tersebut yang 
paling banyak ditanam. 

 

Tabel 9. Jumlah Konsumsi Buah 
 
Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin 
dan mineral sehingga sangat baik bagi 
kesehatan tubuh manusia.  Di daerah penelitian,  
responden mengkonsumsi buah pepaya, pisang, 
manga, jeruk dan apel.  Paling banyak 

responden mengkonsumsi pisang yaitu 
sebanyak 56% responden (14 orang).  Hal ini 
disebabkan karena buah pisang selain harganya 
relatif murah juga disukai masyarakat setempat. 
 

 

Tabel 10. Konsumsi Bahan-Bahan Lain 
 
Pengertian bahan lain adalah kopi, teh, susu, 
vetsin, sereal dan juice yang bisa menjadi 
bahan pelengkap bagi makanan pokok.  Rata-
rata masyarakat mengkonsumsi teh dan kopi.  
Responden yang mengkonsumsi kopi sebanyak 
20 orang (80%), sedang responden yang 
mengkonsumsi teh sebanyak 19 orang (76%).  
Penggunaan vetsin bagi semua respobden di 
daerah penelitian telah menjadi keharusan 

untuk pelengkap makanan.  Hal ini sebetulnya 
perlu untuk diperhatikan agar masyarakat 
mengerti bahwa vetsin yang digunakan secara 
berlebihan akan berbahaya bagi kesehatan.  
Sirup jarang dikonsumsi karena dianggap 
mewah, begitu juga dengan cereal dan juice. 
Program  Percepatan Konsumsi Pangan 
(P2KP) dan Peningkatan Jumlah Usaha  
Pangan Khas Daerah Berbasis Tepung-

1 Bayam 13 52 
2 Wortel 16 64 
3 Kacang tanah/ kacang panjang 23 92 
4 Brokoli 10 40 
5 Sawi 8 32 
6 Kangkung 23 92 

No Jenis Buah Buahan (Kg) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari  
1 Pepaya 12 48 2 
2 Pisang 14 56 1 
3 Mangga 9 36 1 
4 Jeruk 3 12 0,5 
5 Apel 2 8 0,5 

No 
Jenis bahan bahan lain 

(Liter) 
Jumlah 

Responden 
% 

Rata rata 
konsumsi per 

hari  
1 Kopi 20 80 1 sachet 
2 Teh 19 76 0,5 sachet 
3 Sirup 6 24 5 sendok 
4 Vetsin 25 100 1 sachet 
5 Susu (cereal) 1 4 1 
6 Juice 1 4 2 gelas 
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Tepungan dan Penyediaan Pangan Sumber 
Karbohidrat dari Bahan Pangan Lokal 

Dari Program Percepatan Konsumsi 
Pangan (P2KP) di lokasi penelitian muncul 
beberapa usaha yang dilaksanakan oleh ibu-ibu.  
Usaha tersebut berupa tepung ubi kayu diolah 
menjadi tepung MOCAF (Modificasi Cassava 
Flour) karena Pemda kabupaten Lamongan 
memberikan bantuan alat penepung.  Dengan 
alat penepung tersebut ibu-ibu bersama-sama 
mengolah ubi kayu yang ditanam menjadi 
tepung dan selanjutnya diolah menjadi berbagai 
macam kue, seperti kue brownis, berbagai jenis 
jajan pasar dan krupuk. 
 Pada hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perempuan yang ada di daerah 
penelitian memiliki motivasi yang meningkat, 
hal ini tidak terlepas dari peran Fasilitator 
Lapangan yakni Penyuluh Pertanian.  Penyuluh 
Pertanian mengajak kelompok tani untuk 
membuat produk olahan seperti, krupuk dan 
tepung MOCAF yang dititipkan pada toko, juga 
dijual pada saat pameran. 
Gerakan Menumbuhkan Rumah Pangan 
Lestari pada Kawasan P2KP Berbasis 
Sumber Daya Lokal 

Ketersediaan pangan bagi rumah tangga 
sangat penting, selain tersedia juga 
beranekaragam jenis makanan yang 
dikonsumsi.  Sehingga hal ini menjadi prioritas 
pembangunan pertanian nasional dari waktu ke 
waktu.  Ke depan, setiap rumah tangga 
diharapkan mengoptimalkan sumberdaya yang 
dimiliki, termasuk pekarangan dalam 
menyediakan pangan bagi keluarga. 

Kementerian Pertanian menginginkan 
optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui 
konsep Rumah Pangan Lestari (RPL).  RPL 
adalah rumah penduduk yang mengusahakan 
pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan 
dengan berbagai sumberdaya lokal secara 
bijaksana yang menjamin kesinambungan 
penyediaan bahan pangan rumah tangga yang 
berkualitas dan beragam.  Apabila RPL 
dikembangkan dalam skala luas berbasis dusun 
(kampung), desa atau wilayah lain yang 
memungkinkan penerapan prinsip Rumah 
Pangan Lestari (RPL) disebut Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (KRPL).  Selain itu, KRPL juga 
mencakup upaya intensifikasi pemanfaatan 
pagar hidup, jalan desa dan fasilitas umum 
lainnya (sekolah, rumah ibadah dan lainnya), 
lahan terbuka hijau serta mengembangkan 
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. 

Di lokasi penelitian Rumah Pangan 
Lestari tidak berjalan dengan baik karena 
kurangnya sosialisasi dan responden hanya 
diberi bibit tetapi tidak diberi arahan mengenai 
menanam dan merawat tanaman tersebut 
dengan baik sehingga tanaman yang ditanam 
itu tidak bisa tumbuh dengan baik bahkan ada 
yang mati. 
 
Kesimpulan 
1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh 

perempuan dalam pemenuhan gizi 
keluarga telah dilaksanakan oleh 
perempuan dengan lebih baik karena 
adanya program P2KP. 

2. Makanan yang dikonsumsi oleh keluarga 
telah memenuhi susunan Pola Pangan 
Harapan (PPH), karena pangan hewani 
dapat terpenuhi oleh ikan. 

3. Peningkatan jumlah usaha pengolahan 
pangan khas daerah berbasis tepung-
tepungan dan penyediaan pangan sumber 
karbohidrat dari bahan pangan lokal sudah 
tercapai. 

4. Peningkatan motivasi, partisipasi wanita 
dalam penganekaragaman konsumsi 
pangan telah dapat diwujudkan tetapi 
masih relative kecil hanya sebagian saja. 

5. Gerakan menumbuhkan Rumah Pangan 
Lestari pada kawasan P2KP berbasis 
sumber daya lokal masih belum dapat 
terwujud. 
 

SARAN 
1. Pemda setempat harus lebih meningkatkan 

sosialisasi pada pentingnya gizi bagi 
keluarga. 

2. Pemda setempat harus lebih meningkatkan 
motivasi bagi wanita di daerah penelitian 
agar dapat menganekaragamkan konsumsi 
pangan sesuai susunan Pola Pangan 
Harapan. 

3. Pemda setempat harus membuat  gerakan 
menumbuhkan Rumah Pangan Lestari di 
daerah penelitian dengan sosialisasi dan 
arahan yang dapat dimengerti masyarakat 
setempat. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to improve the reading comprehension of the third semester 
students of English Department of Wijaya Kusuma Surabaya by applying reciprocal 
teaching. Reciprocal teaching refers to an instructional strategy that the teacher takes a 
part as the first model and guides to practice a set of reading comprehension strategies, 
and then she is gradually giving responsibility to the students. Those comprehension 
strategies are questioning, summarizing, clarifying and predicting.This study uses 
classroom action research which consists of  three cycles. It  uses  observation and test to 
get the main data. The subjects are 40 students. The result of data analysis is compared 
with the successful indicator. The results of the first and second cycle can not reach the 
successful indicator that most of the students’ score can not reach the successful 
indicator (> 70). But, in the third cycle It shows the significant improvement. The result 
can reach the successful indicator. Therefore, the writer does not continue to the next 
cycle. In conclusion, from the result above, reciprocal teaching can improve the students’ 
reading comprehension. 

 
Key words: Reading Comprehension, Reciprocal Teaching 

INTRODUCTION 
Reading is considered as the important one 
since good reading ability has an important role 
to the development of student’s ability in 
learning English. Dias – Rico (2004) state that 
reading is the most essential skill for success in 
all educational contexts. Therefore, it is 
important for students to have a good reading 
skill. Based on the explanation above, reading 
is one of the important skills of English that  
the students should master. According to 
Kobayashi (1975) cited in Triyastuti (2007) 
reading is considered to be the one basic tool of 
language which means that every aspect of  
learning uses reading as a major component. In 
other word, students are hoped to read a lot 
especially for them who want to increase their 
knowledge and master English well.  reading 
has very important role in our daily life and 
gathering new information. That is why, 
teaching – learning process at reading has a 
particular importance because reading is a basic 
skill to learn something and very fundamental 
for students. Mikulecky (1990) states that the 
teaching of reading has an important role since 

it is the teaching of thinking and talking about 
text which is required for academic success. 
Unfortunately, in fact, many students consider 
that reading seems to be a difficult task. The 
students have problems in reading class, such 
as feeling  bored and having difficult in 
comprehending the reading passage. In other 
word, students do not enjoy  reading class 
because they not only have to read the text but 
also  to activate their prior knowledge and 
match them with the information they get in 
order to achieve comprehension. Nuttal 
(1985:68) says that the main purpose of reading 
is to achieve comprehension.  This fact also 
occured in the third semester students of 
English Department of Wijaya Kusuma 
surabaya University. Based on an observation, 
the writer found that some students had 
problems in reading class. First many students 
were passive and had less attention to the 
teacher’s instruction in teaching reading 
activity because of feeling bored and having 
less motivation. Second, the students failed to 
comprehend a reading passage. They did not 
know the meaning such as they could not catch 
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the information from the text or comprehend it. 
These problems were caused by teaching-
learning process which was not able to improve 
students’ reading comprehension. In the 
previous reading class, the way of teacher 
taught was monotonous  because she did not 
give the chance to the students to interact 
among them. Besides, the teacher  only gave 
students assignment and asked them to collect 
it. Next, the teacher did not give the 
opportunity for students to interact and discuss 
with the teacher. Students had a little 
opportunity to construct meaning from text 
among them. Based on the description above, it 
showed that the teacher  should teach reading 
strategies to their students. The writer decided 
to apply a technique in teaching learning 
process which could  help both the teacher and 
the students to solve problem in reading class 
especially in comprehending the text. The 
suggested technique is reciprocal teaching. 
Rosenshine and Master (1990) reviewed 16 
studies of reciprocal teaching and concluded 
that reciprocal teaching is a technique that 
improves reading comprehension. In reciprocal 
teaching, teacher as the first model the 
comprehension strategies then she gives 
students this responsibility to practice these 
strategies in their groups. By using reciprocal 
teaching students are taught four 
comprehension strategies: summarizing, 
questioning, clarifying, and predicting. 
According to Palincsar and Brown (1984) four 
basic strategies (predicting, clarifying, 
questioning, and summarizing) help students 
recognize and react to sign of comprehension 
breakdown. Palincsar (1986) states that the 
purpose of reciprocal teaching is to facilitate a 
group effort between teacher and student as 
well as among students in the task of bringing 
meaning to the text. It means that reciprocal 
teaching involves a high social interaction and 
collaboration, as students gradually to assume 
the role of teacher in helping their peers 
construct meaning from text. Based on these 
statements, the write chose reciprocal teaching 
to improve students reading comprehension at 
third semester students in class of English 
Department of Wijaya Kusuma Surabaya 
University.  
This study is based on the statement of the 
problem “Can reciprocal teaching improve the 
students reading comprehension”. And the 
objective of this study is  to find out whether 
reciprocal teaching can improve students 

reading comprehension. The significance of the 
study is, for teacher, to give an alernative way 
which can be applied in their reading classes. 
While for students, by using this strategy, they 
can foster and monitor their own understanding 
of reading material, and at last improve their 
reading skill. In this study, the writer focuses 
on applying reciprocal teaching in order to 
improve students’ reading comprehension. The 
writer conducted the study to the third semester 
students of English Department of Wijaya 
Kusuma Surabaya University, academic year 
2015-2016. 
 
REVIEW  OF RELATED LITERATURE 
The Teaching of Reading 
Since reading is one of an important skill that 
should to be master in learning English, so the 
successful of teaching of reading should give 
more attention in teaching-learning process. 
Mikulecky (1990) states that the teaching of 
reading has an important role since it is the 
teaching of thinking and talking about the text 
which is required for academic success. It 
means that the teaching-learning process of 
reading has a particular importance because  
reading is a basic skill to learn something and 
very fundamental for students. That is why 
students are expected to read a lot if they want 
to master English well. 
Teaching of reading is not easy job and not 
easy task. In line with Eskey, Abbot et al. 
(1981) state that teaching reading is not an easy 
task since it will not automatically follow on 
from oral work. Because when the teacher 
teaches reading subject she/he should give the 
strategy that help the students how to 
comprehend the text and think on their own 
mind. So it can help them to become 
independent readers. Besides, in reading 
activity the students not only have to read the 
text but they have to comprehend it. The goal 
of reading class is to express the meaning short 
of functional text and various kinds of essays in 
daily life context and to access knowledge. 
From this statement we can conclude that in 
reading  activity, students should be able to 
express the meaning of text and essay. Since 
the teaching of reading is important role, the 
teachers are expected to teach a reading 
strategy to the students in order to help them in 
comprehending text and to be a good readers.  
Reciprocal Teaching 
Reciprocal teaching is an instructional strategy 
based on modeling and guided practice in 
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which the instructor first models a set of 
reading comprehension strategies and then 
gradually cedes responsibility for these 
strategies to the students (Palincsar and & 
Brown, 1984:20). Pioneer reciprocal teaching 
researchers Palincsar and Brown (1984) 
developed this strategy to reinforce compreh 
ension in L1 and ESL reading classes. In other 
word, reciprocal teaching is a teaching 
technique in which the teacher leads a 
discussions of the text while modeling reading 
comprehension strategies then she begins to 
have the students take the role  of teacher or 
dialoque reader. As  students begin to lead the 
dialoque process, the teacher assumes the role 
of guide or facilitator, rather than leader. 
Reciprocal teaching is an instructional 
approach designed  to improve reading 
comprehension in which the students are 
encouraged to use reading strategy. According 
Lori D. Oczuks (2003:2) the original goal of 
reciprocal teaching to improve students’ 
reading comprehension.  Reciprocal teaching 
has four main strategies that teacher and 
students employ together to comprehend the 
text. Those are questioning, summarizing, 
clarifying, and predicting. Palincsar  and Brown 
(1984), in there original research, used four 
discrete reading comprehension strategies 
within reciprocal teaching: 
questionning,summarizing,clarifying and 
predicting.        

1. Questioning : involves the 
identification of information, themes 
and ideas that are central and 
important enough to warrant further 
consideration. The central or important 
information, themes, or ideas are used 
to generate questions that are then 
used as self-test for the reader. It is 
used by the reader for exploring the 
text more deeply and assuring the 
construction of meaning. 

2. Summarizing : It is the process of 
identifying the important information, 
themes, and ideas within a text and 
integrating these into a clear and 
concise statement that communicates 
the essential meaning of the text. It 
provides the impetus to create a 
context for understanding the specifics 
of a text. 

3. Clarifying : It involves the 
identification and clarification of 
unclear, difficult, or unfamiliar aspects 

of a text. These aspects may include 
awkward sentence of passage 
structure, unfamiliar vocabulary, 
unclear references, or obscure 
concepts. 

4. Predicting : It involves previewing the 
text to anticipate what may happen 
next. It involves combining the 
reader’s prier knowledge, new 
knowledge from the next, and the 
text’s structure to create hypotheses 
related to the direction of the text and 
the author’s intent in writing. 

The general methodology of reciprocal 
teaching involves the instructor and students, 
usually in small groups, reading section of text. 
In addition, Arends (1997) cited in Rizqi 
(2009:17) states that reciprocal teaching refers 
to an instructional procedure developed to teach 
students in comprehending the text by applying 
four 
strategies:questioning,summarizing,clarifying 
and predicting. From the statement above, we 
can concluded that reciprocal teaching is a 
strategy in which teacher as the first model then 
she has the students to conduct the four 
strategies (questioning,summarizing,clarifying 
and predicting).  
The Advantages of Reciprocal Teaching 
As stated before, the original goal of reciprocal 
teaching to improve students’ reading 
comprehension by four strategies : questioning, 
summarizing, clarifying and predicting. Here 
are the advantages of Reciprocal Teaching 
(http//www.ehow.com/advantages-
disadvantages-reciprocal-
teaching.html#ixzz1LrFUUph2): 

1. Students involved in a reciprocal 
reading activity scored higher on 
reading comprehension tests than 
students in a control group not 
using this teaching strategy. 

2. It can help the students to monitor 
their own comprehension students 
will be a ware of their level of 
comprehension and be able to 
correct in complete 
comprehension. 

3. It allows the teacher and students 
to scaffold and construct meaning 
in a social setting by using 
modeling, think aloud and 
discussion. 
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4. Students can improve their 
summaries with practice and work 
more independently. 

5. The Reciprocal teaching classes 
saw fewer disruptive student 
behaviors, possibly because the 
students were more cognitively 
engaged in the material. 

6. It helps students to develop 
interpersonal communication skills 
since they have to interact with 
other students and the teacher. 

The Application of Reciprocal Teaching in 
Teaching Reading 
There are four steps involved in implementing 
the reciprocal teaching strategy, those are : 
questioning, summarizing, clarifying and 
predicting. In reading class by using reciprocal 
teaching, the students begin by all reading the 
first paragraph or passage of the same text 
silently in small groups. According to the 
international Journal of Teaching and Learning 
( http://www.isetl.org/ijthe/ ) the general 
methodology of reciprocal teaching involves 
the instruction and students, usually in small 
groups, reading a section of text. Then the 
teacher models the reading comprehension 
strategies. 

1. Questioning 
During this modeling process, the teacher 
encourages students to ask questions about the 
material at the first paragraph. Here, they are 
encourage to identify key ideas of a text and 
connect them to their prior knowledge 
(Rosenshine & Meistes, 1994). In this step, 
when the students begin generating questions, 
they have to identify the information, theme 
and idea that is significant enough to provide 
the substance for a question. Then, they pose 
this information in question form and as self-
test to ensure that they can answer their own 
question. 

2. Summarizing 
In this step, the students are asked to retell what 
they have read in their own words. They work 
to identify the important information in the text. 
Then they begin to summarize in one or a few 
sentences. 

3. Clarifying : 
In this step, the students try to identify why the 
text is difficult to understand, such as : 
unfamiliar vocabulary, unclear references and 
unfamiliar concepts, and clarify it by explaning 
giving examples, or making other clarifying 
statements. 

4. Predicting 
In this step, gets the students to speculate on 
what will be discussed next in the text. Here, 
students can make prediction on what the 
author wants to tell the next. 
After the teacher modeled these strategies at the 
first paragraph, the students begin to take the 
role of instructor and practice it in their groups 
in the next paragraph. Here the teacher assumes 
the role of guide or facilitator. When applying 
this strategy, teacher gives them worksheet as 
an aid. It can help teacher to monitor the 
students when apply this strategy. About (1981) 
says that worksheet can be an aid during the 
actual reading of the text. 
 
METHODS 
This research is done to find out the 
improvement of students’ reading 
comprehension of the third semester students of 
English Department of Wijaya Kususma 
Surabaya University by using reciprocal 
teaching. Based on statement of the problem 
and the objective which have been mentioned 
previously, this research design used in this 
study is classroom action research. According 
to Kunandar (2010:44) Classroom Action 
Research is an action research that is done by 
teacher as researcher or the researcher 
collaborate with classroom teacher in 
classroom. The purpose of classroom action 
research is changing and improving the quality 
teaching and learning.In this study, the writer 
collaborated with another teacher. The writer 
was applying the strategy in teaching learning 
process, while another teacher took part as the 
observer. The observer would observe the 
application of the writer technique and write 
everything that she saw in the classroom by 
using observation checklist. Here, the writer 
uses an action reflection spiral model as 
proposed by Kemmis and McTaggart in Arends 
(2001:451) which consists of planning Stage, 
Action Stage, observing stage, reflecting 
stage.This research started by doing 
identification of the problem that happened to 
the third semester students of English 
Department of Wijaya Kusuma Surabaya 
University. Based on an observation, the 
problem was found in the class was, first the 
students felt bored and less had motivation in 
reading class because there were no interaction 
between teacher  to students and students  to 
student, so it made students  passive, and not be 
interested in reading class. Second, the students 
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failed to comprehend a reading passage. They 
did not know the meaning such as they could 
not catch the information from the text. Based 
on the problem above, the writer tried to give a 
technique that could help the third semester 
students of English Department of Wijaya 
Kusuma Surabaya University to comprehend 
the text by using reciprocal teaching. 
Subjects of the Research 
The subjects of this study is the third semester 
students of English Department of Wijaya 
Kususma Surabaya University This class 
consist of 40 students. They are 17 male and 23 
female students. The researcher took this class 
because they had difficulties to comprehend the 
texts that they had read. Because of this reason, 
they need to improve their reading 
comprehension. 
The Instrument of the Study 
In this stage, the researcher uses test and 
observation checklist for both the teacher and 
students as the main instruments of the study. 
While a questionnaire was used to gather any 
information which relate with the students’ 
problem that occured in the class. It was given 
to the students before giving the treatment in 
order to know their problem in the class 
Data Collection Technique 
The data collection techniques in this study are 
doing tests and observations.The test was used 
to obtain the data of learning result from the 
students’ learning process in the form of score. 
The form of this test was comprehension 
questions. There were two kinds of test that is 
used by the writer during this research. The 
first is pre test. It  was given to the students 
before treatment in order to know the ability of 
the students. This test  contained of 10 items. 
The second test was test that given to the 
students at the end of each cycle after the 
treatment had been given to them. It was used 
to know the improvement of the students. This 
test contained 15 items. In this research, the 
writer used observation checklist to get 
information while doing observation. It was 
used to control the activities of the teacher and 
the students in the teaching learning process in 
the class. 
Data Analysis 
Because of the writer used a test as an 
instrument, she analysed the result of the 
students’  scores to know the students’ 
improvement. The result of their score in every 
cycle was compared in order to know the 
improvement of students’ reading 

comprehension. The researcher used the mean 
by using this formula: 
Data Analysis: 

M = 
N

X
 

Explanation: 
M = Mean 
∑X = the sum of students’ score 
N = the number of students 
The writer also calculated the percentage 
ultimate student’ success in learning and use 
the formula as follows: 

  

The standart minimum score was ≥70. It means 
that the students should get the minimum score 
70. The successful of indicator of this research 
was 75% from the number of the students in the 
class. The total of the students was 40 students. 
So, 75% from 40  students was 30 students. In 
other word, the successful of indicator was 
reached if there were 30 students got score ≥70.  
Procedure of the research 
First Cycle 
This first cycle was done on October 9,2015. 
The allocation of time was 2x50 minutes. The 
subject of this research was the thrd semester 
students of English Department of Wijaya 
Kusuma Surabaya University. In this cycle the 
writer applied reciprocal teaching technique in 
order to improve the students’ reading 
comprehension. This  cycle included four steps, 
they are: planning, acting observing and 
reflecting.Since the result of data analysis of 
the first cycle did not show the significant 
improvement result, the writer decided to 
continue this technique to the second cycle. 
Second cycle  
This second cycle was done on October 
18,2015. The allocation of time was 2x50 
minutes. At this cycle, the writer would use the 
same technique like the previous cycle to the 
students.The writer arranged the lesson plan 
based on the syllabus. She revised the activities 
in the teaching learning activity in the lesson 
plan of the first cycle. Next she began to make 
a new lesson plan. Then she prepared the 
teaching material which contain different topic 
from the previous cycle. Besides, she also 
prepared the instument which were the 
observation checklist and test. The last, she 
prepared the woksheet. In this cycle the writer 
would apply the same technique.The writer 
analyzed that the success indicator could not be 
reached in this cycle. From the observation 
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result, the writer found the weakness in this 
cycle. Few students still be passive because 
they confused about the technique. The result 
of data analysis of the second cycle did not 
show the significant improvement result. From 
this reason, the writer decided to continue 
applying this strategy to the next cycle 
Third Cycle 
This third cycle was conducted on October 25, 
2015. The allocation of time was 2x50 minutes 
during the application of reciprocal teaching in 
reading class. This was the third cycle, the 
writer would apply the same technique in this 
class. 
In the reflecting stage, the writer would 
describe the result of students’ working while 
applying this technique. The students had 
showed the progress. In this cycle, the students 
showed the significant improvement. In other 
words, the successful indicator had been 
reached. Therefore, the writer stopped the 
cycle.\ 
 
RESULT AND DISCUSSION 
Before applying reciprocal teaching technique 
in reading class, the writer conducted the 
identification of the problem that happened to 
the third semester students of English 
Department of Wijaya Kusuma Surabaya 
University. This identification included the 
observation, interview and result of 
questionnaire. The writer found that the 
students had difficulty in reading class 
expecially in comprehend the text. After the 
problem had been identified, the writer gave 
them pre test to in order to know their first 
score before giving the treatment.The writer 
gave the students text and the comprehension 
questions. The form of this test was subjective 
and it contained of 10 items. After getting the 
result of the beginning test which had been 
given to the students before treatment, the 
writer analyzed it in order to know their 
beginning scores. During the pre test to the 
students, there were two students who were 
absent in the class, so the number of the 
students who joined the test was 38 students, 
and all of them could not reach the standart 
minimum score (KKM) ≥70. Based on the 
result of the pre test, the writer concluded that 
the students failed to comprehend a reading 
passage. Besides that, they had difficulty to 
catch the information from the text or to gain 
the meaning from the text. From these reasons, 
the writer decided to apply reciprocal teaching 

to improve students’ reading comprehension in 
reading class. 
As stated previously, this study took three 
cycles since many of the students could not 
reach the standart minimum score in the first 
and second cycles. In the first cycle, the taecher 
got some problems while applying the strategy. 
The students could not perform well the four 
steps of Reciprocal Teaching strategy: 
questioning, summarizing, clarifying, and 
predicting. They seemed not accustemed to 
doing this strategy so that the teacher had to 
repeat each step for several times, and it surely 
spent a lot of time, more than it was predicted. 
In the second cycle, the situation got better, but 
there were still some problem encountered. 
Only few students could work well, the others 
could not focus on the tasks. Therefore, the 
teacher changed the members of the goups. 
And it worked well in the third cycle that 
almost all of the students could perform and 
work together anthusiastically.  
The successful indicator has reached if the 
students could reached the standart minimum 
score (KKM) ≥70 and the percentage ultimate 
student’ success in learning 75%. From the 
table below, although there was an 
improvement from the first cycle, but it showed 
that there was no significant improvement from 
this cycle. In other word, there were only 5 
students who got ≥70 score. It was 12,5 % 
students, and it was still lower than 75%. It 
means that the successful indicator could not be 
reached at the first cycle. From the result of 
score of the first cycle, the writer concluded 
that the successful indicator could not  be 
reached in this cycle. Therefore, the writer 
decided to apply this technique to the next 
cycle. 
Based on the table bellow, it could be seen that 
although there was an improvement but there 
was no significant improvement from the 
second cycle. There were still 19 students who 
got ≥70 score, so it was 47,5%. It means that 
the successful indicator could not be reached in 
this cycle. Therefore, the treatment was 
continued to the next cycle. 
From on the table bellow, it could be seen that 
there was still the improvement in this cycle. 
There were 32 students got ≥70 score. It was 
80% students. Based on the data, it showed the 
significant improvement. It means that the 
successful indicator had been reached in this 
cycle. After knowing the result of the last cycle, 
the writer concluded that the reciprocal 
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ABSTRAK 

 
Selama ini guru cenderung mengajarkan matematika secara simbolis/abstrak 
yang bertentangan dengan perkembangan kognitif siswa dan kurang 
memanfaatkan lingkungan siswa sebagai sumber belajar. Perhatian guru lebih 
terpusat kepada hasil belajar, sehingga kurang memperhatikan proses belajar 
siswa. Menurut teori ini bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dapat ditransfer 
(dipindahkan) dari guru (orang lain) kepada siswa, melainkan harus dikontruks 
(dibangun) sendiri oleh siswa melalui kegiatan aktif dalam belajar. Salah satu 
pendekatan pembelajaran yang memberikan peluang terjadinya proses aktif 
siswa mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya adalah 
pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik. Piaget menekankan bahwa 
perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami 
sebelumnya diolah melalui proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami 
informasi-informasi baru. Sedangkan Oleh karena itu, sebaiknya pembelajaran di 
kelas saat ini sudah dimulai dengan mengembangkan bahan ajar yang berbasis 
konstruktivis. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan 
bahan ajar berbasis Konstruktivis yang valid dan efektif sehingga dapat 
memberikan peluang terjadinya proses aktif siswa mengkonstruksi atau 
membangun sendiri pengetahuannya pada bab integral. Bahan ajar 
dikembangkan dengan model 4-D yang direkomendasikan oleh Thiagarajan dan 
dimodifikasi menjadi tiga tahapan yaitu define, design, dan develop. Bahan ajar 
yang dikembangkan dinyatakan valid dan berkriteria efektif berdasarkan hasil uji 
coba kepada siswa. 
 

Kata Kunci : Penelitian Pengembangan, Bahan Ajar, Konstruktivis, Integral 
 
Pendahuluan 

Berbagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran matematika telah banyak 
dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh 
berbagai pihak yang peduli terhadap 
pembelajaran matematika sekolah. Berbagai 
upaya tersebut antara lain dalam bentuk: (1) 
penataran guru, (2) kualifikasi pendidikan guru, 
(3) pembaharuan kurikulum, (4) penerapan 
model atau metode pembelajaran baru, (4) 
penelitian tentang kesulitan dan kesalahan 
siswa dalam belajar matematika. Namun 
berbagai upaya tersebut belum mencapai hasil 
yang optimal, karena berbagai kendala di 
lapangan. Akibatnya, sampai saat ini kualitas 

pembelajaran matematika di Indonesia masih 
rendah (Soedjadi, 2001b).  

Selama ini berdasarkan pengalaman dan 
pengamatan, pembelajaran matematika di 
berbagai sekolah, masih menggunakan 
pendekatan  tradisional atau konvensional. 
Pembelajaran di kelas hampir selalu 
dilaksanakan dengan urutan sajian: (1) 
diajarkan teori/definisi/teorema melalui 
pemberitahuan, (2) diberikan dan dibahas  
contoh-contoh, kemudian (3) diberikan latihan 
soal. Dalam latihan soal itu biasanya 
dimunculkan soal cerita sebagai penerapan 
matematika untuk menyelesaikan masalah 
kehidupan sehari-hari. Pada umumnya justru 
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soal cerita itulah yang sulit dipahami atau 
diselesaikan oleh sebagian besar siswa.  

Soedjadi (2001a), menyatakan 
mengingat bahwa perkembangan intelektual 
siswa umumnya bergerak dari konkrit ke 
abstrak, kiranya urutan penyajian seperti di atas 
kurang tepat. Sehingga perlu dipikirkan secara 
mendalam tentang urutan sajian dalam 
pembelajaran matematika yang sesuai dengan 
perkembangan kognitif siswa. 

Di samping itu, selama ini guru 
cenderung mengajarkan matematika secara 
simbolis/abstrak yang bertentangan dengan 
perkembangan kognitif siswa dan kurang 
memanfaatkan lingkungan siswa sebagai 
sumber belajar. Perhatian guru lebih terpusat 
kepada hasil belajar, sehingga kurang 
memperhatikan proses belajar siswa. Untuk 
mengejar target kurikulum, guru tidak 
memberikan waktu yang cukup kepada siswa 
untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 
Akibatnya guru yang aktif dalam pembalajaran, 
sedangkan siswa menjadi pendengar dan 
penerima informasi (pengetahuan) dari guru 
secara pasif. Hal itu jelas bertentangan dengan 
psikologi kognitif yang saat ini banyak 
disarankan oleh para ahli untuk dilaksanakan 
dalam pembelajaran. Menurut teori ini bahwa 
ilmu pengetahuan itu tidak dapat ditransfer 
(dipindahkan) dari guru (orang lain) kepada 
siswa, melainkan harus dikontruks (dibangun) 
sendiri oleh siswa melalui kegiatan aktif dalam 
belajar. 

Salah satu pendekatan pembelajaran 
yang memberikan peluang terjadinya proses 
aktif siswa mengkonstruksi atau membangun 
sendiri pengetahuannya adalah pembelajaran 
dengan pendekatan konstruktivistik. Ciri 
penting konstruktivisme dalam proses belajar-
mengajar adalah siswa aktif menemukan 
sendiri konsep-konsep yang perlu diketahui 
(Soedjadi, 2000). Pembelajaran konstruktivis 
didasarkan atas konstruktivisme yang 
merupakan suatu filsafat pengetahuan yang 
menekankan bahwa pengetahuan kita adalah 
konstruksi (bentukan) kita sendiri. 
Kontruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan 
Vygotsky. Piaget menekankan bahwa 
perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-
konsepsi yang telah dipahami sebelumnya 
diolah melalui proses ketidakseimbangan dalam 
upaya memahami informasi-informasi baru. 
Sedangkan Oleh karena itu, sebaiknya 
pembelajaran di kelas saat ini sudah dimulai 

dengan mengembangkan bahan ajar yang 
berbasis konstruktivis. 

Bahan ajar merupakan seperangkat 
materi yang disusun secara sistematis baik 
tertulis maupun tidak sehingga tercipta 
lingkungan atau suasana yang memungkinkan 
siswa untuk belajar (Depdiknas, 2009). Sanjaya 
(2011) berpendapat bahwa pembelajaran dapat 
dipandang dari dua dimensi, yaitu sebagai 
proses penyampaian materi pelajaran dan 
proses pengaturan lingkungan agar siswa dapat 
belajar. Jika pembelajaran merupakan proses 
penyampaian materi, pembelajaran 
membutuhkan peran bahan ajar yang dapat 
menyalurkan pesan secara efektif dan efisien. 
Jika pembelajaran merupakan proses 
pengaturan lingkungan agar siswa dapat 
belajar, pembelajaran membutuhkan berbagai 
sumber belajar berupa bahan ajar yang dapat 
mendorong siswa untuk belajar. Oleh karena 
itu, keberadaan bahan ajar sangatlah diperlukan 
karena melalui bahan ajar guru akan lebih 
mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan 
siswa akan lebih terbantu dalam belajar. Salah 
satu bahan ajar yang digunakan dapat berupa 
Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Realita di lapangan menunjukkan bahwa 
masih banyak ditemukannya bahan ajar yang 
beredar dipasaran belum memenuhi karakter 
konstruktivistik dan kurang mendorong siswa 
dalam membangun kemampuan komunikasi 
matematisnya. Oleh karena itu, perlu disusun 
dan dikembangkan bahan ajar yang berkualitas 
menurut kriteria tertentu. Seorang guru 
menambahkan bahwa bahan ajar yang 
menggunakan masalah nyata dari kehidupan 
sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran 
dapat memberikan motivasi lebih kepada siswa 
untuk belajar matematika. 

Tujuan penelitian dan pengembangan 
adalah untuk menghasilkan bahan ajar berbasis 
Konstruktivis yang valid dan efektif sehingga 
dapat memberikan peluang terjadinya proses 
aktif siswa mengkonstruksi atau membangun 
sendiri pengetahuannya pada bab integral. 
Bahan ajar dikembangkan dengan model 4-D 
yang direkomendasikan oleh Thiagarajan 
(1974) dan dimodifikasi menjadi tiga tahapan 
yaitu define, design, dan develop. 
 
Kajian Pustaka 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 
yang digunakan untuk membantu 
guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 
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berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 
tertulis. Lebih lanjut disebutkan bahwa bahan 
ajar berfungsi sebagai:  
a. Pedoman bagi Guru yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam 
proses pembelajaran, sekaligus merupakan 
substansi kompetensi yang seharusnya 
diajarkan kepada siswa.  

b. Pedoman bagi Siswa yang akan 
mengarahkan semua aktivitasnya dalam 
proses pembelajaran, sekaligus merupakan 
substansi kompetensi yang seharusnya 
dipelajari/dikuasainya.  

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil 
pembelajaran  

Dari berbagai pendapat di atas dapat 
disarikan bahwa bahan ajar adalah merupakan 
seperangkat materi yang disusun secara 
sistematis sehingga tercipta lingkungan/suasana 
yang memungkinkan siswa untuk belajar.  

Sebuah bahan ajar paling tidak 
mencakup antara lain : a). Petunjuk belajar 
(Petunjuk siswa/guru), c). Kompetensi yang 
akan dicapai, d) Content atau isi materi 
pembelajaran, d), Informasi pendukung, e) 
Latihan-latihan, f) Petunjuk kerja, dapat berupa 
Lembar Kerja (LK), g) Evaluasi, h) Respon 
atau balikan terhadap hasil evaluasi 
(Depdiknas, 2008). 

Bahan ajar mempunyai struktur dan 
urutan yang sistematis, menjelaskan tujuan 
instruksional yang akan dicapai, memotivasi 
peserta didik untuk belajar, mengantisipasi 
kesukaran belajar peserta didik sehingga 
menyediakan bimbingan bagi peserta didik 
untuk mempelajari bahan tersebut, memberikan 
latihan yang banyak, menyediakan rangkuman, 
dan secara umum berorientasi pada peserta 
didik secara individual (learner oriented). 
Biasanya, bahan ajar bersifat mandiri, artinya 
dapat dipelajari oleh peserta didik secara 
mandiri karena sistematis dan lengkap 
(Purwanto, 2008).  

Menurut Dharmasraya (dalam Sudrajat, 
2008), bahan ajar merupakan bagian penting 
dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. 
Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah 
dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa 
akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. 
Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk 
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik 
materi ajar yang akan disajikan. Pada 
pendidikan menengah umum, di samping buku-
buku teks, juga dikenalkan adanya lembar-
lembar pembelajaran (instructional sheet) 

dengan nama yang bermacam-macam, antara 
lain: lembar tugas (job sheet), lembar kerja 
(work sheet), lembar informasi (information 
sheet), dan bahan ajar lainnya baik cetak 
maupun non-cetak. Semua bahan yang 
digunakan untuk mendukung proses belajar itu 
disebut sebagai bahan ajar.  

Beberapa pengertian lain tentang bahan 
ajar yang intinya masih sama adalah sebagai 
berikut:  
a. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan 

teks yang diperlukan guru/instruktur untuk 
perencanaan dan penelaahan implementasi 
pembelajaran. 

b. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 
yang digunakan untuk membantu guru/ 
instruktur dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar di kelas. Bahan yang 
dimaksud bisa berupa bahan tertulis 
maupun bahan tidak tertulis.  

c. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang 
disusun secara sistematis baik tertulis 
maupun tidak sehingga tercipta 
lingkungan/ suasana yang memungkinkan 
siswa untuk belajar.  
Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar materi 
pembelajaran yang akan disampaikan dalam 
bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Menurut 
Dharmasraya (dalam Sudrajat 2008:3), bahan 
ajar dapat dikelompokkan menjadi empat 
kategori, yaitu bahan cetak (printed) seperti 
antara lain handout, buku, modul, lembar kerja 
siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, 
brosur/leaflet, model/maket. Bahan ajar dengar 
(audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 
compact disk audio. Bahan ajar pandang dengar 
(audio visual) seperti video compact disk, film. 
Bahan ajar multimedia interaktif (interactive 
teaching material) seperti CAI (Computer 
Assisted Instruction), compact disk (CD) 
multimedia pembelajarn interaktif, dan bahan 
ajar berbasis web (web based learning 
materials).  

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan 
yang digunakan untuk membantu guru dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Bahan yang dimaksud berupa tertulis 
maupun tidak tertulis (Amri, 2010). Hal senada 
juga diungkapkan Sudrajat (2008) bahwa bahan 
ajar atau materi pembelajaran (instructional 
materials) adalah pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 
rangka mencapai standar kompetensi yang telah 
ditentukan, secara terperinci, jenis-jenis materi 
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pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, 
konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan 
sikap atau nilai. Selanjutnya Bahti (2011) 
berpendapat bahwa prinsip-prinsip dalam 
pemilihan materi pembelajaran meliputi prinsip 
relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Karena 
itu, materi pembelajaran yang dipilih untuk 
diajarkan oleh guru yang harus dipelajari oleh 
siswa hendaknya berisikan materi atau bahan 
ajar yang benar-benar menunjang untuk 
tercapainya standar kompetensi dan kompetensi 
dasar. Hal ini didukung oleh pendapat Amri 
(2010) bahwa bahan ajar disusun dengan 
dengan tujuan:  
1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai 

dengan tuntutan kurikulum dengan 
mempertimbangkan kebutuhan peserta 
didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 
karakteristik dan setting atau lingkungan 
sosial peserta didik.  

2. Membantu peserta didik dalam 
memperoleh alternatif bahan ajar 
disamping buku-buku teks yang terkadang 
sulit diperoleh.  

3. Mempermudah guru dalam melaksanakan 
pembelajaran.  
Bahan pelajaran merupakan komponen 

yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, 
sebab bahan ajar adalah inti dalam kegiatan 
belajar mengajar yang diupayakan untuk 
dikuasai oleh siswa (Djamarah 2005). Oleh 
karena itu menurut Harjanto (2006) bahwa 
dalam memberikan bahan ajar hendaknya 
sesuai dengan kemampuan siswa agar tujuan 
pembelajaran tercapai. Dengan demikian, Hal 
ini didukung oleh pendapat dari Ballstaedt 
(dalam Zaskia, 2011) bahwa bahan ajar cetak 
harus memperhatikan beberapa hal sebagai 
berikut:  
1. Susunan tampilan, yang menyangkut: 

urutan yang mudah, judul yang singkat, 
terdapat daftar isi, struktur kognitifnya 
jelas, rangkuman, dan tugas pembaca.  

2. Bahasa yang mudah, menyangkut: 
mengalirnya kosa kata, jelasnya kalimat, 
jelasnya hubungan kalimat, kalimat yang 
tidak terlalu panjang.  

3. Menguji pemahaman, yang menyangkut: 
menilai melalui orangnya, cheklist untuk 
pemahaman.  

4. Stimulan, yang menyangkut: enak 
tidaknya dilihat, tulisan mendorong 
pembaca untuk berfikir, menguji stimulan.  

5. Kemudahan dibaca, yang menyangkut: 
keramahan terhadap mata (huruf yang 

digunakan tidak terlalu kecil dan enak 
dibaca), urutan teks terstruktur, mudah 
dibaca.  

6. Materi instruksional, yang menyangkut: 
pemilihan teks, bahan kajian, lembar kerja 
(work sheet).  
Untuk mendapatkan bahan ajar yang 

sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus 
dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis 
terhadap SK-KD, analisis sumber belajar, dan 
penentuan jenis serta judul bahan ajar. Analisis 
dimaksud dijelaskan sebagai berikut:  
1. Analisis SK-KD  

Analisis SK-KD dilakukan untuk 
menentukan kompetensi-kompetensi mana 
yang memerlukan bahan ajar. Dari hasil 
analisis ini akan dapat diketahui berapa 
banyak bahan ajar yang harus disiapkan 
dalam satu semester tertentu dan jenis 
bahan ajar mana yang dipilih. Berikut 
diberikan contoh analisis SK-KD untuk 
menentukan jenis bahan ajar.  

2. Analisis Sumber Belajar  
Sumber belajar yang akan digunakan 

sebagai bahan penyusunan bahan ajar 
perlu dilakukan analisis. Analisis 
dilakukan terhadap ketersediaan, 
kesesuaian, dan kemudahan dalam 
memanfaatkannya. Caranya adalah 
menginventarisasi ketersediaan sumber 
belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan.  

3. Pemilihan dan Penentuan Bahan Ajar  
Pemilihan dan penentuan bahan ajar 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
kriteria bahwa bahan ajar harus menarik, 
dapat membantu siswa untuk mencapai 
kompetensi. Sehingga bahan ajar dibuat 
sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan 
dengan KD yang akan diraih oleh peserta 
didik. Jenis dan bentuk bahan ajar 
ditetapkan atas dasar analisis kurikulum 
dan analisis sumber bahan sebelumnya ( 
Depdiknas, 2008).  

Amri (2010) berpendapat bahwa bahan ajar 
memiliki manfaat bagi:  
1. Guru tidak lagi tergantung kepada buku 

teks yang terkadang sulit untuk diperoleh, 
menambah khasanah pengetahuan dan 
pengalaman guru dalam menulis bahan 
ajar, membangun komunikasi 
pembelajaran yang efektif, dapat 
menambah angka kredit jika dikumpulkan 
menjadi buku dan diterbitkan.  

2. Siswa memberikan kegiatan pembelajaran 
menjadi lebih menarik, mendapatkan 
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kemudahan dalam mempelajari setiap 
kompetensi yang harus dikuasainya.  
Jika bahan ajar cetak tersusun secara baik 

maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa 
keuntungan seperti yang dikemukakan oleh 
Ballstaedt (dalam Zaskia, 2011) yaitu:  
1. Bahan tertulis biasanya menampilkan 

daftar isi, sehingga memudahkan bagi 
seorang guru untuk menunjukkan kepada 
siswa bagian mana yang sedang dipelajari.  

2. Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit.  
3. Bahan tertulis cepat digunakan secara 

mudah  
4. Susunannya menawarkan kemudahan 

secara luas dan kreativitas bagi individu  
5. Bahan tertulis relatif ringan dan dapat 

dibaca dimana saja. 
6. Bahan ajar yang baik akan dapat 

memotivasi pembaca untuk melakukan 
aktivitas, seperti menandai, mencatat dan 
membuat sketsa.  

7. Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai 
sebuah dokumen yang bernilai besar. 

8. Pembaca dapat mengatur tempo secara 
mandiri. secara akurat, menafsirkan dan 
mengevaluasi hasil yang diperoleh. 
Salah satu prinsip paling penting dari 

psikologi pendidikan adalah guru  tidak hanya 
semata-mata memberikan pengetahuan pada 
siswa. Siswa harus membangun 
pengetahuannya sendiri sedangkan guru 
membantu siswa dengan memberikan 
kesempatan pada mereka untuk menemukan 
atau menerapkan sendiri ide-ide mereka. 

Ratumanan (2004) mengemukakan 
beberapa hal yang perlu diperhatikan guru 
dalam pembelajaran berbasis konstruktivis 
adalah sebagai berikut : 
1) Guru perlu menyediakan pengalaman 

belajar dengan meningkatkan pengetahuan 
yang dimiliki siswa, sehingga  belajar 
sebagai proses konstruksi dapat terwujud. 

2) Mengutamakan peran siswa dalam 
berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif 
dalam kegiatan belajar. 

3) Memusatkan perhatian kepada proses 
berfikir/proses mental siswa, bukan 
kepada kebenaran jawaban  siswa saja. 

4) Guru lebih banyak berorientasi dengan 
siswa untuk mengetahui apa yang telah 
mereka ketahui dan apa yang mereka 
fikirkan. Demikian pula interaksi antar 
siswa dan antar kelompok perlu mendapat 
perhatian. 

5) Guru perlu menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan apa yang akan dipelajari 
di awal kegiatan pembelajaran. Hal ini 
akan mempengaruhi keterlibatan siswa 
dalam kegiatan pembelajaran, sebab ia 
tahu apa yang akan dipelajari dan 
kemampuan minimal yang harus dimiliki 
setelah pembelajaran.  

6) Guru perlu lebih fleksibel daam 
menanggapi jawaban atau pemikiran 
siswa, jika jawaban atau pemikiran siswa 
berbeda dengan guru, maka guru perlu 
menghargai jawaban atau pemikiran 
tersebut. Guru harus menghindari 
mengatakan “ini satu-satunya jawaban 
yang benar”. 
Berdasarkan penjelasan di atas maka, 

terdapat prinsip-prinsip konstruktivis yang 
berkaitan dengan  pengembangan bahan ajar 
diantaranya : 
1) Pengetahuan yang terkandung didalam 

buku ajar harus dibangun oleh siswa 
sendiri, baik secara individu maupun 
kelompok. 

2) Siswa aktif mengkonstruksi terus–
menerus, sehingga pengetahuan dapat 
dikembangkan. 

3) Guru hanya sebagai fasilitator, agar proses 
mengkonstruksi siswa dapat berjalan. 
Esensi dari teori kontruktivis adalah ide 

bahwa siswa harus secara individu menemukan 
dan mentransfer informasi-informasi kompleks 
apabila mereka harus menjadikan informasi itu 
milik dirinya sendiri (Nur, 1999). Karena 
penekannya pada pengembangan bahan ajar 
yang berbasis kontruktivis, maka bahan ajar 
harus disusun agar siswa secara aktif terlibat 
dalam mengerjakan seluruh soal yang ada dan 
menemukan sendiri pengalaman belajarnya 
sendiri. 

Desain Bahan Ajar Berbasis 
Konstruktivisme Bahan Ajar Berbasis 
Konstruktivisme  
1. Bahan ajar tidak langsung memberikan 

materi atau pengetahuan pada siswa.  
2. Bahan ajar menuntut siswa untuk aktif 

dalam melakukan berbagai kegiatan 
pembelajaran.  

3. Adanya tagihan dan penilaian oleh guru 
yang tercantum pada RPP sebagai bentuk 
tuntutan agar siswa aktif dalam melakukan 
berbagai kegiatan pembelajaran.  

4. Bahan ajar telah memfasilitasi siswa untuk 
melakukan kegiatan melihat, mendengar, 
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menjamah, dan merasakan untuk 
memperoleh konsep baru mengenai bunyi.  

5. Bahan ajar memanfaatkan pengetahuan 
awal siswa untuk membangun 
pengetahuan baru bab Integral.  

6. Bahan ajar mengajak siswa untuk 
membangun sendiri pengetahuan barunya 
tentang integral dengan membuat hubugan 
antara pengalaman atau pengetahuan yang 
telah dimiliki.  

7. Bahan ajar telah memfasilitasi siswa untuk 
melakukan kegiatan belajar yang berpusat 
pada siswa.  

8. Bahan ajar memandu guru untuk 
memfasilitasi kegiatan belajar siswa. Guru 
bertindak sebagai moderator dan 
fasilitator. 

9. Bahan ajar telah mengintegrasikan 
pembelajaran sehingga terjadi transmisi 
sosial yaitu terjadinya interaksi dan kerja 
sama seseorang dengan orang lain atau 
dengan lingkungannya.  

10. Bahan ajar melibatkan siswa secara 
emosional dan sosial sehingga menjadi 
menarik dan memotivasi siswa untuk 
belajar.  

 
Metodologi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan (developmental research). 
Penelitian pengembangan adalah penelitian 
yang dilakukan untuk mengembangkan atau 
menghasilkan suatu produk dalam bidang 
tertentu. Penelitian ini mengembangkan bahan 
ajar matematika bab Integral untuk siswa kelas 
XII IPA SMA Hang Tuah 1 surabaya. Bahan 
ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini 
berupa buku siswa.  

Uji coba bahan ajar hasil pengembangan 
ini dilaksanakan di SMA Hang Tuah 1 
Surabaya. Sekolah ini dipilih dalam penelitian 
ini karena bahan ajar yang tersedia masih 
belum memenuhi karakter konstruktivistik dan 
kurang mendorong siswa dalam membangun 
kemampuan komunikasi matematisnya. Subjek 
uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XII IPA. Penelitian ini dilaksanakan pada 
semester ganjil tahun ajaran 2015/2016. 

Model pengembangan yang digunakan 
dalam pengembangan bahan ajar ini adalah 
Model Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang 
terdiri dari empat tahap yang dikenal dengan 
model 4-D (Four D Model). Keempat tahap 
tersebut adalah tahap pendefinisian (define), 
tahap perancangan (design), tahap 

pengembangan (develop), tahap penyebaran 
(disseminate). Kegiatan yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  
1. Tahap Pendefinisian (define)  

Tujuan tahap pendefinisian ini adalah 
menetapkan dan mendefinisikan 
kebutuhan-kebutuhan pembelajaran 
dengan menganalisis tujuan dan batasan 
materi. Tahap ini disusun oleh lima fase 
yaitu:  
a. Analisis awal-akhir (front-end 

analysis)  
Kegiatan analisis awal-akhir 

dilakukan untuk menetapkan masalah 
dasar yang diperlukan dalam 
pengembangan bahan pembelajaran. 
Pada tahap ini dilakukan telaah 
terhadap kurikulum matematika, 
berbagai teori belajar yang relevan 
dan tantangan serta tuntutan masa 
depan, sehingga diperoleh deskripsi 
pola pembelajaran yang dianggap 
sesuai. Dengan kata lain, analisis 
awal-akhir ini merupakan kunci 
utama dalam memutuskan untuk 
melakukan pengembangan bahan ajar 
atau tidak.  

b. Analisis siswa (learner analysis)  
Pada langkah ini dilakukan 

telaah tentang karakteristik siswa 
yang sesuai dengan rancangan dan 
pengembangan perangkat. 
Karakteristik tersebut meliputi 
kompetensi, pengalaman yang telah 
dimiliki, dan sikap siswa terhadap 
pembelajaran.  

c. Analisis konsep (concept analysis)  
Kegiatan analisis konsep ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi, 
merinci dan menyusun secara 
sistematis konsep-konsep relevan 
yang akan diajarkan berdasarkan 
analisis awal-akhir. Analisis ini 
membantu siswa dalam 
mengidentifikasi pertanyaan-
pertanyaan yang merupakan contoh 
konsep yang digunakan sebagai 
rambu-rambu pengembangan 
berkaitan dengan materi 
pembelajaran.  

d. Analisis tugas (task analysis)  
Kegiatan ini merupakan 

pengidentifikasian keterampilan-
keterampilan utama yang diperlukan 
dalam pembelajaran dan menganalisis 
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kegiatan-kegiatan belajar yang 
diperlukan untuk menguasai 
keterampilan tersebut. Analisis tugas 
membahas secara mendalam kegiatan 
belajar agar kegiatan-kegiatan belajar 
yang dimunculkan dalam 
pembelajaran dapat menunjang 
keberhasilan proses pembelajaran 
yang baik.  

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran 
(specifying instructional objectives)  

Spesifikasi tujuan pembelajaran 
ini bertujuan untuk mengkorvensi 
tujuan dari analisis tugas dan analisis 
konsep menjadi tujuan pembelajaran 
khusus, yang dinyatakan dengan 
tingkah laku. Perincian tujuan 
pembelajaran tersebut merupakan 
dasar dalam penyusunan tes hasil 
belajar dan rancangan bahan ajar. 
Kemudian semua hal yang berkaitan 
dengan tes dan rancangan 
pembelajaran tersebut diintegrasikan 
kedalam suatu bahan ajar.  

2. Tahap Perancangan (design)  
Tujuan dari tahap ini adalah 

merancang bahan ajar, sehingga diperoleh 
prototype (contoh perangkat 
pembelajaran). Tahap ini dimulai setelah 
ditetapkan tujuan pembelajaran khusus. 
Tahap perancangan terdiri dari empat 
langkah pokok yaitu penyusunan tes 
(criterion test contruction), pemilihan 
media (media selection), pemilihan format 
(format selection), dan perancangan awal 
(initial design). Kegiatan utama dalam 
proses perancangan adalah pemilihan 
media dan format untuk bahan dan 
pembuatan desain awal pembelajaran.  
a. Penyusunan tes (criterion test 

contruction)  
Tes yang dimaksud adalah tes 

hasil belajar pada bab integral. Dasar 
dari penyusunan tes ini adalah analisis 
tugas dan analisis konsep yang 
dijabarkan dalam spesifikasi tujuan 
pembelajaran.  

b. Pemilihan media (media selection)  
Pada langkah ini dilakukan 

pemilihan media yang tepat untuk 
digunakan selama proses 
pembelajaran. Pemilihan media yang 
sesuai untuk pembelajaran 
matematika bab integral dilakukan 
dengan menyesuaikan hasil analisis 

tugas, hasil analisis konsep, dan hasil 
analisis siswa sebagai subjek uji coba. 
Sumber belajar yang digunakan oleh 
siswa adalah bahan ajar berupa buku 
siswa yang merupakan hasil desain 
dalam penelitian. Selain buku 
tersebut, dalam penelitian ini juga 
mengambil referensi materi integral 
dari buku lain yang relevan.  

c. Pemilihan format (format selection)  
Penyusunan format dalam 

pengembangan bahan ajar ini meliputi 
pemilihan format untuk mendesain 
isi, pemilihan strategi pembelajaran, 
dan sumber belajar. Format yang 
dipilih untuk mendisain isi 
disesuaikan dengan karakter siswa. 
Sedangkan metode pembelajaran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode ceramah, Tanya jawab 
dan penugasan.  

d. Perancangan awal (initial design)  
Perancangan awal merupakan 

perancangan bahan ajar matematika 
untuk siswa. Bahan ajar yang 
dirancang berupa buku siswa yang 
memuat materi matematika kelas XII 
IPA pada bab integral, buku siswa 
tersebut disesuaikan dengan standar 
isi dan karakteristik siswa. Rancangan 
bahan ajar yang disusun dalam tahap 
ini disebut sebagai draft I.  
Dalam pembuatan bahan ajar, juga 

dibuat Tes hasil Belajar (THB) sebagai 
instrument yang digunakan untuk 
mengukur kompetensi siswa, selain itu 
juga dibuat lembar validasi buku siswa dan 
THB, lembar observasi kemampuan guru 
dalam mengelola pembelajaran, lembar 
observasi aktivitas siswa, dan angket 
respon siswa yang akan digunakan dalam 
kegiatan belajar mengajar.  

3. Tahap Pengembangan (develop)  
Tujuan dari tahap pengembangan ini 

adalah untuk menghasilkan draft 
perangkat pembelajaran yang telah direvisi 
berdasarkan masukan para ahli dan data 
yang diperoleh dari uji coba. Tahap 
pengembangan ini terdiri dari dua kegiatan 
yaitu penilaian para ahli (expert appraisal) 
dan uji coba lapangan (developmental 
testing).  
a. Penilaian para ahli (expert appraisal)  

Penilaian ahli bertujuan untuk 
memperoleh masukan-masukan untuk 



38  
 

 

b. 

4. Tah

taha
yan
lebi
sert

 
Dar

koefisien
koefisien
0,93. D
persenta
pembela
mencapa
mencapa
mencapa
guru dal
86,06%.

 
 
 
 
 
 
 
 

Penger

merevisi p
ini dilakuk
dihasilkan 
digunakan,
yang lebih 
Uji coba 
testing)  

Baha
diuji coba
untuk 
kepraktisan
ajar, selain
reliabelitas
telah dikem
ini. Siklus 
pengujian 
ulang se
dihasilkan 
efektif dan

hap Penyebar
Tahap pe

ap pengguna
ng telah dike
ih luas, misa
ta penyebara

ri hasil uji va
n validitas 
n validitas 
Dari hasil 
ase aktivitas
ajaran pad
ai 83,17%, 
ai 86,5%, d
ai 88,5%. Ra
lam mengelo
.  

rtian
Be

Bent

perangkat pem
kan agar ba
lebih sesuai

, dan mem
baik.  
lapangan 

an ajar yang
akan di sek
mengetahui 

n, dan kee
n itu juga unt
s Tes Hasil
mbangkan d

pengujian, 
kembali d

ehingga pe
dapat ber

n efisien.  
ran (Dissemi

enyebaran i
aan perangka
embangkan p
alnya disekol
an melalui int

alidasi bahan
Buku Sisw

Tes Hasil 
analisis d

s guru dal
da pertem

pada per
dan pada pe
ata-rata pers
ola pembelaj

eberapa 
tuk Dasar

mbelajaran, 
ahan ajar ya
i, efektif, da
miliki kuali

(developmen

 berupa draf
kolah uji co

kevalid
fektifan bah
tuk mengeta
l Belajar ya
alam penelit
perbaikan, d

dapat diulan
erangkat ya
rfungsi deng

inate)  
ini merupak
at pembelaja
pada skala ya
lah-sekolah l
ternet.  

n ajar dipero
wa 0,95, d
Belajar (TH

data, dipero
am mengel

muan perta
temuan ked
rtemuan ket
entase aktivi
jaran menca

In

Teknik 
Integrasi

hal 
ang 
apat 
itas 

ntal 

ft II 
oba 

dan, 
han 

ahui 
ang 
tian 
dan 

ang-
ang 
gan 

kan 
aran 
ang 
lain 

Ha

ma
da
pe
ke
ma
An
ya
da
be

Gambar

oleh 
dan 

HB) 
oleh 
lola 
ama 
dua 
tiga 
itas 

apai 

pe
pe
ak
de
ke
san
sis
de
soa
soa
da

Tabel 1 

ntegral

Integr
Terten

INOVASI, V

Dalam
digunakan
adalah lem
observasi 
aktivitas 
yang digu
dalam pe
lembar va
validator y
Pendidika
kelas XI
observasi,
serta pelak

 
asil Penelitia

Dalam pe
atematika un
n karakterist
ngembangan
mudahan 
atematika, 
nalisis konse
ng akan dia
n disusun se
rikut ini: 

r 1. 

Dari hasi
rsentase ak
rtama menc
tif, pada per
ngan katego
tiga menca
ngat aktif. 
swa sampai 
ngan katego
al THB yan
al yang me
n 10 soal den

ral 
ntu

Luas 

Volume XVIII

m penelitian
n untuk m
mbar validas
aktivitas sisw
guru, angke

unakan untuk
enelitian ini
alidasi diserta
yang terdiri 

an Matemat
I IPA di 
, pemberian 
ksanaan THB

an 
nelitian ini d

ntuk siswa be
tik siswa pad
n ini bertuju

siswa da
khususnya 

ep dalam m
ajarkan kepa
ecara skema

l uji coba e
ktivitas sisw
capai 76,44
rtemuan kedu
ori aktif, d
apai 85,27%

Rata-rata 
pertemuan 

ori aktif. Da
g terdiri atas
miliki koefi
ngan koefisie

Daerah

I, Nomor 2, J

n ini instrum
mengumpulk
si perangkat
wa, lembar o

et dan THB
k mengumpu
i adalah pe
tai bahan aja
dari dua ora

tika dan sa
sekolah uj

angket respo
B. 

dihasilkan ba
erdasarkan st
da bab integr
uan untuk 
alam mem

materi 
materi pokok

ada siswa d
atis seperti g

efektifitas, d
wa pada pe
4% dengan 
ua mencapai

dan pada pe
% dengan 
persentase 
ketiga adala
ari analisis 
s 11 soal, te
isien validita
en validitas s

Volume 
Benda Putar

Juli 2016

men yang 
kan data 
t, lembar 
observasi 
. Teknik 
lkan data 
emberian 
ar kepada 
ng dosen 
atu guru 
uji coba, 
on siswa, 

ahan ajar 
tandar isi 
ral. Hasil 
memberi 
mpelajari 
integral. 

k integral 
dianalisis 
gambar 1 

 

diperoleh 
ertemuan 
kategori 

i 78,11% 
ertemuan 
kategori 
aktivitas 

ah 79,94 
validitas 

erdapat 1 
as tinggi 
sedang.  



39  

 

Hery, Pengembangan Bahan Ajar Matematika Bab Integral Berbasis Konstruktivis 

 
Hasil validitas butir soal dan reliabilitas 

THB dapat dilihat pada Tabel 1 diatas. Dari 
hasil analisis reliabilitas THB dipeoleh 
koefisien reliabilitas tes sebesar 1,07 yang 
termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 
analisis data THB yang diikuti oleh 32 siswa 
diperoleh rata-rata nilai siswa 82,66. Dengan 
persentase siswa yang memperoleh nilai > 75 
mencapai 81,25% (26 siswa). Dari 
pengumpulan data angket respon siswa kelas 
XII IPA SMA Hang Tuah 1 Surabaya, pada 
pertemuan pertama diperoleh persentase respon 
siswa 78%, pada pertemuan kedua diperoleh 
persentase respon siswa 81%, dan pada 
pertemuan ketiga persentase yang diperoleh 
mencapai 84%. 
 
Pembahasan 

Kriteria-kriteria kualitas bahan ajar 
matematika berdasarkan standar isi dan 
karakteristik siswa kelas XII IPA meliputi 
kriteria kevalidan, kriteria kepraktisan, dan 
kriteria keefektifan. yang berarti bahwa nilai 
koefisien keseluruhan perangkat menyatakan 
validitas sangat tinggi. Kriteria kepraktisan 
perangkat didasarkan pada aktivitas guru dalam 
mengelola pembelajaran. Dalam kegiatan 
pembelajaran berbasis karakter pada 
pembelajaran Quantum ini, peneliti bertindak 
sebagai guru untuk mengujicobakan perangkat 
yang telah dikembangkan. Moch. Wahyudiono, 
S.Pd (guru matematika XII IPA) bertindak 
sebagai pengamat yang mengamati aktivitas 
guru dalam mengelola pembelajaran. Perangkat 
pembelajaran dinilai praktis (dapat diterapkan) 
jika tingkat pencapaian kemampuan guru dalam 
mengelola pembelajaran minimal 85%. Secara 
umum, pembelajaran yang disampaikan 
menggunakan bahan ajar yang telah 
dikembangkan dinilai baik. THB yang 
dikembangkan dapat dikatakan reliabel yang 
tinggi untuk digunakan sebagai alat penilaian 
hasil belajar siswa. Dari hasil THB 
menunjukkan cukup banyak siswa yang mampu 
mencapai tingkat penguasaan materi. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa bahan ajar ini 
memenuhi kriteria keefektifan karena jumlah 
siswa yang memperoleh nilai > 75 mencapai 
80%. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
ini sudah baik dan memenuhi rata-rata 
ketuntasan hasil belajar.  

Setiap akhir pertemuan, siswa diberi 
angket tentang respon siswa terhadap kegiatan 
belajar mengajar. Siswa dipersilahkan untuk 

mengisi angket sesuai dengan pendapat mereka 
sendiri. Siswa merasa senang dengan 
pembelajaran matematika yang menggunakan 
bahan ajar khusus untuk siswa, karena mereka 
merasa lebih muda memahami materi yang 
disajikan dalam bahan ajar tersebut. Mereka 
juga merasa senang dengan bahan ajar yang 
digunakan karena sebelumnya mereka tidak 
pernah menggunkan bahan ajar yang menarik, 
dengan ilustrasi gambar yang dapat 
menumbuhkan minat siswa untuk mempelajari 
suatu materi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
memberikan respon positif terhadap 
pembelajaran.  

Berdasarkan kriteria-kriteria kualitas 
perangkat pembelajaran yang telah terpenuhi. 
Dihasilkan bahan ajar metematika untuk siswa 
berdasarkan standar isi dan karakteristik siswa 
pada bab integral XII IPA semester ganjil yang 
layak dan dapat digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. 
 
Penutup 

Pemilihan bahan ajar akan menentukan 
tercapainya kompetensi dasar yang telah 
dirumuskan. Ketepatan bahan ajar yang disusun 
guru, akan membantu proses penalaran siswa 
untuk memahami konsep dasar, 
mengembangkan pengertian siswa, memberi 
motivasi siswa untuk mengembangkan 
pemikirannya, serta menumbuhkan kreativitas 
berpikir yang menggunakan prosedure 
matematis. Bahan ajar matematika sarat dengan 
simbol-simbol, materi abstrak, diawali dengan 
pengertian pangkal, definisi, dalil-dalil, bahkan 
gambar-gambar yang cukup menyulitkan siswa, 
dengan demikian pemilihan bahan ajar, media 
pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang 
tepat akan mempermudah pemahaman siswa. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang 
berbasis konstruktivisme dan mengoptimalkan 
kecerdasan majemuk yang dikembangkan 
terbukti sangat valid. Selain itu bahan ajar juga 
memiliki ciri-ciri desain peningkatan 
kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar. 
Saran, komentar, dan kritikan validator selama 
proses validasi dijadikan sebagai acuan untuk 
merivisi bahan ajar. Produk bahan ajar yang 
dikembangkan memiliki kelebihan dan 
kekurangan. Kelebihannya adalah berbasis 
konstruktivisme, didesain untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar 
siswa, dan berbentuk bahan ajar cetak sehingga 



40  
 

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2016

dapat menjadi pegangan siswa. Sedangkan 
kelemahannya adalah video dan animasi pada 
bahan ajar sebagian besar masih memanfaatkan 
yang ada di internet, belum sepenuhnya 
dikembangkan sendiri dan dibutuhkan biaya 
yang lebih tinggi untuk mencetak bahan ajar 
dan membutuhkan waktu yang lama. 
Disarankan kepada peneliti lain agar menguji 
efektifitas bahan ajar untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar 
untuk tiga belas sub bab yang lain. 
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ABSTRAK 

Miskonsepsi  pemahaman siswa tentang konsep-konsep matematika merupakan 
salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar matematika, yang memberi 
konstribusi terhadap kegagalan siswa dalam belajar matematika. 
Konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan konsepsi yang benar akan diterima. 
Konsepsi yang tidak sesuai dengan konsepsi yang benar perlu dimodifikasi 
konsistensinya sampai dapat diterima secara benar. Proses rekonstruksi terhadap 
konsepsi siswa yang belum bisa diterima secara benar dapat berlangsung secara 
berulang sampai akhirnya konsepsi mereka diterima sebagai konsepsi yang 
benar. 
Strategi konflik kognitif merupakan strategi pengubahan konseptual dalam upaya 
mengubah miskonsepsi-miskonsepsi siswa menuju konsepsi yang benar. Strategi 
konflik kognitif dapat dilakukan dengan penyajian analogi, contoh-contoh 
tandingan (counter example), demontrasi, atau eksperimen. 
Miskonsepsi gagasan-gagasan yang muncul dari pikiran siswa bersifat pribadi. 
Gagasan-gagasan itu pada umumnya kurang bersifat ilmiah. Untuk mengubah 
gagasan-gagasan siswa itu menuju gagasan-gagasan yang yang benar, 
diperlukan suatu strategi yang disebut dengan strategi konflik kognitif 
 

Kata kunci : miskonsepsi, konstruksi, konflik kognitif, strategi. 
 
PENDAHULUAN 

Miskonsepsi  pemahaman siswa 
tentang konsep-konsep matematika merupakan 
salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar 
matematika siswa. Miskonsepsi yang dimiliki 
siswa memberi konstribusi terhadap kegagalan 
siswa dalam belajar matematika. 

Berdasarkan kenyataan di atas, maka 
perlu suatu strategi untuk mengubah 
miskonsepsi yang dimiliki siswa menjadi 
konsepsi yang benar. Soedjadi (1990 :16) 
berpendapat bahwa betapa tepat dan baiknya 
bahan ajar matematika yang diterapkan, 
belumlah menjamin akan tercapainya tujuan 
pendidikan matematika yang diinginkan. Salah 
satu faktor penting untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah proses belajar mengajar yang 
dilaksanakan. 

Untuk melaksanakan proses belajar 
mengajar dengan baik dan benar, seorang guru 
harus menguasai materi ajar yang memadai, 

mampu menciptakan suasana belajar yang 
membuat siswa termotivasi untuk aktif dan 
senang belajar. Upaya mewujudkan hal ini 
siswa harus memiliki pengetahuan tentang 
strategi-strategi pembelajaran yang memadai. 

Pada artikel ini akan dipaparkan 
miskonsepsi yang dialami oleh siswa SMP dan 
strategi konflik kognitif guna menggoyahkan 
stabilitas miskonsepsi-miskonsepsi siswa 
menuju konsepsi yang benar dalam 
menyelesaikan persamaan linier satu variabel. 
Kondisi ini berdasarkan pengamatan selama 
mengajar siswa-siswa SMP di Surabaya.Pada 
umumnya siswa SMP dalam menyelesaikan 
persamaan melakukan miskonsepsi sebagai 
berikut : (1) perubahan tanda dari bilangan 
yang bertanda positif menjadi negatif atau 
sebaliknya karena terjadinya perpindahan ruas 
pada persamaan tersebut, tanda dari variabel 
persamaan yang diberikan tidak diperhatikan. 
Contoh : 35 – x = 20 dikerjakan x = 20 - 35, (2) 
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setiap bilangan lebih kecil yang diketahui pada 
suatu persamaan digunakan sebagai 
pengurangan bilangan yang lebih besar. Contoh 
: 20 – x = 35 dikerjakan x = 35 – 20, (3) 
perkalian bilangan dengan yang diwakili huruf 
diartikan sebagai operasi penjumlahan. Contoh 
7x diartikan sebagai 7 + x, persamaan yang 
berbentuk a(b + c) = d sering diartikan  ab + c = 
d, (5) miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan 
persamaan x/3+ 2 = 6, sering dikerjakan oleh 
siswa dengan jalan sebagai berikut : 

x/3 + 2 = 6 
   x + 2 = 6 (3) 
         x = 16 
Dari 5 jenis miskonsepsi siswa SMP 

dalam menyelesaikan persamaan linier tersebut 
di atas, hanya jenis miskonsepsi ke-5 yang akan 
dikaji lebih mendalam. 

Kieran (1992 : 409) dalam hasil 
penelitiannya mengungkapkan bahwa siswa 
yang ssedang mempelajari persamaan dan telah 
berhasil menguasai teknik untuk 
menyederhanakan persamaan tersebut, ternyata 
tidak bisa menyelesaikan dengan benar. 

Bertolak dari uraian di atas, dengan 
menerapkan strategi pembelajaran konflik 
kognitif pada pembelajaran persamaan linier 
satu variabel diharapkan dapat mengurangi 
kondisi seperti yang tidak diharapkan. 

  
PEMBAHASAN 
A. Belajar Menurut Pandangan 
Konstruktivis 
 Pandangan konstruktivis tentang 
pengetahuan dalam Boodner (1986 : 873) 
adalah pengetahuan dibangun dalam pikiran 
anak. Artinya bahwa pengetahuan secara aktif 
dibangun sendiri oleh anak didasarkan pada 
pengetahuan awal atau struktur kognitif yang 
telah dimiliki sebelumnya. Pandangan inilah 
yang melahirkan model konstruktivisme dalam 
proses belajar mengajar. 

Menurut pandangan konstruktivisme, 
belajar adalah suatu proses pembentukan 
pengetahuan. Pembentukkan ini harus 
dikonstruksi sendiri oleh siswa/pembelajar. 
Menurut Ausubel (dalam Hudojo, 1988 : 62) 
dalam belajar informasi yang akan dipelajari 
oleh siswa harus sesuai dengan struktur kognitif 
(pengetahuan awal) siswa agar pengetahuan 
baru yang diterima dapat dikaitkan dengan 
pengetahuan awalnya. 

Berdasarkan  kedua batasan di atas, 
belajar didefinisikan sebagai pembentukan 
makna secara aktif oleh siswa terhadap 

masukkan sensori baru yang didasarkan pada 
pengetahuan awal atau struktur kognitif yang 
telah dimiliki sebelumnya. Jadi pengetahuan 
awal siswa mempunyai peran sentral dalam 
proses belajar. 

Piaget (dalam Fosnot, 1989 : 21) 
mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun 
dalam pikiran siswa melalui asimilasi dan 
akomodasi. Hal ini memberikan implikasi 
dalam langkah-langkah kegiatan belajar 
matematika yang dapat diterangkan sebagai 
berikut. Pertama, siswa berhadapan dengan 
pengalaman belajar yang berhubungan dengan 
konsep matematika yang disajikan oleh guru. 
Kedua, siswa aktif secara mental mengamati, 
memilih dan mengkonstruksi konsep 
pribadinya terhadap pengalaman belajar yang 
disajikan oleh guru. Konsep yang dibangun 
harus bermakna bagi siswa. Dalam membangun 
konsepnya mungkin masih bersifat konsepsi 
alternatif atau konsepsi pribadi yang 
dipengaruhi oleh pengetahuan awalnya. Hal ini 
merupakan kesenjangan antara konsepsi pribadi 
dengan konsepsi yang benar. Ketiga, konsep 
yang telah dikonstruksi oleh masing-masing 
siswa dievaluasi melalui diskusi. Dalam 
kegiatan ini masing-masing siswa 
mengemukakan  gagasan-gagasannya atau 
konsepsi-konsepsinya. Di sini guru berperan 
sebagai mediator atau fasilitator belajar. Pada 
saat muncul miskonsepsi-miskonsepsi pada 
siswa maka guru harus menggunakan strategi 
pengubahan konseptual untuk mengubah 
miskonsepsi-miskonsepsi yang muncul menjadi 
konsepsi yang benar. Keempat, dari evaluasi 
masing-masing siswa akan merekonstruksi 
gagasannya atau pengertiannya dalam 
hubungannya dengan konsistensi mereka 
terhadap pengalaman aslinya, serta dalam 
hubungannya dengan kemampuan mereka 
untuk membuat ramalan yang dapat diuji 
melalui analogi, contoh-contoh tandingan 
(counter examples), gagasan atau demonstrasi. 
Konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan 
konsepsi yang benar akan diterima. Konsepsi 
yang tidak sesuai dengan konsepsi yang benar 
perlu dimodifikasi konsistensinya sampai dapat 
diterima secara benar. Proses rekonstruksi 
terhadap konsepsi siswa yang belum bisa 
diterima secara benar dapat berlangsung secara 
berulang sampai akhirnya konsepsi mereka 
diterima sebagai konsepsi yang benar. 

 
B. Mengajar Menurut  Pandangan 
Konstruktivis 
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 Penganut konstruktivisme 
berpandangan bahwa pengetahuan dibangun 
dalam pikiran siswa. Hal ini memberikan 
implikasi dalam proses mengajar. Pertama, 
pengetahuan tidaklah dapat dipindahkan secara 
utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Siswa 
harus membangun sendiri secara aktif 
pengetahuannya dengan menggunakan struktur 
kognitif yang telah ada. Kedua, pengetahuan 
awal siswa dalam proses belajar mengajar 
memegang peranan sentral. 
 Dalam proses belajar mengajar, jika 
guru tidak menyadari pengetahuan awal siswa 
maka tidak mengherankan konsepsi siswa 
terhadap suatu topik atau pokok bahasan tetap 
tidak dipengaruhi oleh pengalaman-
pengalaman belajar yang disajikan oleh guru. 
Kemungkinan lain dapat terjadi perubahan, 
namun perubahan itu tidak sesuai dengan 
harapan. 
 Dahar (1988: 5) mengungkapkan 
bahwa bekas-bekas pengetahuan awal atau 
miskonsepsinya itu akan dapat menimbulkan 
kesulitan belajar jika guru tidak memperhatikan 
dan mengingat pengetahuan awal siswa 
sebelum mengajarkan konsep-konsep baru. Hal 
ini akan berdampak negatif terhadap prestasi 
belajar siswa. 
 Berdasarkan uraian di atas, dalam 
proses belajar mengajar yang menganut 
konstruktivisme menghendaki adanya 
pergeseran yang tajam dari peran guru sebagai 
sumber otoritas ilmu menuju peran guru 
sebagai mediator atau fasilitator yang kreatif 
dalam proses pembelajaran. 
 Dalam model pembelajaran 
konstruktivisme seperti yang dikemukakan 
Berg (1991 :14), guru dalam perannya sebagai 
mediator atau fasilitator belajar mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut: (1) menyiapkan 
kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya 
proses pembelajaran dengan menyajikan 
masalah-masalah yang menantang bagi siswa, 
(2) berupaya untuk memahami atau menggali 
pengetahuan awal siswa, (3) selalu 
menggunakan pengetahuan awal siswa, baik 
dalam mengimplementasikan atau merancang 
program pembelajaran, (4) berusaha untuk 
merangsang dan memberi kesempatan yang 
luas kepada siswa untuk mengemukakan 
gagasan-gagasannya, (5) lebih menekankan 
argumentasi daripada benar salahnya respon 
siswa, (6) tidak melakukan upaya transfer 
pengetahuan kepada siswa dan selalu sadar 
bahwa pengetahuan dibangun di dalam pikiran 

siswa, dan (7) menggunakan strategi 
pengubahan konseptual dalam upaya mengubah 
miskonsepsi-miskonsepsi siswa menjadi 
konsepsi yang benar. 
 
C. Strategi Konflik Kognitif 
 Seseorang yang mengalami konflik 
kognitif, akan mengalami perubahan jaringan 
konsep dalam otaknya (perubahan struktur 
kognitif). Perubahan yang terjadi belum tentu 
benar. Agar perubahan yang terjadi mengarah 
ke konsep yang benar, perubahan tersebut dapat 
dilatih dengan menerapkan strategi yang tepat.  
 Menurut Dreyfus (dalam Sadia, 1997 : 
20) bahwa strategi konflik kognitif merupakan 
strategi pengubahan konseptual dalam upaya 
mengubah miskonsepsi-miskonsepsi siswa 
menuju konsepsi yang benar. Strategi konflik 
kognitif dapat dilakukan dengan penyajian 
analogi, contoh-contoh tandingan (counter 
example), demontrasi, atau eksperimen. 

Berg (1991 :12) mengungkapkan 
bahwa miskonsepsi gagasan-gagasan yang 
muncul dari pikiran siswa yang bersifat pribadi. 
Gagasan-gagasan itu pada umumnya kurang 
bersifat ilmiah. Untuk mengubah gagasan-
gagasan siswa itu menuju gagasan-gagasan 
yang benar, diperlukan suatu strategi yang 
disebut dengan strategi konflik kognitif. 

Cahyawati (2009) mengatakan,  
strategi konflik kognitif diterapkan dengan 
langkah-langkah  sebagai berikut: (1) Menggali 
miskonsepsi awal yang sudah melekat pada 
siswa, (2) Beranjak dari pemahaman terhadap 
miskonsepsi awal siswa, guru melakukan 
penelusuran terhadap pemahaman-pemahaman 
yang terkai dengan miskonsepsi tersebut, (3) 
Guru menggali pengalaman mengajarnya 
berkenaan dengan miskonsepsi yang sering 
dialami siswa dengan prediksi, dan (4) Dari 
prediksi-prediksi yang ada siswa memiliki 
kesadaran yang ditemukan dan dialami sendiri 
oleh siswa sehingga pemahaman yang 
diperoleh melekat kuat pada struktur 
kognitifnya.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat 
dikatakan bahwa strategi konflik kognitif 
merupakan strategi bagaimana membuat situasi 
konflik dalam pikiran siswa terhadap gagasan-
gagasan pribadinya agar stabilitas dari gagasan-
gagasan tersebut tidak goyah. Melalui strategi 
konflik kognitif diharapkan gagasan-gagasan 
siswa yang bersifat pribadi dapat berubah 
menjadi gagasan-gagasan yang benar. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam penerapan strategi konflik kognitif 
adalah (1) bagaimana profil pengetahuan awal 
siswa, (2) dilakukan dengan hati-hati, jangan 
sampai memperkuat stabilitas miskonsepsi 
siswa, dan (3) harus mampu menggoyahkan 
stabilitas miskonsepsi siswa. Jika sudah goyah 

atau ragu terhadap gagasannya diharapkan 
siswa dapat merekonstruksi gagasannya, 
sehingga melekat kuat pada struktur 
kognitifnya. 

Model pengubahan konseptual dengan 
strategi konflik kognitif digambarkan sebagai 
berikut: 

 
 
Dunia ide            miskonsepsi            konsepsi 
         Siswa                               konflik                             yang benar 
                               (K1)     (3)            (K2) 

       konflik    konflik 

            (1)        (2)  

 

Fakta        (F1)            (F2)                     (F3)                        (F4) 

 

Miskonsepsi siswa (K1) cocok dengan 
fakta 1 (F1), tetapi tidak cocok dengan fakta 2 
(F2) dan fakta 3 (F3). Hal ini akan 
menimbulkan konflik kognitif (1) dan konflik 
kognitif (2). Dengan demikian akan terjadi 
proses akomodasi pada diri siswa. Konflik 
kognitif (1) dan konflik kognitif (2) hanya 
dapat dipecahkan dengan mengadopsi konsepsi 
yang benar (K2) yang dapat menjelaskan (F`1), 
(F2), dan (F3). Miskonsepsi siswa (K1) 
merepresentasikan (F1), sedangkan konsepsi 
yang benar (K2) merepresentasikan (F1), (F2) 
dan (F3) 

Berikut ini disajikan salah satu contoh 
implementasi strategi konflik kognitif dalam 

pembelajaran menyelesaikan persamaan linier 
satu variabel. Misalkan miskonsepsi siswa 
adalah mengasosiasikan bahwa untuk 
menyelesaikan persamaan x/3 + 2 = 6 adalah 
mengubah bentuk persamaan dengan 
memindahkan penyebut yaitu 3 yang ada di 
ruas kiri persamaan dan mengalikan bilangan 6 
yang ada di ruas kanan dengan 3 sebagai 
berikut:. 

x/3 + 2 = 6 
   x + 2 = 6 (3) 
         x = 16 

Berdasarkan miskonsepsi yang dimiliki siswa 
tersebut, disajikan beberapa fakta sebagai 
berikut : 

 
(F1)  : 1. x/5 + 0 = 6        2. x/7 + 0 = 5   3. 0 + x/3 = 7 
                  x + 0 = 6 (5)                    x + 0 = 5 (7)         0 + x = 7 (3) 
  x = 30   x = 35    x = 21 
(F2)  : Substitusikan bilangan 16 pada x ke dalam persamaan x/3 + 2 = 6 
(F3)  :    x/3 + 2 = 6 
         3(x/3 + 2) = 3 (6) 

     x + 6 = 18 
x + 6 – 6 = 18 – 6 
            x = 12 

 
(F1) sesuai dengan miskonsepsi siswa dan 
sesuai pula dengan konsepsi yang benar. 
Setelah cara yang diterapkan untuk 
menyelesaikan soal yang disajikan sebagai F1 
digunakan untuk menyelesaikan F2, ternyata 
hasilnya tidak cocok. Oleh karena itu dari (F2) 
akan terjadi konflik (1). (F3)  merupakan 

konsepsi yang benar, yang akan menghasilkan 
konflik (2). 
  Penyajian fakta-fakta tersebut harus 
dilaksanakan dengan hati-hati agar benar-benar 
mampu menciptakan konflik dalam pikiran 
siswa, dengan harapan miskonsepsi yang 
dimilikinya dapat berubah menuju ke konsep 
yang benar secara matematis. Hal lain yang 
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perlu diperhatikan oleh guru dalam menyajikan 
fakta-fakta tersebut adalah tidak memberikan 
informasi secara langsung mengenai materi 
yang disajikan. Guru hendaknya berfungsi 
sebagai fasilitator, dalam arti membiarkan 
siswa aktif untuk menemukan sendiri konsep 
yang sedang dipelajari. Proses 
pengkonstruksian pengetahuan dengan 
menggunakan strategi konflik kognitif seperti 
yang diuraikan di atas, sesuai dengan model 
pembelajaran dengan menganut pola 
konstruktivisme. 
 
KESIMPULAN 

 Dari uraian di atas dapat 
disimpulkan sebagai berikut : Upaya dalam 
pembelajaran persamaan linier satu variabel 
dengan strategi konflik kognitif adalah bahwa 
penyajian fakta-fakta kepada siswa harus 
dilaksanakan hati-hati agar benar-benar mampu 
menciptakan konflik dalam pikiran siswa. 
Tujuannya adalah agar miskonsepsi yang 
dimiliki oleh siswa bisa menuju konsep yang 
benar secara matematis. Adapun langkah-
langkah penerapan strategi konflik kognitif 
adalah (1) bagaimana profil pengetahuan awal 
siswa, (2) dilakukan dengan hati-hati, jangan 
sampai memperkuat stabilitas miskonsepsi 
siswa, dan (3) harus mampu menggoyahkan 
stabilitas miskonsepsi siswa. Jika sudah goyah 
atau ragu terhadap gagasannya diharapkan 
siswa dapat merekonstruksi gagasannya, 
sehingga melekat kuat pada struktur 
kognitifnya. 
 
SARAN 
 Strategi konflik kognitif untuk 
pembelajaran matematika persamaan linier satu 
variabel sangat bermanfat bagi siswa, sehingga 
perlu dikembangkan untuk materi yang lain 
juga. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
belajar siswa menggunakan pembelajaran Direct Instruction ( DI ) dengan 
eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X-6 SMA Negeri 1 Kedamean 
Gresik tahun pelajaran 2012-2013. Dengan latar belakang data prestasi siswa 
awal yang lulus nilai KKM sebesar 37,5% serta sebagian besar siswanya belum 
memiliki keterampilan motorik. Satu diantara sebab tidak berhasilnya siswa 
dalam menguasai suatu konsep dalam Fisika adalah lemahnya kemampuan siswa 
dalam membaca grafik. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus, setiap siklus 
dilaksanakan 3 x TM, dan setiap TM x 45 menit. Pelaksanaan pembelajaran 
setiap siklus dilaksanakan dengan satu kegiatan eksperimen menggunakan LKS 
dan di akhir pembelajaran setiap siklus dilakukan penilaian performan untuk 
menjaring kemampuan pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Setelah diupayakan perbaikan pembelajaran pada 
siklus-I prestasi kelulusan nilai KKM meningkat menjadi 66,4% dan dilanjutkan 
dengan pembelajaran pada siklus-II prestasi kelulusan nilai KKM semakin 
meningkat menjadi sebesar 75,61%; (2) Partisipasi siswa selama mengikuti 
kegiatan pembelajaran fisika meningkat, karena poses belajar mengajar dengan 
metode eksperimen lebih berpusat kepada siswa; (3) Keterampilan motorik siswa 
mengalami peningkatan, karena melakukan kerjasama melakukan eksperimen 
dalam mencari data dan mengolah data; (4) Respon positif dari siswa yang 
menunjukkan adanya ketertarikan terhadap penerapan metode eksperimen 
sehingga dapat menambah minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dengan 
demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Direct Instruction 
dengan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan membaca grafik 
siswa kelas X-6 SMA Negeri 1 Kedamean Gresik. 

 
Kata Kunci : direct instruction, eksperimen, grafik, 

 
Pendahuluan 

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
menyebutkan bahwa salah satu standar 
kompetensi lulusan SMA yaitu menunjukkan 
kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan 
inovatif dalam pengambilan keputusan. 
Berpikir dapat dibedakan menjadi beberapa 
jenis, antara lain berpikir logis, analitis, 
sistematis, kritis dan kreatif. Berpikir logis 
dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 
menarik kesimpulan yang sah menurut aturan 
logika dan dapat membuktikan bahwa 
kesimpulan itu benar sesuai dengan 

pengetahuan sebelumnya. Berpikir analitis 
adalah kemampuan untuk menguraikan, 
memerinci, dan menganalisis informasi yang 
digunakan untuk memahami suatu pengetahuan 
dengan menggunakan akal dan pikiran yang 
logis,bukan berdasar perasaan atau tebakan. 
Berpikir sistematis adalah kemampuan untuk 
mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas 
sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-
langkah, atau perencanaan yang tepat, efektif, 
dan efisien. Ketiga jenis berpikir tersebut saling 
berkaitan, untuk dapat dikatakan berpikir 
sistematis, maka perlu berpikir secara analitis 
untuk memahami informasi yang digunakan. 
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Kemudian untuk dapat berpikir analitis 
diperlukan kemampuan berpikir logis dalam 
mengambil kesimpulan terhadap suatu situasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 
dilakukan pada siswa kelas X-6 SMAN 1 
Kedamean ketika diberikan soal-soal yang 
berkaitan dengan materi pokok: konsep, 
pendekatan, prinsip, dan aspek fisika dalam 
bentuk gambar grafik pada semester genap, 
maka nilai rata-rata dan ketuntasan yang 
diperoleh adalah 64,6% dan 37,5%. Hal itu 
menunjukkan masih belum maksimal 
penguasaan materi pelajaran fisika terutama 
dalam membaca grafik, sehingga dapat 
dikatakan behwa selama ini pembelajaran fisika 
yang telah dilakukan belum berhasil untuk 
melatih siswa berpikir logis, analisis, dan 
sistematis. 

Ketidak berhasilnya kemampuan belajar 
Fisika tersebut disebabkan oleh beberapa hal, 
antara lain: (1) siswa kurang melakukan 
kegiatan praktikum dalam pembelajaran, (2) 
siswa kurang memiliki kemampuan untuk 
merumuskan gagasan sendiri, (3) siswa kurang 
memiliki keberanian untuk menyampaikan 
pendapat kepada orang lain, dan (4) siswa 
belum terbiasa bersaing menyampaikan 
pendapat dengan teman yang lain. 

Kesalahan tersebut, tidak bisa hanya 
dibebankan kepada siswa saja, tetapi yang 
pertama bertanggung jawab hendaknya guru. 
Diduga strategi pembelajaran yang digunakan 
dalam penyampaian materi mata pelajaran 
Fisika kurang tepat. Guru selama ini masih 
menggunakan pembelajaran konvensional, 
sehinga siswa menjadi pasif dan kurang berani 
berinteraksi secara akademis. Guru terkadang 
secara sadar atau tidak menerapkan sifat 
otoriter, menghindari pertanyaan dari siswa, 
menyampaikan ilmu pengetahuan secara 
searah, menganggap siswa sebagai penerima, 
pencatat, dan pengingat. Karena itu, guru 
hendaknya memiliki pemahaman yang 
memadai tentang siswa yang menjadi sasaran 
tugasnya. Pemahaman ini menyangkut 
kesiapan, kemampuan, ketidakmampuan, dan 
latar belakang siswa yang semua itu akan 
membantu guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Refleksi awal dari permasalahan ini adalah 
guru belum meluangkan waktu khusus dan 
perhatian untuk mengubah pembelajaran 
konvesional menjadi model pengajaran 
langsung atau teacher center yang lebih dikenal 
dengan model pengajaran Direct Instruction 
(DI). Sejauh ini model pembelajaran langsung 

diartikan sebagai model pembelajaran yang 
didominasi oleh guru atau terjadinya interaksi 
satu arah. Artinya guru menjelaskan dan siswa 
menyimak. Tetapi jika model pembelajaran 
langsung ini digunakan sesusai dengan teorinya 
yaitu memiliki prinsip psikologi perilaku dan 
teori belajar sosial atau teori pemodelan tingkah 
laku. Jadi guru mengajar dengan memberikan 
contoh terlebih dahulu sebagai model agar 
siswa dalam pembelajaran  meniru kegiatan 
yang dilakukan oleh guru. Model pembelajaran  
langsung  dapat  mengembangkan   
pengetahuan deklaratif dan  pengetahuan 
prosudural bagi siswa. Model ini dalam 
pembelajaran fisika masih diperlukan karena 
banyak penggunaan alat ukur yang harus 
dimiliki siswa dan untuk mengetahuinya 
diperlukan pengetahuan prosedur dan 
pengetahuan deklaratif. Seringkali penggunaan 
pengetahuan prosedural memerlukan 
penguasaan pengetahuan prasyarat yang berupa 
pengetahuan deklaratif. (Materi tuton TAP 
pend.Fisika UT, 2013).  

Penelitian ini merupakan tindak lanjut 
untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu 
mengunakan pengajaran Direct Intruction. 
Dalam menerapkan model pengajaran Direct 
Intruction, guru harus mendemontrasikan 
pengetahuan atau keterampilan yang dilatihkan 
kepada siswa secara langkah demi langkah, 
karena siswa tidak pernah melakukan 
praktikum sebelumnya, sehingga dalam 
pembelajaran peran guru sangat dominan. Oleh 
karena itu guru dituntut agar menjadi seorang 
model yang menarik bagi siswa, yang 
diwujudkan dalam lima fase atau tingkah laku 
mengajar (sintaks) pada model pembelajaran 
Direct Instruction. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa model Direct Instruction 
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, antara 
lain penelitian oleh Afif Yuli Candra Presetya 
yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode 
Eksperimen dengan Model Pengajaran 
Langsung (Direct Instruction) terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas X pada Materi 
Perpindahan Kalor di SMA Negeri 1 
Kedungadem Bojonegoro”. Penelitian kedua 
oleh Nila Alia yang berjudul “Penerapan Model 
Direct Instruction dengan Menggunakan 
Keterampilan Sains untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Bangkalan pada Materi Pokok Azaz Black”, 
dan penelitian ketiga oleh Suhati Ningsih yang 
berjudul “Pengaruh Penerapan Alat Peraga 
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Multi Board dalam Model Pembelajaran 
Langsung (Direct Instruction) terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Cermin 
Cekung”. Dari ketiga penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Direct Instruction memang 
berpengaruh dan dapat meningkatkan hasil 
belajar fisika siswa, khususnya pada 
kemampuan siswa dalam membaca grafik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti 
merasa termotivasi untuk melihat pengaruh 
pembelajaran Direct Intsruction dan dipandang 
perlu melakukan penelitian tindakan kelas yang 
berjudul,“Pembelajaran Direct Instruction 
Dengan Metode Eksperimen Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca Grafik 
Pada Siswa Kelas X.6 SMAN 1 Kedamean”. 

 
Kajian Pustaka 
1. Pembelajaran Direct Intruction. 

Menurut Buku 3 Materi Pelatihan 
Terintegrasi ( 2005 ), pengajaran langsung  (DI) 
merupakan suatu model pengajaran yang 
sebenarnya bersifat teacher center. Dalam 
menerapkan model pengajaran langsung, guru 
harus mendemonstrasikan pengetahuan atau 
keterampilan yang akan dilatihkan kepada para 
siswa secara langkah demi langkah. Karena 
dalam pembelajaran peran guru sangat 
dominan, maka guru dituntut agar dapat 
menjadi seorang model yang menarik bagi 
siswa, meliputi : 
 Landasan Teoritik 

Model pengajaran langsung bertumpu pada 
prinsip-prinsip psikologi perilaku dan teori 
belajar sosial, khususnya tentang pemodelan 
(modeling). Seperti yang telah diuraikan 
didalam modul yang berjudul: “Landasan Teori 
dalam Pengembangan Model-model 
Pengajaran”, teori belajar sosial tentang 
pemodelan tingkah laku itu dikembangkan oleh 
Albert Bandura, belajar yang dialami manusia 
sebagian besar diperolah dari suatu pemodelan, 
yaitu meniru perilaku dan pengalaman 
(keberhasilan dan kegagalan) orang lain. Uraian 
lebih rinci dari landasan teoritik model 
pengajaran langsung ini dapat dibaca pada 
model tersebut dengan sub judul Teori 
Pemodelan Tingkah Laku. 
 Tujuan Hasil Belajar Siswa 

Sebagian besar tugas guru ialah membantu 
siswa memperoleh pengetahuan prosedural, 
yaitu pengetahuan tentang bagaiamana 
melakuakan sesuatu, misalnya bagaiamana cara 
menggunakan alat-alat praktikum, dan 

bagaiamana melakukan suatu eksperimen. Guru 
juga membantu siswa untuk memahami 
pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan 
tentang sesuatu (dapat diungkapkan dengan 
kata-kata), misalnya nama-nama alat praktikum 
(neraca, multimeter, resistor, dll). 

Model pengajaran langsung dirancang 
secara khusus untuk mengambangkan belajar 
siswa tentang pengetahuan prosedural dan 
pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan 
baik dan dapat dipelajari selangkah demi 
selangkah. Menghafal hukum atau rumus 
tertentu dalam bidang Ilmu Fisika merupakan 
contoh pengetahun deklaratif sederhana 
(informasi faktual). Sedangkan, bagaiamana 
cara mengoperasikan alat-alat ukur dalam Ilmu 
Fisika merupakan contoh pengetahuan 
prosedural.  

Selain model pengajaran langsung efektif 
untuk digunakan agar siswa menguasai suatu 
pengetahuan prosedural dan pengetahuan 
deklaratif, model ini juga efektif untuk 
mengembangkan keterampilan belajar siswa. 
Beberapa keterampilan belajar siswa yang 
harus dikembangkan oleh guru, seperti 
menggaris bawahi, membuat catatan, dan 
membuat rangkuman. 
 Tingkah Laku Mengajar ( Sintaks ) 

Pada model pengajaran langsung terdapat 
lima fase atau langkah pembelajaran (sintaks) 
yang sangat penting yaitu: 

Fase 1 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan mempersiapkan siswa. 

Pada fase pertama ini guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran khusus, memberi informasi 
tentang latar belakang pembelajaran, 
memberikan informasi mengapa pembelajaran 
itu penting, dan mempersiapkan siswa baik 
secara fisik maupun mental untuk mulai 
pembelajarannya. 

Fase 2 Guru mendemonstrasikan 
pengetahuan atau keterampilan. 

Pada fase kedua ini guru berperan sebagai 
model dengan mendemonstrasikan pengetahuan 
atau keterampilan secara benar, ia harus 
menyajikan informasi secara bertahap 
selangkah demi selangkah sesuai struktur dan 
urutan yang benar. 

Fase 3 Guru membimbing dalam 
melakukan eksperimen. 

Pada fase ketiga guru harus memberikan 
bimbingan dan pelatihan awal agar siswa dapat 
menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 
sedang diajarkan. 
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Fase 4 Guru mengecek pemahaman 
dan memberikan umpan balik. 

Pada fase keempat ini guru melakukan 
pengecekan apakah siswa dapat melakukan 
tugas dengan baik, apakah mereka telah 
menguasai pengetahuan atau keterampilan, dan 
selanjutnya memberi umpan balik yang tepat. 

Fase 5 Guru memberikan 
kesempatan untuk eksperimen lanjutan dan 
penerapan. 

Pada fase terakhir (kelima) ini guru 
kemudian menyediakan kesempatan kepada 
semua siswa untuk melakukan latihan lanjutan, 
dengan perhatian khusus pada penerapan 
kepada situasi yang lebih kompleks atau 
penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 
 Lingkungan Belajar dalam Sistem 

Pengelolaan 
Pengajaran langsung memerlukan 

perencanaan dan pelaksanaan yang sangat hati 
– hati dipihak guru. Agar efektif, pengajaran 
langsung mensyaratkan tiap detil keterampilam 
atau isi didefinisikan secara seksama. 
Demonstrasi dan jadwal juga harus 
direncanakan dan dilaksanakan sacara seksama. 

Meskipun tujuan pembelajaran dapat 
direncanakan bersama oleh guru dan siswa, 
model ini terutama berpusat pada guru. Sistem 
pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru haus menjamin terjadinya keterlibatan 
siswa, terutama melalui memperhatikan, 
mendengarkan, dan resitasi ( tanya jawab ) 
yang terencana. Ini tidak berarti bahwa 
lingkungan berorientasi pada tugas dan 
membari harapan tinggi agar siswa mencapai 
hasil belajar dengan baik. 

 
2. Hakikat Fisika  

Fisika didefiniksan sebagai suatu kumpulan 
pengetahuan yang tersusun secara alam. 
Perkembangan Fisika tidak hanya ditandai 
dengan adanya fakta, tetapi juga oleh adanya 
metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah 
dan pengamatan ilmiah menekankan pada 
hakikat Fisika. Secara rinci hakikat Fisika 
menurut Bridgman (dalam Lestari, 2002:7) 
adalah sebagai berikut: 
a. Kualitas; pada dasarnya konsep-konsep 

Fisika selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 
angka-angka. 

b. Observasi dan Eksperimen; merupakan 
salah satu cara untuk dapat memahami 
konsep Fisika secara tepat dan dapat diuji 
kebenarannya. 

c. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu 
asumsi penting dalam Fisika    bahwa 
misteri alam raya ini dapat dipahami dan 
memiliki keteraturan. Dengan asumsi 
tersebut lewat pengukuran yang teliti maka 
berbagai peristiwa alam yang akan terjadi 
dapat diprediksikan secara tepat. 

d. Progresif dan komunikatif; artinya Fisika itu 
selalu berkembang ke arah yang lebih 
sempurna dan penemuan-penemuan yang 
ada merupakan kelanjutan dari penemuan 
sebelumnya. 

e. Proses; tahapan-tahapan yang dilalui 
dilakukan dengan menggunakan metode 
ilmiah dalam rangka menemukan suatu 
kebernaran. 

f. Universalitas; kebenaran yang ditemukan 
senantiasa berlaku secara umum.  
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa hakikat Fisika    merupakan bagian dari 
Fisika, dimana konsep-konsepnya diperoleh 
melalui suatu proses dengan menggunakan 
metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah 
kemudian diperoleh hasil (produk). 

 
3. Teori Pembelajaran Motorik 

Secara sederhana, pembelajaran motorik 
dapat diartikan sebagai proses belajar keahlian 
gerakan dan penghalusan kemampuan motorik, 
serta variable yang mendukung atau 
menghambat kemahiran maupun keahlian 
motorik. Aspek pembelajaran motorik dalam 
pendidikan merupakan aspek yang 
berhubungan dengan tindakan atau perilaku 
yang ditampilkan oleh para siswa setelah 
menerima materi tertentu dari guru. Salah satu 
pengaruh pembelajaran motorik terhadap aspek 
kehidupan para siswa adalah siswa dapat 
menemukan hiburan yang nyata, sehingga 
mereka jauh dari perasaan stress, mereka akan 
selalu merasa senang dengan pembelajaran 
motorik. 

Model Pembelajaran motorik yang baik bisa 
dilihat dari pemberian contoh keterampilan 
motorik yang kreatif dari seorang guru untuk 
ditiru dan dipraktekan oleh para siswa, 
diantaranya adalah memberi contoh secara 
langsung kepada para siswa dengan melakukan 
demonstrasi didepan mereka, yang kemudian 
guru harus memberi kesempatan kepada para 
siswa agar mencoba menguasai ketrampilan 
dengan melakukan sendiri secara utuh. 

 
4. Pengertian dan Macam Grafik 
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Dalam membuat karya ilmiah biasanya kita 
dituntut untuk dapat menyajikan data secara 
gamblang atau jelas. Data berupa angka-angka 
akan sangat sulit tentunya untuk disajikan 
dalam bentuk paragraf. Oleh karenannya kita 
perlu menggunakan fungsi tabel, grafik, 
ataupun diagram untuk mendapatkan data 
secara cepat dan akurat. Dan sebelum kita 
belajar menggunakannya alangkah lebih 
baiknya jika kita pelajari terlebih dahulu apa 
sih yang dimaksud tabel, diagram, dan grafik. 
 Tabel adalah kumpulan data yang disusun 

berdasarkan baris dan kolom. Baris dan 
kolom ini berfungsi untuk menunjukkan 
data terkait keduanya. Dimana titik temu 
antara baris dan kolom adalah data yang 
dimaksud. 

 Grafik adalah gambaran dinamika data 
yang ada (bisa naik, turun, atau naik turun. 
Awal yang harus kita lakukan dalam 
membaca data pada grafik adalah dengan 
melihat judul grafik kemudian baru melihat 
data yang ada. Ada banyak macam grafik 
diantaranya adalah grafik batang dan grafik 
garis. 

 Diagram adalah gambaran tentang suatu 
data yang lebih mementingkan hasil 
penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari 
data sedikit ke banyak atau sebaliknya. 
Berbeda dengan grafik yang lebih 
mementingkan dinamika pada data yang 
disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram 
lingkaran ataupun diagram batang. 
Data yang disajikan di dalam tabel, grafik 

dan diagram ini dapat kita sajikan atau kita 
rubah ke dalam bentuk kalimat atau paragraf 
dengan memperhatikan data yang ada. Berikut 
ini langkah-langkah untuk membaca tabel, 
grafik, dan diagram: 
 Baca judul. 
 Membaca informasi data yang disajikan 

dengan memperhatikan baris dan kolom 
yang ada. 

 Mengajukan pertanyaan. 
 Menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan 

data yang ada. 
(http://www.siputro.com/2012/08/definisi-
tabel-grafik-dan-diagram/3 maret 
2013/13:12)  
 Grafik dapat di devinisikan sebagai 

penyajian data berangka, suatu tabel gambar 
yang dapat mempunyai nilai informasi yang 
sangat berfaedah, namun dari grafik yang 
menggambarkan intisari informasi sekilas akan 

lebih efektif,grafik merupakan keterpaduan 
yang lebih menarik dari sejumlah tabulasi data 
yang tersusun dengan baik, tujuan membuat 
garafik adalah untuk memperhatikan 
perbandingan, informasi kwalitatif dengan 
cepat serta sederhana. Ada beberapa macam 
grafik, dan yang paling umum di gunakan 
adalah grafik-grafik garis, batang, lingkaran, 
atau piring dan grafik bergambar. 
a. Grafik garis adalah yang paling tepat dari 

semua jenis grafik, terutama dalam 
melukiskankecendrungan-kecendrungan 
atau menghubungkan dua rangkaian 
kata.sejumlah variasi dankombinasi dari 
grafik garis dapat dilukiskan, termasuk 
bayangan permukaan grafik dari 
berbagai bentuk.gambar berikut:  

b. Grafik batang mungkin yang paling 
sederhana daripada semua grafik, grafik 
batang paling bermanfaat bilamana 
sejumlah nilai yang akan di bandingkan 
relative sedikit, pada lazimnyagrafik ini 
dibuat dengan menggunakan batang sebagai 
gambaran kelompok data secara verticaldan 
horizontal.tinggi atau panjang batang 
melukiskan ukuran besarnya presentase data 
yang diwakilinya. 

c. Grafik lingkaran atau piring Bilamana 
guru dapat menjelaskan dan 
memperkenalkan tentang pecahan, maka 
garafik lingkatran lebih tepat di gunakan, 
grafik lingkaran atau grafik piring adalah 
lingkaran sektor-sektor yang di gunakan 
untuk menggunakan bagian suatu 
keseluruhan. 

 
5. Penelitian Relevan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang 
mendukung rencana penelitian kali ini, antara 
lain penelitian oleh Afif Yuli Candra Presetya 
yang berjudul “Pengaruh Penerapan Metode 
Eksperimen dengan Model Pengajaran 
Langsung (Direct Instruction) terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas X pada Materi Perpindahan 
Kalor di SMA Negeri 1 Kedungadem 
Bojonegoro” mendapatkan hasil penelitian 
bahwa adanya peningkatan hasil belajar dan 
aktivitas siswa dalam belajar mengajar. 
Penelitian oleh Nila Alia yang berjudul 
“Penerapan Model Direct Instruction dengan 
Menggunakan Keterampilan Sains untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X 
SMA Negeri 1 Bangkalan pada Materi Pokok 
Azaz Black” mendapatkan hasil penelitian 
bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa. 
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Penelitian oleh Suhati Ningsih yang berjudul 
“Pengaruh Penerapan Alat Peraga Multi Board 
dalam Model Pembelajaran Langsung (Direct 
Instruction) terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 
Pokok Bahasan Cermin Cekung” mendapatkan 
hasil penelitian bahwa adanya peningkatan hasil 
belajar dan keaktifan siswa. 

Ada beberapa hal yang membedakan 
penelitian terdahulu dengan penelitian yang 
sekarang, yaitu: peneliti yang sekarang 
menggunakan model pembelajaran direct 
instruction metode eksperimen yang 
menekankan pada peningkatan kemampuan 
siswa dalam membaca grafik. 

Dimana siswa harus membuat grafik 
berdasarkan data dari percobaan yang telah 
dilakukan dengan menggunakan model 
pembelajaran langsung. Dengan demikian jelas 
bahwa dengan menerapkan model pembelajaran 
langsung atau direct instruction dapat 
meningkatkan kemampuan siswa dalam 
membaca grafik. 

 
Metodologi 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di 
SMA Negeri 1 Kedamean dengan alamat jalan 
raya Slempit Kedamean Gresik 61175. Lokasi 
SMA Negeri 1 Kedamean sangat strategis dekat 
jalan raya dan  mendukung terjadinya proses 
belajar yang nyaman. Penelitian ini berlangsung  
selama tiga bulan, yaitu Maret sampai dengan 
Mei 2013 pada semester genap tahun pelajaran 
2012/2013. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas X-6 dengan jumlah siswa sebanyak 32 
siswa. jumlah siswa laki-laki sebanyak 14 
siswa, sedangkan siswa perempuan berjumlah 
18 siswa. Dipilihnya kelas X-6 sebagai subjek 
penelitian tindakan ini dengan alasan bahwa 
sebagian siswa di kelas ini partsipasi siswa 
pasif, rendahnya keterampilan sosial, dan 

prestasi belajar kurang maksimal dibandingan 
dengan kelas-kelas lainnya. 

Dalam  penelitian  ini  pengumpulan  data  
dilakukan  dengan  metode observasi, amgket 
dan tes. Instrumen yang digunakan meliputi 
instrumen lembar observasi siswa, instrumen 
angket siswa dan istrumen lembar soal. Dari 
data-data yang diperoleh yaitu data penguasaan 
materi fisika, partisipasi siswa, dan 
keterampilan sosial siswa merupakan data 
utama dalam penelitian ini, sedangkan data 
respon siswa adalah data pendukung. Data 
tersebut dianalisis dengan teknik deskripsi dan 
persentase. 

Data yang telah terkumpul dalam siklus ke-1 
dianalisis dan didiskusikan bersama teman 
sejawat dan supervisor tentang kelebihan dan 
kekurangan yang terjadi dalam proses KBM, 
kemudian dideskripsikan sebagai bahan 
penyusunan perencanaan tindakan pada 
pembelajaran siklus ke-2. Data yang terkumpul 
dalam siklus ke-2 dianalisis dan dideskripsikan 
dalam bentuk tabel. Hasil analisis didiskusikan 
dengan teman sejawat dan supervisor untuk 
menggali kelebihan dan kelemahan yang terjadi 
selama proses KBM di siklus ke-2, kemudian 
dideskripsikan sebagai bahan untuk mencari 
alternatif tindakan lain apabila melakukan 
penelitian tindakan kelas lagi. 

 
Pembahasan 

Dalam kegiatan belajar mengajar yang 
menerapkan model pembelajaran Direct 
Instruction dengan metode eksperimen, siswa 
dapat melakukan aktivitas belajar antara lain 
mendengarkan penjelasan guru, membaca buku 
materi, mencatat materi penting, mengkaji 
permasalahan, melakukan curah gagasan, 
bertanya kepada guru, merespon gagasan teman. 
Deskripsi dan persentase aktivitas siswa dalam 
penelitian ini disajikan dalam tabel berikut: 

No Aktivitas Siswa 
PraSiklus Siklus I Siklus II 
f % f % f % 

1. Mendengarkan penjelasan guru 24 75 25 78 25 78 

2. Membaca materi /LKS 28 87 30 93 32 100 
3. Melakukan kegiatan/eksperimen 30 93 30 93 32 100 
4. Merespon gagasan teman 13 40 26 81 32 100 

5. Melakukan kerja sama 24 75 28 87 32 100 
6. Bertanya kepada guru 18 56 12 37 10 31 
7 Mempresenta-sikan hasil kerjaKelompok 13 40 26 81 32 100 
 Rata-rata - 66 - 78 - 86 

Tabel 1:  Partisipasi Siswa dalam Mempelajari fisika 
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Pada prasiklus data partisipasi siswa 
hanya 66%. Berdasarkan hasil pengamatan 
yang telah dilakukan dapat dievaluasi dan 
refleksi dengan ditemukan hambatan yaitu 
sebagian  siswa  ada  yang  terlalu  
mendominasi dalam  kerja sama,  sehingga 
kesempatan teman untuk ikut kerja sama masih 
belum maksimal. Dengan demikian maka 
dibutuhkan pelaksanaan siklus I. Pada 
pelaksanaan siklus I data partisipasi siswa 
meningkat menjadi 78%. Sedangkan pada 
siklus II data partisipasi siswa dalam proses 
belajar mengajar meningkat menjadi 86%. 

Berdasarkan data tersebut maka 
partisipasi siswa dalam mempelajari fisika 
dengan menerapkan model Direct Instruction 
dengan metode eksperimen dapat meningkat 

menjadi lebih baik dari 66% menjadi 78% pada 
siklus I dan menjadi 86% pada siklus II. 

 
Hasil dan Analisis Data Keterampilan 
Motorik Siswa saat Prasiklus, Siklus I dan 
Siklus II 

Dalam pengelolaan proses belajar 
mengajar dengan model Direct Instruction 
dengan metode eksperimen diharapkan akan 
meningkatkan keterampilan motorik antara lain: 
kemampuan siswa untuk bekerja sama, 
mendengarkan dengan aktif, merespon pendapat 
teman, memilih dan merangkai alat, mengolah 
daya, serta mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. Deskripsi frekuensi keterampilan 
siswa dalam melaksanakan metode eksperimen 
dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 
berikut: 

 
 
N
o 

 
Keterampilan Siswa 

Frekuensi 

PraSiklus Siklus I Siklus II 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Kemampuan siswa untuk 
bekerja sama (kooperatif) 
Mendengarkan dengan aktif 
Merespon pendapat teman 
Memilih dan merangkai 
alat 
Mengolah data 
Mempresentasikan hasil 
kerja kelompok 

Sedikit 
 
Sedang 
Sedang 
Sedang 
Sedikit 
Sedang 

Banyak 
 
Banyak 
Sedang 
Banyak 
Sedang 
Banyak 

Banyak 
 
Banyak 
Banyak 
Banyak 
Banyak 
Banyak 

Keterangan: Sedikit = kurang dari 12 siswa, Sedang = antara 12-25 siswa dan Banyak = antara 26-40 
siswa 

Tabel 2:  Data Jumlah yang Menunjukkan Keterampilan Motorik dalam Penerapan Metode 
eksperimen 

 

Pada prasiklus data keterampilan siswa 
dalam melaksanakan metode eksperimen yaitu 
kemampuan siswa untuk bekerja sama sedikit, 
mendengarkan dengan aktif banyak, merespon 
pendapat teman sedang, ketrampilan mengolah 
data sedang, mempresentasikan hasil kerja 
kelompok sedang. Pada siklus I data 
keterampilan siswa dalam melaksanakan model 
eksperimen meliputi: kemampuan siswa untuk 
bekerja sama banyak, mendengarkan dengan 
aktif banyak, merespon pendapat teman sedang, 
mengambil giliran mengemukakan pendapat 
banyak, mempresentasikan hasil kerja sama 
banyak. Sedangkan pada siklus II data 
keterampilan siswa dalam melaksanakan 
metode eksperimen mencapai 100%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dengan 
diterapkannya model Direct Instruction dengan 
metode eksperimen dapat meningkatkan 
keterampilan motorik siswa. 

 
Hasil dan Analisis Data Penguasaan 

Materi Siswa saat Prasiklus, Siklus I dan 
Siklus II 

Penguasaan fisika atau prestasi belajar  
siswa pada mata pelajaran fisika  diketahui 
dengan mengadakan tes meliputi: (a) Ulangan 
awal dilaksanakan pada prasiklus, dan (b) 
ulangan siklus dilaksanakan setiap setelah 
siklus selesai. Ketuntasan belajar siswa dapat 
dilihat pada analisis hasil evaluasi belajar 
sebagai berikut. 
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Data respon siswa terhadap proses 
belajar mengajar fisika rata-rata mencapai 
93,77%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
pembelajaran fisika dengan menerapkan Direct 
Instruction dengan metode eksperimen dapat 
meningkatkan dan menambah minat dan 
motivasi siswa dalam belajar khususnya pada 
mata pelajaran fisika. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
dinyatakan suatu kesimpulan bahwa 
pembelajaran Direct Instruction dengan metode 
eksperimen mampu meningkatkan partisipasi 
siswa, keterampilan motorik siswa, penguasaan 
materi pokok (konsep, pendekatan, prinsip, dan 
aspek fisika) serta mendapatkan respon positif 
yang menunjukkan ketertarikan siswa terhadap 
penerapan metode eksperimen sehingga dapat 
menambah minat dan motivasi siswa dalam 
belajar. 

 
Penutup 
Simpulan 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi siswa, keterampilan motorik, dan 
penguasaan materi dapat meningkat melalui 
penerapan model pembelajaran Direct 
Instruction dengan metode eksperimen yang 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Partisipasi siswa selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran fisika meningkat, karena sudah 
poses belajar mengajar menjadi lebih 
berpusat kepada siswa yang berfokus pada 
kegiatan eksperimen. 

2. Keterampilan motorik siswa mengalami 
peningkatan, karena melakukan kerjasama 
melakukan eksperimen dalam mencari data 
dan mengolah data. 

3. Penguasaan materi pokok: konsep, 
pendekatan, prinsip, dan aspek fisika 
mengalami  peningkatan secara signifikan.  

4. Respon positif  siswa  terhadap penerapan 
metode eksperimen. 

Saran 
Dengan memperhatikan hasil penelitian di atas 
maka penerapan model pembelajaran Direct 
Instruction dengan metode eksperimen, karena 
dapat meningkatkan penguasaan fisika, 
partisipasi siswa, dan keterampilan motorik 
dalam belajar fisika. Untuk penelitian lebih 
lanjut, diharapkan peneliti mempertimbangkan 
sarana pendukung kegiatan pembelajaran yang 
berupa sumber belajar seperti buku paket fisika 
dan alat-alat praktikum yang menunjang proses 
pembelajaran. 
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ABSTRAK 

Saat ini perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses belajar 
siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Sudah seyogyanyalah kegiatan belajar 
mengajar juga lebih mempertimbangkan siswa. Selama ini ketika mengajar 
materi fungsi cenderung teacher center, sehingga siswa sulit untuk memahami. 
Siswa tidak bisa membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu dalam 
penelitian tindakan kelas ini ingin mengetahui bagaimanakah peningkatan 
prestasi belajar siswa dengan diterapkannya metode pembelajaran kooperatif 
model STAD. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) 
sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, 
kegiatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas VIII  SMP 
Negeri 26 Surabaya Tahun Pelajaran. Data yang diperoleh berupa hasil tes 
formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis 
didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan setelah 
dilakukan tindakan pada proses belajar mengajar. Simpulan dari penelitian ini 
adalah metode pembelajaran kooperatif model STAD dapat berpengaruh positif 
terhadap peningkatan prestasi belajar siswa Kelas VIII F  SMP Negeri 26 
Surabaya, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif pembelajaran matematika. 

 

Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Model Kooperatif STAD 
 

Pendahuluan 
Pembelajaran merupakan suatu proses 

yang sangat komplek, dimana peran guru tidak 
hanya sebagai sebagai penyampaian informasi 
kepada siswa tetapi juga bagaimana 
merangsang, membimbing, mengarahkan dan 
mendorong siswa agar terjadi proses belajar. 
Konsep pendidikan memerlukan upaya sadar 
antar manusia secara beradab dimana pihak 
kesatu secara terarah membimbing 
perkembangan kemampuan dan kepribadian 
pada pihak yang lain. 

Tampaknya, perlu adanya perubahan 
paradigma dalam menelaah proses belajar 
siswa dan interaksi antara siswa dan guru. 
Sudah seyogyanyalah kegiatan belajar 
mengajar juga lebih mempertimbangkan siswa. 
Siswa bukanlah sebuah botol kosong yang bisa 
diisi dengan muatan-muatan informasi apa saja 
yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu, alur 
proses belajar tidak harus berasal dari guru 
menuju siswa. Siswa bisa juga saling mengajar 
dengan sesama siswa yang lainnnya. Bahkan, 
banyak penelitian menunjukkan bahwa 
pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching) 
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ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh 
guru. Sistem pengajaran yang memberi 
kesempatan kepada anak didik untuk 
bekerjasama dengan sesama siswa dalam tugas-
tugas yang terstruktur disebut sebagai sistem 
cooperative learning, dan dalam sistem ini guru 
bertindak sebagai fasilitator. 

Sesungguhnya, bagi guru-guru di negeri 
ini metode gotong royong tidak terlampau asing 
dan mereka telah sering menggunakannya dan 
mengenalnya  sebagai metode kerja kelompok. 
Memang tidak bisa disangkal bahwa banyak 
guru telah sering menugaskan para siswa untuk 
bekerja dalam kelompok.  

Sayangnya, metode kerja kelompok 
sering dianggap kurang efektif. Berbagai sikap 
dan kesan negative memang bermunculan 
dalam pelaksaan metode kerja kelompok. Jika 
kerja kelompok tidak berhasil, siswa cenderung 
saling menyalahkan. Sebaliknya jika berhasil, 
muncul perasaan tidak adil. Siswa yang 
pandai/rajin merasa rekannya yang kurang 
mampu telah membonceng pada hasil kerja 
mereka. Akibatnya, metode kerja kelompok 
yang seharusnya bertujuan mulia, yakni 
menanamkan rasa persaudaraan dan 
kemampuan bekerja sama, justru bisa berakhir 
dengan ketidakpuasaan dan kekecewaaan. 
Bukan hanya guru dan siswa yang merasa 
pesimis mengenai penggunaan metode kerja 
kelompok, bahkan kadang-kadang orang tua 
pun merasa was-was jika anak mereka 
dimasukkan dalam satu kelompok dengan 
siswa lain yang dianggap kurang seimbang. 

Berbagai dampak negatif dalam 
menggunakan metode kerja kelmpok tersebut 
seharusnya bisa dihindari jika saja guru mau 
meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian 
dalam mempersiapkan dan menyusun metode 
kerja kelompok. Yang diperkanalkan dalam 
metode pembelajaran cooperative learning 
bukan sekedar kerja kelompok, melainkan pada 
penstrukturannya. Jadi, sistem pengajaran 
cooperative learning bisa didefinisikan sebagai 
kerja/belajar kelompok yang terstruktur. Yang 
termasuk di dalam struktur ini adalah lima 
unsru pokok (Johnson & Johnson, 1993), yaitu 
saling ketergantungan positif, tanggung jawab 
individual, interaksi personal, keahlian bekerja 
sama, dan proses kelompok. 

Kekawatiran bahwa semangat siswa 
dalam mengembangkan diri secara individual 
bisa terancam dalam penggunaan metode kerja 
kelompok bisa dimengerti karena dalam 
penugasan kelompok yang dilakukan secara 

sembarangan, siswa bukannya belajar secara 
maksimal, melainkan belajar mendominasi 
ataupun melempar tanggung jawab. Metode 
pembelajaran yang terstruktur sedemikian rupa 
sehingga masing-masing anggota dalam satu 
kelompok melaksanakan taanggung jawab 
pribadinya karena ada sistem akuntabilitas 
individu. Melihat kenyataan tersebut pendidik 
perlu memberikan perhatian khusus didalam 
penerapan model pembelajaran yang tepat, 
karena dapat memacu semangat siswa dalam 
mengikuti pelajaran sekolah dan mendorong 
siswa membuat relasi antara pengetahuan yang 
dimiliki dengan pengetahuan yang didapat. 
Siswa tidak bisa begitu saja membonceng jerih 
payah rekannya dan usaha setiap siswa akan 
dihargai sesuai dengan poin-poin perbaikannya. 
 
Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan (action research), karena penelitian 
dilakukan untuk memecahkan masalah 
pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga 
termasuk penelitian deskriptif, sebab 
menggambarkan bagaimana suatu teknik 
pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil 
yang diinginkan dapat dicapai. 

Dalam penelitian tindakan ini 
menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, 
penanggung jawab penuh penelitian tindakan 
adalah praktisi (guru). Tujuan utama dari 
penelitian tindakan ini adalah meningkatkan 
hasil pembelajaran di kelas dimana guru secara 
penuh terlibat dalam penelitian mulai dari 
perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di 
kelas VIII F SMP Negeri 26 Surabaya. Sekolah 
itu terletak di Jalan Raya Banjar Sugihan No. 
21 Surabaya. 

 
Pembahasan  
Siklus Pertama 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap 
perencanaan adalah menyusun bahan ajar. 
Bahan ini disusun dalam bentuk handout. 
Materi yang diuraikan dalam bahan itu adalah 
“Relasi dan Fungsi/ Pemetaan” Untuk memberi 
klarifikasi kepada siswa mengenai materi yang 
tertulis dalam  handout, juga menyusun media 
pembelajaran menggunakan CD Pembelajaran. 
Media ini  berisi berbagai  Penjelasan dan 
contoh hubungan dalam kehidupan sehari-hari. 
Bahan ajar maupun media pembelajaran adalah 
perangkat pendukung yang diharapkan siswa 
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mudah mengetahui dan memahami materi yang 
disampaikan guru matematika yang bertindak 
sebagai guru model dalam PTK.  Melalui kedua 
perangkat pembelajaran tersebut siswa akan  
mudah memahami pengertian tentang  Fungsi/ 
Pemetaan. Fakta-fakta dalam pelajaran 
Matematika untuk materi Fungsi/ Pemetaan 
yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa 
meliputi: 
1. Apa yang dimaksud dengan pengertian  

Relasi atau Hubungan? 
2. Bagaimana cara menyajikan suatu Relasi 

atau Hubungan? 
3. Apa yang dimaksud dengan pengertian 

Pemetaan atau Fungsi? 
4. Bagaimana cara menyatakan suatu 

Pemetaan atau Fungsi? 
Bahan ajar dan media pembelajaran 

diharapkan dapat mendorong belajar siswa. 
Contoh – contoh dalam kehidupan sehari-hari 
diharapkan siswa mampu memperoleh 
gambaran yang jelas tentang konsep Relasi atau 
Fungsi. Hal tersebut dapat diperoleh  siswa 
melalui kegiatan mendengarkan penjelasan 
guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar 
mengajar. Siswa dapat juga mengetahui dan 
memahaminya melalui kegiatan belajar 
berkelompok, sehingga saling bekerja sama dan 
bertukar pikiran dan berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya, kemudian mempresentasikan 
didepan teman-temannya yang lain dalam satu 
kelasnya.  

Kegiatan berikutnya  PTK menyusun 
paket soal. Soal-soal disusun untuk mengetahui 
sejauh mana siswa memahami pengetahuan 
tentang Fungsi atau Pemetaan melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD, tetapi 

dipergunakan juga sebagai  instrumen evaluasi 
untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan 
pembelajaran.   

Paket soal terdiri 10 item pertanyaan 
yang disusun dalam bentuk pilihan ganda 
dengan 4 alternatif jawaban. Jumlah tersebut 
ditentukan berdasarkan asumsi satu kelompok 
dapat mengerjakan 1 paket soal tidak lebih dari 
alokasi waktu pembelajaran sejarah 1 x 40 
menit. 

Sebelum proses pembelajaran Siklus I 
siswa diberi soal Pre Test untuk dikerjakan, 
dimana soal tersebut diakhir pembelajaran 
dijadikan soal Post Test atau Evaluasi dari 
materi yang diajarkan pada satu siklus. Adapun 
data hasil Pre Test dapat dijadikan nilai 
pembanding dengan data hasil Post Test. 
Adapun data hasil Pre Test pada siklus 1 siswa 
kelas VIII F menunjukkan rata-rata sebesar 
45,67 dengan rincian hanya satu siswa yang 
tuntas dan tigapuluhenam siswa lainnya tidak 
tuntas     

Siswa kelas VIII F yang 37 orang dibagi 
menjadi 8 kelompok,dimana setiap kelompok 
terdiri 5 orang dengan kemampuan berbeda.  
Setiap kelompok diberi tugas berdiskusi denagn 
materi sesuai bagian masing-masing. Sedang 
guru memfasilitasi pelaksanaan diskusi 
kelompok, kemudian masing – masing 
kelompok mempresentasikan didepan teman-
temannya yang mewakili kelompoknya.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa 
diberi tes formatif 1 dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 
proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 
Adapun data hasil penelitian pada siklus I 
adalah sebagai berikut:

 
No Uraian Hasil Siklus I 
1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

67,03 
22 
56,76 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 
 

 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 

dengan menerapkan pembelajaran kooperatif 
Tipe STAD diperoleh nilai rata-rata prestasi 
belajar siswa adalah 67,03 dan ketuntasan 
belajar mencapai 56,76% atau ada 21 siswa  
dari 37 siswa sudah tuntas belajar. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 
pertama secara klasikal siswa belum tuntas 
belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 
67 hanya sebesar 56,76% lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa 
masih baru dan asing terhadap metode baru 
yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. 
Refleksi 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh 
informasi dari hasil pengamatan sebagai 
berikut: 
1) Meningkatkan minat belajar siswa 
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2) Membimbing siswa merumuskan 
kesimpulan/menemukan konsep  

3) Pengelolaan waktu 
Refisi 

Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus 
I ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka 
perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada 
siklus II antara lain: 
1).  Guru dalam  meningkatkan  minat siswa 

hendaknya  dapat membuat siswa lebih         
termotivasi selama proses belajar mengajar 
berlangsung. 

2).  Guru harus dapat menjadi fasilitator yang 
baik, lebih dekat dengan siswa sehingga       
tidak ada perasaan takut dalam diri siswa 
baik untuk mengemukakan pendapat atau       
bertanya. 

3). Guru  harus  lebih  sabar  dalam  
membimbing  siswa memahami suatu 
konsep dan dapat memberi informasi yang 
perlu, memberi catatan yang berupa 
kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

 
Siklus kedua 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
untuk siklus II di Kelas VIII F dengan jumlah 
siswa 37 orang. Dalam hal ini peneliti bertindak 
sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan 
memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga 
kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak 
terulang lagi pada siklus II. Pengamatan 
(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 
pelaksanaan belajar mengajar.  

Sebelum proses pembelajaran Siklus II 
siswa diberi soal Pre Test untuk dikerjakan, 
dimana soal tersebut diakhir pembelajaran 
dijadikan soal Post Test atau Evaluasi dari 
materi yang diajarkan pada satu siklus. Adapun 
data hasil Pre Test dapat dijadikan nilai 
pembanding dengan data hasil Post Test. 
Adapun data hasil Pre Test siswa kelas VIII F 

pada Siklus II semua siswa tidak tuntas dengan 
rata-rata nilai sebesar 42,70. 

Materi yang diuraikan dalam bahan itu 
adalah “Fungsi / Pemetaan” Untuk memberi 
klarifikasi kepada siswa mengenai materi yang 
tertulis dalam  handout, juga menyusun media 
pembelajaran menggunakan CD Pembelajaran. 
Bahan ajar maupun media pembelajaran adalah 
perangkat pendukung yang diharapkan siswa 
mudah mengetahui dan memahami materi yang 
disampaikan guru matematika yang bertindak 
sebagai aktor PTK.  Melalui kedua perangkat 
pembelajaran tersebut siswa dapat mengingat 
kembali pengetahuan prasarat  yang telah 
diketahui sebelumnya tentang  Relasi dan 
Fungsi. Untuk selanjutnya materi lanjutan yang 
harus diketahui dan dipahami oleh siswa 
meliputi : 
1. Apa yang dimaksud dengan pengertian 

Pemetaan atau Fungsi? 
2. Bagaimana cara menyatakan suatu 

Pemetaan atau Fungsi? 
3. Bagaimana cara menentukan banyaknya 

pemetaan yang mungkin dari dua 
himpunan. 

4. Bagaimana menentukan rumus 
fungsi/pemetaan jika nilainya diketahui. 

Bahan ajar dan media pembelajaran 
diharapkan dapat mendorong belajar siswa. 
Fakta-fakta sejarah tersebut di atas diharapkan 
tidak hanya diperoleh siswa melalui kegiatan 
mendengarkan penjelasan guru diawal 
pelajaran, namun siswa dapat juga 
memahaminya dan meneyelesaikan 
permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari dalam bentuk kalimat matematika. 

Pada akhir proses belajar mengajar 
siswa diberi tes formatif 2 dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 
proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 
Instrument yang digunakan adalah tes formatif 
II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II 
adalah sebagai berikut. 

 
No Uraian Hasil Siklus II 
1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

71,62 
28 
75,68 

Tabel 2. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 
 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata 
prestasi belajar siswa adalah 71,76 dan 
ketuntasan belajar mencapai 75,68 % atau ada 
28 siswa dari 37 siswa sudah tuntas belajar. 
Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus lebih 

II ini ketuntasan belajar secara klasikal telah 
mengalami peningkatan sedikit baik dari siklus 
I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini 
karena siswa mampu dalam memeahami 
fungsi/ pemetaan membantu siswa yang kurang 
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mampu dalam memahami materi fungsi/ 
pemetaan yang mereka pelajari. Disamping itu 
adanya kemampuan guru yang mulai 
meningkat dalam prose belajar mengajar.    
Refleksi 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh 
informasi dari hasil pengamatan sebagai 
berikut: 
1) Meningkatkan minat belajar siswa 
2) Membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep  
3) Pengelolaan waktu 

Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus 
II ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. 
Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan 
pada siklus II antara lain: 
1) Guru dalam  meningkatkan  minat siswa 

hendaknya  dapat membuat siswa lebih       
termotivas selama proses belajar mengajar 
berlangsung. 

2). Guru harus lebih dekat dengan siswa 
sehingga tidak ada perasaan takut dalam 
diri siswa baik untuk mengemukakan 
pendapat atau bertanya. 

3). Guru  harus  lebih  sabar  dalam  
membimbing  siswa merumuskan       
kesimpulan/menemukan konsep. 

 
Siklus Ketiga 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
untuk siklus III di Kelas VIII F dengan jumlah 
siswa 37 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak 
sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar 
mengacu pada rencana pelajaran dengan 
memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga 
kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak 
terulang lagi pada siklus III. Pengamatan 
(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan 
pelaksanaan belajar mengajar.  

Sebelum proses pembelajaran Siklus III 
siswa diberi soal Pre Test untuk dikerjakan, 
dimana soal tersebut diakhir pembelajaran 
dijadikan soal Post Test atau Tes Formatif dari 
materi yang diajarkan pada satu siklus. Adapun 
data hasil Pre Test dapat dijadikan nilai 

pembanding dengan data hasil Post Test. 
Adapun data hasil Pre Test siswa kelas VIII F 
pada Siklus III sebesar 42.16. 

Materi yang diuraikan dalam bahan itu 
adalah “Fungsi / Pemetaan” Untuk memberi 
klarifikasi kepada siswa mengenai materi yang 
tertulis dalam  handout, juga menyusun media 
pembelajaran menggunakan CD Pembelajaran. 
Bahan ajar maupun media pembelajaran adalah 
perangkat pendukung yang diharapkan siswa 
mudah mengetahui dan memahami materi yang 
disampaikan guru matematika yang bertindak 
sebagai aktor PTK.  Melalui kedua perangkat 
pembelajaran tersebut siswa dapat mengingat 
kembali pengetahuan prasarat  yang telah 
diketahui sebelumnya tentang  Relasi dan 
Fungsi. Untuk selanjutnya materi lanjutan yang 
harus diketahui dan dipahami oleh siswa 
meliputi : 

1 .Bagaimana menghitung nilai 
perubahan fungsi jika nilai variabelnya 
berubah. 

2. Bagaimana membuat grafik fungsi / 
pemetaan. 

3. Apa yang dimaksud dengan 
korespondensi satu-satu. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa 
diberi tes formatif 3 dengan tujuan untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 
proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 
Dengan demikian diharapkan akan terjadi 
perubahan yang lebih baik dari hasil tes pada 
siklus ke III, setelah diadakan refleksi dan 
revisi pada siklus ini ke III. Sehingga 
pemahaman siswa terhadap pelajaran 
matematika pada materi Fungsi akan lebih baik 
dibandingkan dengan pengajaran tanpa 
tindakan refleksi dan revisi. Kesenangan 
terhadap pelajaran matematika juga semakin 
tampak dengan model pembelajaran yang tidak 
membosankan siswa. Instrumen yang 
digunakan adalah tes formatif III. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai 
berikut: 

    
No Uraian Hasil Siklus III 
1 
2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 
Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

75,83 
36 
90,00 

Tabel 3. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus III 
 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 
rata-rata tes formatif sebesar 75,83 dan dari 40 

siswa yang telah tuntas sebanyak 36 siswa dan 
4 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. 
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Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang 
telah tercapai sebesar 90,00% (termasuk 
kategori tuntas).  Hasil pada siklus III ini 
mengalami peningkatan lebih baik dari siklus 
II. Adanya peningkatan hasil belajar pada 
siklus III ini dipengaruhi oleh adanya 
peningkatan kemampuan siswa dalam 
mempelajari materi pelajaran yang telah 
diterapkan selama ini serta ada tanggung jawab 
kelompok dari siswa yang lebih mampu untuk 
mengajari temannya kurang mampu.  
Refleksi 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah 
terlaksana dengan baik maupun yang masih 
kurang baik dalam proses belajar mengajar 
dengan penerapan pembelajaran kooperatif 
model jigsaw. Dari data-data yang telah 
diperoleh dapat duraikan sebagai berikut:  
1. Selama proses belajar mengajar guru telah 

melaksanakan semua pembelajaran dengan 
baik. Meskipun ada beberapa aspek yang 
belum sempurna, tetapi persentase 
pelaksanaannya untuk masing-masing 
aspek cukup besar. 

2. Berdasarkan data hasil pengamatan 
diketahui bahwa siswa aktif selama proses 
belajar berlangsung. 

3. Kekurangan pada siklus-siklus 
sebelumnya sudah mengalami perbaikan 
dan peningkatan sehingga menjadi lebih 
baik. 

4.  Hasil belajar siswsa pada siklus III 
mencapai ketuntasan. 

Revisi Pelaksanaan  
Pada siklus III guru telah menerapkan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw dengan 
baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil 
belajar siswa pelaksanaan proses belajar 
mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka 
tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi 
yang perlu diperhatikan untuk tindakah 
selanjutnya adalah memaksimalkan dan 
mempertahankan apa yang telah ada dengan 
tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar 
mengajar selanjutnya penerapan pembelajaran 
kooperatif model jigsaw dapat meningkatkan 
proses belajar mengajar sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
Penutup 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan selama tiga siklus, dan 
berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis 
yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD memiliki dampak positif dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
pelajaran matematika, yang ditandai dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam 
setiap siklus, yaitu siklus I (57,50%), siklus 
II (72,50%), siklus III (90,00%).  

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD mempunyai pengaruh positif, 
yaitu dapat meningkatkan minat  belajar 
siswa untuk mempelajari kembali materi 
pelajaran yang telah diterima, hal ini 
ditunjukan dengan kenaikan nilai rata-rata 
pelajaran Matematika dari Ulangan 
Formatif atau Post Test yang diberikan 
pada setiap siklus, yantu siklus I (67,03), 
siklus II (71,62), siklus III (75,83). Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa semakin 
termotivasi dengan adanya pembelajaran 
tipe STAD, sehingga dapat meningkatkan 
nilai Ulangannya. 

3. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 
memiliki dampak positif terhadap 
kerjasama antara siswa, hal ini ditunjukkan 
adanya tanggung jawab dalam kelompok 
dimana siswa yang lebih mampu mengajari 
temannya yang kurang mampu. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari 
uraian sebelumnya agar proses belajar 
mengajar Matematika lebih efektif dan lebih 
memberikan hasil yang optimal bagi siswa, 
maka disampaikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD memerlukan 
persiapan yang cukup matang, sehingga 
guru harus mempu menentukan atau 
memilih topik yang benar-benar bisa 
diterapkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD, dalam proses 
belajar mengajar sehingga diperoleh hasil 
yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan minat belajar 
siswa, guru hendaknya lebih sering 
melatih siswa dengan berbagai metode 
pengajaran yang sesuai, walau dalam taraf 
yang sederhana,  dimana siswa nantinya 
dapat menemukan pengetahuan baru, 
memperoleh konsep dan keterampilan, 
sehingga siswa berhasil atau mampu 
memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, 
karena hasil penelitian ini hanya dilakukan 
di kelas VIII F SMP Negeri 26 Surabaya 
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Untuk penelitian yang serupa hendaknya 
para peneliti melakukan perbaikan-
perbaikan agar diperoleh hasil yang lebih 
baik dan optimal. Sehingga akan lebih 
bermanfaat untuk memperbaiki proses 
belajar mengajar yang menyenangkan bagi 
siswa, sehingga menumbuhkan rasa 
kecintaannya terhaaadap mata pelajaran 
matematika. 
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ABSTRAK 

 

Adversity Quotient (AQ) merupakan intelejensi khusus yang berkaitan dengan 

kemampuan seseorang menghadapi problematika kehidupan. Sehingga dapat 

dianalogikan bahwa AQ merupakan intelejensi khusus yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, masalah dapat 

berupa soal pemecahan masalah matematika yang diberikan oleh guru. 

Karakteristik masalah matematika yang tidak dapat secara langsung, 

mengharuskan siswa memiliki intelejensi khusus dalam memcahkan masalah 

matematika tersebut. 

Di dalam AQ terdapat tiga kategori, yaitu: quitter, camper, dan climber. Quitter 

adalah orang yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan perjalanan. 

Camper adalah orang yang puas pada posi tertentu. Climber adalah orang yang 

bertahan dan berusaha sampai pada puncak usaha mereka. 

Dalam memecahkan masalah matematika dibutuhkan ketahan agar dapat 

memecahkan masalah matemaika. Karena karakteristik masalah matematika yang 

tidak langsung dapat diselesaikan dengan cara rutin. Sementara ketahan dalam 

memecahkan masalah matemtika dapat mengacu pada AQ yang dimiliki 

seseorang. 

Menjadi guru harus bijak dalam menghadapi siswanya. Guru tidak boleh selalu 

menyalahkan siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam memecahkan 

masalah. Karena siswa yang memiliki AQ rendah akan mudah menyerah jika 

diberikan soal pemecahan masalah yang menurut mereka sulit untuk diselesaikan.  

      

Kata Kunci: Adversity Quotient, Soal Pemecahan Masalah 

 

Pendahuluan 

Setiap manusia diberikan anugerah 

oleh Yang Maha Kuasa kemampuan untuk 

mempertahankan hidup. Manusia diberikan 

kemampuan untuk dapat mengatasi kesulitan. 

Tetapi setiap manusia mempunyai ketahanan 

yang berbeda dalam menghadapi kesulitan. Ada 

yang mudah menyerah dalam menghadapi 

kesulitan, tetapi ada yang mencoba bertahan 

dan mengatasi kesulitan dengan tuntas. Stoltz 

(2000: 18) mengelompokkan orang berdasarkan 

AQ ke dalam tiga kategori, yaitu: quitter (AQ 

rendah), camper (AQ  sedang), dan climber  

(AQ  tinggi). Seorang quitter berusaha menjauh 

dari permasalahan, jika ada kesulitan mereka 

memilih mundur. Seorang camper adalah anak 

cepat merasa puas dengan kondisi atau  

keadaan  yang  telah  dicapainya, mereka tidak 

mau mengambil resiko yang lebih besar.  

Seorang  climber  menyambut  baik  tantangan,  

mereka bersemangat untuk menyelesaikan 

tantangan. Seorang climber  sadar bahwa 

mereka dalam kesulitan dan berusaha untuk 

mengatasi kesulitan.  

 Siswa di kelas mempunyai tingkat 

ketahanan yang berbeda  dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ada 

siswa yang tetap antusias dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru, meskipun 

mereka menemui kesulitan. Ada juga siswa 

yang mudah menyerah ketika mereka 

menghadapi kesulitan dalam menyelesikan 

mailto:hhartono85@gmail.com
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tugas. Siswa yang mempunyai tingkat Adversity 

Quotient yang tinggi akan selalu berusaha 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru, meskipun siswa tersebut menemui 

kesulitan. Sebaliknya, siswa yang mempunyai 

tingkat Adversity Quotient yang rendah akan 

berhenti menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh guru ketika menemui kesulitan.  

Guru dapat mengetahui tingkat 

ketahanan siswa dalam menghadapi kesulitan 

dalam memecahkan soal pemecahan masalah 

melalui  Adversity Response Profile (ARP). 

Stoltz (2000: 120) menyatakan bahwa, ARP 

sudah digunakan oleh lebih  dari  7.500  orang  

dari  seluruh  dunia  dengan  berbagai  macam  

karier,  usia,  ras,  dan  budaya.  Hasilnya 

mengungkapkan bahwa ARP merupakan 

instrumen yang valid untuk mengukur respon 

orang terhadap kesulitan. Sehingga guru dapat 

menggunakan ARP untuk mengukur respon 

siswa terhadap kesulitan. Dengan demikian 

guru dapat memilah soal pemecahan masalah 

yang diberikan kepada siswa dengan 

mempertimbangkan skor AQ yang dimiliki 

siswa.   

Guru dapat memanfaatkan pengetahuan 

terhadap tingkat AQ siswanya dalam 

mengambil kebijakan. Guru dapat mengambil 

langkah yang tepat jika menemui siswa yang 

memiliki AQ yang tinggi maupun rendah. 

Sehingga guru tidak mudah menyalahkan siswa 

yang memiliki AQ rendah jika tidak tuntas 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Sebaliknya guru dapat meningkatkatkan level 

kesulitan soal pemecahan masalah kepada 

siswa-siswa yang memiliki AQ yang tinggi. 

Sehingga siswa menjadi problem solver yang 

handal. 

 

Pembahasan 

A..Adversity Quotient  

1..Pengertian Adversity Quotient 

Stoltz (dalam Cando, 2014: 356) 

menjelaskan Adversity Quotient adalah the 

capacity of the person to deal with the 

adversities of his life. Terjemahan dari 

pendapat tersebut adalah kemampuan 

seseorang untuk menghadapi tantangan 

kesengsaraan dalam hidupnya. AQ 

merupakan intelejensi khusus yang 

berkaitan dengan kemampuan seseorang 

menghadapi problematika kehidupan. 

Sehingga dapat dianalogikan bahwa AQ 

merupakan intelejensi khusus yang 

berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah. Dalam hal ini 

masalah yang diberikan kepada siswa dapat 

berupa soal pemecahan masalah. Hal ini 

dikarenakan karakteristik masalah 

matematika yang tidak dapat dikerjakan 

dengan cara rutin. Siswa harus berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat 

memecahkan masalah matematika.  

Stoltz (2000: 9) berpendapat bahwa 

ada tiga bentuk yang dapat dijabarkan  dari  

Adversity Quotient  sebagai suatu 

pengukuran dari  kecerdasan adversity. 

Yang pertama adalah kerangka kerja 

konseptual dalam melakukan perumusan 

untuk memahami dan meningkatkan 

kesuksesan. Yang kedua suatu ukuran untuk 

mengetahui pola-pola respon individu 

terhadap kesulitan dan tantangan. Yang 

ketiga  serangkaian kecakapan-kecakapan 

yang dapat diperbaiki untuk menuju pada 

respon yang lebih baik dalam menghadapi 

kesulitan. 

Berikut adalah ilustrasi untuk 

memudahkan memahami AQ.  Ada  dua  

orang siswa, mendapat  tugas pemecahan 

masalah matematika dari guru. Kedua siswa 

memberikan respon yang berbeda terhadap 

tugas yang diberikan. Siswa pertama tidak 

sanggup memecahkan masalah matematika 

dengan baik dan akhirnya menyerah, dia 

menganggap tugas pemecahan masalah 

yang diberikan adalah tugas yang tidak 

mungkin dikerjakan olehnya. Sedangkan  

siswa  kedua menyadari  kekurangannya, ia 

merasa kesulitan untuk memecahkan 

masalah matematika namun ia tetap 

berusaha untuk menyelesaaikan. Siswa yang 

kedua mempunyai prinsip setelah ada 

kesulitan pasti ada kemudahan atau 

mempunyai prinsip setelah kegagalan pasti 

ada keberhasilan. Dengan demikian siswa 

kedua tetap untuk berusaha mengatasi 

kesulitan. Dari ilustrasi tersebut, muncul 

pertanyaan mengapa siswa pertama 

mengambil  keputusan  untuk berhenti 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru,  

sementara  siswa  kedua mau  berusaha 

mengerjakan  tugas. Jawaban singkat yang 

dapat diberikan adalah karena siswa pertama 

mempunyai AQ lebih rendah dari pada 

siswa kedua.  

Stoltz (2000: 17) mengumpamakan 

hidup ini sebagai sebuah pendakian puncak 

gunung. Pendaki yang awalnya berada di 

kaki gunung, melewati bukit yang awalnya 
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landai, semakin mendekati puncak ia akan 

mendapatkan bukit yang semakin terjal, 

yang akhirnya mencapai puncak. Merekalah 

yang dikatakan sukses jika mereka sampai 

pada puncak tertinggi.  Pengertian  

pendakian  dalam kehidupan  sehari-hari  

dapat  berarti:  usaha untuk mencapai  cita-

cita yang tinggi, berusaha untuk  

memperoleh  nilai  ujian yang bagus, 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. 

 

2. Kategori Adversity Quotient 

Stoltz  (2000: 138) mengelompokkan  

orang  ke  dalam  tiga  kategori  AQ,   yaitu:  

quitter  (AQ  rendah), camper  (AQ sedang), 

dan climber  (AQ  tinggi).  Orang yang  

termasuk kategori quitter memiliki AQ 59  

ke bawah. Seseorang camper  memiliki AQ  

sebesar 95  sampai dengan 134, dan seorang 

climber memiliki AQ 166  sampai dengan 

200.     

Stoltz (2000: 18) menggunaaan  

istilah quitter, camper, dan climber 

berdasarkan pada  sebuah kisah para  

pendaki  gunung.  Seorang  pendaki  ada 

yang menyerah atau menghentikan 

pendakian, ada yang merasa cukup puas 

sampai pada ketinggian tertentu dengan 

mendirikan kemah, dan  ada  pula  yang  

benar-benar  berkeinginan  menaklukkan  

puncak  gunung  tersebut.  Istilah untuk  

orang yang berhenti di  tengah  jalan 

sebelum usai sebagi  quitter,   kemudian 

mereka yang merasa  puas  berada  pada  

posisi  tertentu  sebagai  camper,  sedangkan  

yang  terus  ingin  sukses sampai puncak 

sebagai climber.  

Stoltz (2000: 18) Quitter merupakan 

orang yang berhenti. Artinya orang yang 

tidak melanjutkan pendakian sebelum 

pendakian selesai. Dalam kehidupan nyata, 

quitter adalah seorang yang menyerah 

ketika menghadapi tantangan. Mereka 

adalah orang yang berhenti menyelesaikan 

masalah, meskipun masalah tersebut belum 

tuntas. Mereka merasa tidak akan mampu 

melanjutkan usahanya dalam menyelesaikan 

masalah. 

Stoltz (2000: 19) menyatakan bahwa 

Camper adalah orang yang yang berada 

posisi tertentu. Dalam kehidupan nyata, 

camper adalah yang puas dengan posisi 

yang sudah diperoleh. Camper merasa 

cukup dengan apa yang diperolehnya, 

sehingga mereka tidak melanjutkan kembali 

usahanya sampai maksimal.   

Stoltz (2000: 19) menyatakan bahwa, 

Climber jika diterjemahkan ke dalam bahasa 

indonesia adalah pendaki. Climber berarti 

orang yang senantiasa mempunyai tekat 

untuk sampai puncak tertinggi. Mereka tetap 

akan mendaki sampai ke puncak teringgi 

walaupun mereka menghadapi kesulitan. 

Tebing yang terjal, jurang yang dalam tetap 

mereka lewati sampai puncak yang 

diinginkan. Jika diterjemahkan ke dalam 

kehidupan nyata, seorang climber akan 

selalu berusaha menghadapi rintangan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang 

climber akan senantiasa bertahan dalam 

kesulitan dan menghadapi kesulitan dalam 

rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 

Climber berusaha untuk mencapai puncak 

usaha mereka. 

 

3. Angket Adversity Response Profile (ARP) 

Angket Adversity Response Profile 

(ARP)  digunakan untuk mengelompokkan 

siswa ke dalam tiga kategori, yaitu siswa 

quitter, camper, dan climber.  Stoltz (2000: 

120) menyatakan bahwa ARP sudah 

digunakan oleh lebih  dari  7.500  orang  

dari  seluruh  dunia  dengan  berbagai  

macam  karier,  usia,  ras,  dan  budaya.  

Hasilnya mengungkapkan bahwa ARP 

merupakan instrumen yang valid untuk 

mengukur respon orang terhadap kesulitan. 

ARP  juga  telah digunakan pada penelitian-

penelitian di berbagai perusahaan dan 

sekolah.  

Ada empat dimensi atau aspek  dalam  

adversity quotient (Stoltz, 2000: 14), yang 

biasa disebut CO2RE  

1. Control (Kontrol) 

2.  Origin and Ownership (Asal- 

usul dan Pengakuan) 

3. Reach (Jangkauan) 

4. Endurance (Daya tahan) 

Stoltz (2000: 141) menjelaskan Control  

merupakan kemampuan individu  dalam 

mengendalikan peristiwa sulit. Adanya 

kontrol yang baik menjadikan seorang 

individu mampu untuk mengendalikan 

situasi yang sulit. Seseorang  yang ber AQ 

tinggi  memiliki kontrol yang lebih baik dan 

pengaruh dalam situasi buruk daripada 

seorang yang ber AQ rendah. Seseorang 

yang memiliki AQ tinggi mampu 

menciptakan situasi yang mereka hadapi. 
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Sehingga kesulitan yang dicapai dapat 

dipengaruhinya.  Sedangkan seseorang yang 

ber AQ rendah merespon situasi. Situasi 

yang dia hadapi tidak mampu untuk 

dipengaruhinya, sehingga ia menyerah 

dalam menghadapi situasi. 

Stoltz (2000: 147) menjelaskan 

bahwa, Origin and Ownership merupakan 

kemampuan individu untuk mengakui asal 

usul  timbulnya kesulitan, serta kemampuan 

untuk merespon  setelah mengetahui adanya 

akibat-akibat yang dihadapinya.  Aspek ini 

berhubungan dengan rasa tanggung jawab 

seseorang. Seseorang yang memiliki AQ 

tinggi merasa memiliki tanggung jawab 

penuh terhadap peristiwa yang menimpanya. 

Sedangkan  yang memiliki AQ rendah 

memiliki akuntabilitas yang rendah sering 

tidak sanggup dalam menghadapi masalah.  

Stoltz (2000: 158) menjelaskan 

bahwa, Reach (jangkauan) merupakan  

kemampuan individu untuk memperkecil 

akibat dari kesulitan,  agar kesulitan yang 

dihadapi  tidak mempengaruhi sisi lain dari 

kehidupannya. Membatasi jangkauan 

kesulitan sangat penting untuk pemecahan 

masalah yang efisien dan efektif. Mereka 

yang AQ-nya  tinggi menjaga dan 

membatasi bahwa kesulitan yang dihadapi 

hanya akan memasuki wilayah yang 

spesifik. Sebaliknya mereka yang AQ-nya 

rendah memandang kesulitan dapat 

menjangkau semua aspek kehidupannya. 

Stoltz (2000: 162) menjelaskan 

bahwa, Endurance (daya tahan) merupakan 

kemampuan individu untuk bertahan dalam 

kesulitan yang dihadapinya. Kemampuan 

bertahan memberikan gambaran terhadap 

seberapa lama ia mampu bertahan dalam 

menghadapi kesulitan, yang akhirnya 

mendapatkan solusi dalam memecahkan 

masalah. Seorang yang memiliki endurance  

yang tinggi akan bertahan dalam kesulitan 

dan terus berusaha untuk mendapatkan 

solusi dari kesulitan tersebut. Sebaliknya 

seseorang yang memiliki endurance yang 

rendah akan menyerah dalam menghadapi 

kesulitan. 

Adversity Response Profile memuat 30 

cerita peristiwa. Setiap peristiwa disertai 

dua pernyataan yang menggunakan  skala  

bipolar  lima  poin. Pernyataan-pernyataan  

tersebut  ada  yang bersifat negatif dan juga 

yang bersifat positif. Ada 20 pernyataan 

yang bersifat negatif. Menurut Stoltz (2000: 

121) pernyataan negatif  inilah  yang  

diperhatikan  skornya,  karena  kita  lebih 

memperhatikan  respon-respon  terhadap 

kesulitan.   ARP mengukur seluruh 

komponen AQ, yaitu Control (C), Original 

dan Ownership (O2), Reach (R) dan 

Endurance (E). Rentangan skor AQ adalah 

40 s.d. 200, sedangkan rentang skor masing-

masing komponen  adalah 10 s.d. 50.  

 

Tabel 1 Kategori AQ 

Skor Kategori 

    quitter  

60   - 94 peralihan quitter ke camper 

95   - 134 camper 

135  - 165 peralihan camper ke climber 

≥166 climber 

 

4..Meningkatkan Adversity Quotient 

Stolz (2000: 237) menjelaskan  

bahwa untuk memperbaiki Adversity 

quotient pada diri seseorang dilakukan 

teknik LEAD. LEAD merupakan akronim 

Listen, Explore, Analyse, dan Do. LEAD 

dapat mengubah keberhasilan kita dengan 

mengubah kebiasaan-kebiasaan berpikir 

seseorang.  

Perubahan diciptakan dengan pola-

pola lama dan membentuk pola baru. 

Melalui Listen, kita mendengarkan respon-

respon terhadap kesulitan. Dalam hal ini 

seseorang merespon terhadap kesulitan apa 
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saja yang dihadapi. Seseorang akan 

menanggapi kesulitan yang dihadapinya. 

Eksplore atau menggali yaitu 

seseorang harus dapat mampu memahami 

kesulitan serta konsekuensinya dari 

kesulitan yang dihadapinya. Kemampuan 

menggali kesulitan yang dimiliki seseorang 

sangat dibutuhka. Dari kesulitan  tersebut 

selanjutnya seorang harus memahami 

konsekuensinya. 

Analyze atau menganalisis 

merupakan kemampuan seseorang untuk 

menelusuri bagaimana kendalinya terhadap 

kesulitan yang dihadapinya. Kamampuan ini 

merupakan kemampuan bagaimana 

mengendalikan kesulitan yang dihadapi. 

Kemampuan ini dibutuhkan agar seseorang 

memiliki pengetahuan terhadap kesulitan 

sehingga berikutnya dapat mengendalikan 

kesulitan tersebut. 

Do adalah tindakan/ melakukan.  

Seseorang tidak tinggal diam dalam 

menghadapi kesulitan karena ia akan 

mengambil tindakan. Setelah seseorang 

mendengarkan, menggali, dan menganalisis 

kesulitan yang dihadapi maka yang harus 

dilakukan adalah action atau melakukan 

tindakan untuk mengatasi kesulitan. 

 

B. Masalah Matematika dan Pemecahan 

Masalah Matematika 

1. Masalah Matematika 

Shadiq (2004:2) menjelaskan 

bahwa tidak semua pertanyaan 

merupakan suatu masalah. Suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah hanya 

jika pertanyaan itu menunjukkan adanya 

suatu tantangan (challenge) yang tidak 

dapat dipecahkan dengan menggunakan 

prosedur rutin yang sudah diketahui oleh 

siswa. Pertanyaan yang merupakan 

masalah matematika tidak dapat 

langsung diketahui cara bagaimana 

menyelesaikannya. Karakteristik masalah 

matematika yang mengandung 

challlenge, mengharuskan siswa 

berusaha dengan keras untuk dapat 

menyelesaikannya. Siswa harus 

mempunyai kreativitas  untuk dapat 

menyelesaikannya, karena sifat soal tidak 

dapat diselesaikan dengan prosedur rutin.   

Lencher (dalam Wardhani, 

2010:14) menyatakan bahwa penugasan 

yang diberikan oleh guru dapat 

dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu: 

(1) latiahan (drill exercise), dan (2) 

masalah (problem) untuk dipecahkan. 

Exercise is a task for which a procedure 

for solving is already known, frequently 

an exercise can be solved by the direct 

application of one or more 

computational algortms. Yang artinya 

suatu latihan adalah tugas yang prosedur 

penyelesaiannya telah diketahui, 

seringkali suatu latihan dapat 

diselesaikan dengan langsung 

menerapkan satu atau lebih algoritma 

komputasi. Sehingga dalam 

menyelesaiakannya, siswa langsung 

dapat menghitung dengan aturan yang 

sudah ada.  

Siswono (2014: 510) menyatakan 

bahwa masalah itu sebenarnya bersifat 

individu. Artinya suatu soal dapat 

menjadi masalah bagi seorang siswa, 

tetapi belum tentu menjadi masalah bagi 

siswa lainnya. Terdapat beberapa kondisi 

yang menyebabkan suatu soal 

matematika dapat menjadi masalah bagi 

seorang siswa, yaitu (1) siswa 

mempunyai pengetahuan prasyarat untuk 

menyelesaikan soal tersebut; (2) siswa 

merasa tertantang untuk menyelesaikan 

soal tersebut; (3) siswa mempunyai suatu 

pemikiran mengenai bagaimana 

menyelesaikan soal tersebut meskipun 

belum jelas. 

Berikut ini adalah contoh dua soal 

yang merupakan contoh latihan dan 

contoh dari soal pemecahan masalah. 

Contoh soal. 

1. Diketahui dua buah wadah berbentuk  

balok memiliki ukuran masing-

masing 20 cm x 30 cm x 50 cm dan 

20 cm x 40 cm x 40 cm. Kedua balok 

tersebut diisi air hingga penuh. 

Tentukan perbandingan volume nya! 
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2. Sebuah wadah berbentuk kubus  

memiliki panjang sisi 40 cm berisi air 

penuh. Seluruh air tersebut dimasukkan 

ke dalam balok yang berukuran 50 cm 

x 40 cm x 50 cm. Tentukan tinggi air 

saat dimasukkan ke dalam balok!  

 

 

 

 

 

 

 

Contoh soal no 1 dapat 

dikategorikan soal rutin, siswa secara 

langsung dapat menjawabnya dengan 

cara mencari volume masing-masing 

balok kemudian membandingkan 

kedua volumenya. Berbeda dengan 

contoh soal 2. Dalam mengerjakan soal 

no 2. Siswa harus mencari volume air 

dalam kubus terlebih dahulu, kemudian 

volume tersebut disamakan dengan 

volume balok. Di sini siswa harus 

berpikir bagaimana mencari tinggi air, 

padahal tinggi balok sudah ditentukan. 

Sehingga siswa harus berfikir 

bagaimana mencari tinggi air saat 

seluruh air di dalam kubus dipindahkan 

ke dalam balok. Siswa mungkin juga 

menghadirkan pengalaman yang 

diperolehnya dalam kehidupan nyata 

untuk dapat menyelesaikannya. 

Soal cerita tidak selalu 

merupakan soal pemecahan masalah. 

Jika dalam suatu soal sudah terdapat 

algoritma komputasinya, maka soal 

tersebut bukan soal pemecahan 

masalah, meskipun soal tersebut adalah 

soal cerita. Dalam menilai soal, apakah 

soal tersebut soal pemecahan masalah 

atau tidak terletak pada ada tidaknya 

algoritma komputasinya atau tidak. 

Contoh soal: 

Ibu membeli 2 kg rambutan di pasar. Saat 

di perjalanan dari pasar ke  rumah ibu 

membeli lagi 3 kg rambutan. Sesampai di 

rumah ibu memberikan rambutan ke 

tetanggnya 1 kg. Tentukan berapa sisa 

rambutan? 

 Contoh tersebut bukan soal pemecahan 

masalah meskipun berbentuk soal 

cerita. Siswa akan langsung dapat 

menjawabnya dengan menjumlahkan 2 

dan 3 kemudian mengurangkan dengan 

1. Yaitu : 2 + 3 – 1 = 4. Sehingga 

jawabannya 4 kg. 

 

2. Pemecahan Masalah Matematika 

Sakshaug (2010: 13) Alasan  di 

balik pembelajaran matematika melalui 

pemecahan masalah adalah bahwa peserta 

didik mengembangkan pemahaman 

melalui penalaran dan menyusun strategi 

tentang memecahkan masalah nyata 

dengan melibatkan  penggunaan ide-ide 

matematika. Peserta didik membutuhkan 

banyak pengalaman untuk dapat 

memecahkan masalah matematika.  

 NCTM ( dalam Suryanie 2010: 

3) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

mempunyai dua fungsi dalam 

pembelajaran matematika. Pertama, 

40 cm 
40 cm 

40 cm 

50 cm 
40 cm 

50 cm 

20 cm 
30 cm 

50 cm 

20 cm 
40 cm 

40 cm 
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pemecahan masalah merupakan sarana 

yang penting untuk mempelajari materi 

matematika, karena banyak konsep 

matematika yang dapat dikenalkan secara 

efektif kepada siswa melalui pemecahan 

masalah. Kedua, pemecahan masalah 

dapat membekali siswa dengan 

pengetahuan matematika sebagai dasar 

dalam memformulasikan, mendekati dan 

memecahkan masalah sesuai dengan apa 

yang telah mereka pelajari di sekolah. Ini 

berarti bahwa pemecahan masalah 

merupakan bagian yang mendasar dan 

memegang peranan penting dalam 

penemuan dan mengaplikasikan konsep-

konsep matematika. Pemecahan masalah 

matematika, selain menuntut siswa untuk 

berpikir juga dapat mengakibatkan siswa 

lebih kreatif.  

Pehkonen (1997: 64) 

memberikan alasan untuk mengajarkan 

pemecahan masalah menjadi 4 kategori, 

yaitu: pemecahan masalah, 

mengembangkan keterampilan kognitif 

secara umum, pemecahan masalah 

mendorong kreativitas, pemecahan 

masalah merupakan bagian dari aplikasi 

proses matematika, pemecahan masalah 

memotivasi siswa untuk belajar 

matematika. Berdasarkan kategori tersebut 

maka pemecahan masalah merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan 

kreativitas. 

Dengan demikian guru sangat 

dianjurkan dalam pembelajaran di kelas 

memberikan soal pemecahan masalah. 

Karena pemberian soal pemecahan 

masalah sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Dengan 

adanya kreativitas yang dimiliki oleh 

siswa, maka siswa akan menjadi seorang 

yang dapat bertahan dalam keadaan 

apapun. 

 

C. Pentingnya Adversity Quotient dalam 

Pemecahan Masalah Matematika 

Menurut Hermes (Sudarman, 2010: 

37) semua konsep matematika memiliki 

sifat abstrak,  sebab  hanya  ada  dalam  

pikiran  manusia.  Hanya  pikiran  yang  

dapat  ”melihat”  objek matematika. Objek 

dalam matematika yang abstrak dapat 

menyebabkan siswa kesulitan dalam 

mempelajari matematika. Matematika 

diajarkan dari SD sampai perguruan tinggi, 

sehingga siswa tidak dapat menghindar dari 

matematika, termasuk menghindar dari 

kesulitan mempelajari matematika. Dengan 

demikian potensi  AQ  sangat  dibutuhkan  

dalam  belajar matematika, lebih khusus 

dalam hal pemecahan masalah matematika.  

Belajar  pada  dasarnya  adalah 

mengatasi  kesulitan. Bagi seorang siswa 

yang dilatih untuk memecahkan masalah 

akan menjadikan siswa terbiasa suatu saat 

menjadi orang dewasa. Siswa akan menjadi 

seorang yang tangguh dalam mengatasi 

masalah atau kesulitan dalam hidupnya. 

Stoltz  (2000: 11) menyatakan  bahwa AQ 

mendasari semua segi kesuksesan. 

Termasuk diantaranya kesuksesan dalam 

belajar. Kesulitan dalam menghadapi 

pelajaran merupakan tantangan bagi mereka 

yang memiliki AQ tinggi, sehingga mereka 

menjadi siswa yang pantang menyerah. 

Mereka mampu mengubah kesulitan 

menjadi  peluang. Mereka  adalah  orang  

optimis bahwa setelah ada kesulitan pasti 

ada kemudahan. Siswa yang memiliki AQ 

tinggi akan senantiasa menjadikan masalah, 

dalam hal ini masalah matematika adalah 

suatu tantangan. 

Sikap pantang menyerah merupakan 

faktor pembentuk AQ siswa.  Sikap  inilah  

yang  perlu ditanamkan kepada setiap siswa 

dalam belajar matematika. Sikap pantang 

menyerah harus dimiliki siswa saat 

menghadapi soal pemecahan masalah. Sikap 

ini dibutuhkan siswa agar mereka tetap 

dalam proses pemecahan masalah. 

Kecerdasan ini menyangkut kemampuan 

seseorang  untuk  dapat mengatasi kesulitan 

untuk memperoleh hasil yang diinginkan.  

Paradigma yang dibangun saat 

menghadapi  masalah adalah yang semula 

kesulitan adalah hambatan menjadi 

paradikma  kesulitan adalah bagian dari 

pertumbuhan menuju kemandirian melalui 

kegigihan dan ketekunan. Keberanian perlu 

ditumbuhkan dalam diri siswa untuk 

menghadapi kesulitan dalam belajar di 

sekolah. Oleh sebab itu untuk menjadikan 

siswa menjadi pemecah masalah atau 

problem solver.  

Dalam pembelajaran, guru harus 

mendorong siswa untuk menjadi seorang 

problem solver yang handal. Siswa harus 

dibiasakan untuk sejak di dalam kelas 

menjadi problem solver yang baik, 

meskipun masalah yang dipecahkan adalah 
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masalah matematika. Sejak awal guru harus 

menginformasikan bahwa sebagai seorang 

manusia harus memiliki ketahanan yang 

kuat dalam memecahkan masalah. Siswa 

harus mengetahui bahwa kelak mereka saat 

dewasa pasti menjumpai masalah yang 

harus diselesaikannya. Dengan demikian 

dalam menghadapi masalah siswa harus 

memiliki ketahanan yang kuat. 

 

Penutup  

Simpulan  

Dari pembahasan di atas dapat 

ditarik simpulan bahwa Adversity 

Quotient sangat dibutuhkan seorang 

siswa dalam menghadapi kesulitan. 

Siswa yang memiliki AQ tinggi akan 

berusaha mengatasi kesulitan tersebut 

hingga tuntas, sebaliknya siswa yang 

memiliki AQ rendah akan mudah 

menyerah dalam menghadapi kesulitan. 

Karakteristik soal pemecahan masalah 

yang tidak dapat dikerjakan langsung 

dengan cara-cara rutin mengharuskan 

siswa berusaha keras untuk 

memecahkannya. Sehingga dibutuhkan 

ketahanan yang tinggi dan pantang 

menyerah untuk dapat menyelesaikan 

soal pemecahan masalah hingga tuntas. 

Ketahanan siswa dalam memecahkan 

masalah tersebut dapat diprediksi 

dengan  Adversity Quotient yang 

dimiliki siswa tersebut. 

Menjadi guru harus bijak dalam 

menghadapi siswanya. Guru dapat 

memberikan soal pemecahan masalah 

dengan level yang tinggi kepada siswa 

yang memiliki AQ yang tinggi. 

Sebaliknya guru tidak boleh selalu 

menyalahkan siswa yang memiliki 

kemampuan rendah dalam 

memecahkan masalah. Karena bisa jadi 

siswa yang dihadapinya memiliki AQ 

rendah yang mudah menyerah jika 

diberikan soal pemecahan masalah. 

Dengan demikian guru dapat berupaya 

memberikan solusi dengan pemberian 

teknik LEAD untuk dapat memperbaiki 

AQ siswanya.  

Saran 

1. Sebagai guru harus dapat menilai 

ketahanan siswa dalam menghadapi soal 

pemecahan masalah matematika. 

Sehingga guru dapat menjadi guru yang 

bijak dalam memberikan soal 

pemecahan masalah matematika. 

2. Pemberian soal pemecahan masalah 

matematika sangat dianjurkan untuk 

melatih kreativitas siswa. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan dari kajian ini adalah: (1) untuk mengetahui mengapa upacara bendera 
berbasis karakter penting dalam pengembangan sikap nasionalisme siswa sekolah 
dasar; (2) untuk mengetahui bagaimana cara mewujudkan sikap nasionalisme 
siswa sekolah dasar melalui upacara bendera berbasis karakter. Dalam kajian ini 
menggunakan study pustaka yang digali dari observasi atau pengamatan dan 
wawancara kepada pihak sekolah dasar. Hasil yang diperoleh dari kajian ini 
yaitu upacara bendera berbasis pendidikan karakter merupakan salah satu 
kegiatan yang dapat mengembangkan rasa nasionalisme siswa sekolah dasar. 
Untuk menumbuhan kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal utama dalam 
pembangunannya diperlukan kaum muda atau anak-anak bangsa yang mencintai 
negara. Dibutuhkannya peran penting sekolah dalam membentuk serta mendidik 
pola pikir dan perilaku siswa atas rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme dapat di 
tanamkan sejak usia dini dan dalam perwujudannya nasionalisme dapat di 
peroleh dari upacara bendera berbasis karakter. 

 
Kata Kunci : Upacara bendera, karakter, nasionalisme 

 
Pendahuluan 

Berkembangnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta meningkatnya arus 
globalisasi, berpengaruh besar terhadap 
perkembangan sikap nasionalisme anak 
dalam dunia pendidikan. Jenjang 
pendidikan dimulai dari pendidikan dasar, 
sehingga sikap nasionalisme perlu 
ditanamkan pada anak sejak usia sekolah 
dasar. Kenyataan yang didapat dari 
berbagai sekolah dasar, banyak dari siswa 
yang belum memahami arti sikap 
nasionalisme. Kegiatan yang diperoleh 
siswa SD dari sekolah seperti upacara 
bendera setiap Hari Senin, masih belum 
bisa mengembangkan dan menambah 
pemahaman siswa terkait dengan rasa 
nasionalisme. Hal tersebut yang membuat 
siswa hanya sekedar mengikuti kegiatan 
upacara bendera tanpa memahami arti dari 
sikap nasionalisme yang terkandung di 
dalamnya.  

Sebagian besar siswa sekolah dasar, 
menganggap upacara bendera merupakan 
kegiatan yang membosankan dan 
melelahkan. Saat kegiatan upacara 
berlangsung, banyak siswa yang tidak  
melaksanakan upacara bendera dengan 
khidmat dan melakukan kegiatan sendiri 
seperti berbicara dengan teman, barisan 
tidak teratur, melakukan sikap yang tidak 
sesuai dengan perintah pemimpin upacara, 
bahkan ada siswa yang kecapekan langsung 
duduk tanpa memerdulikan kegiatan 
upacara bendera yang sedang berlangsung.  

Dalam dunia pendidikan diperlukan 
pemahaman tentang sikap nasionalisme. 
Menurut Greenfeld dan Chirot 
nasionalisme adalah seperangkat gagasan 
dan sentimen yang membentuk kerangka 
konseptual tentang identitas nasional yang 
sering hadir bersama dengang berbagai 
identitas lainnya seperti okupasi, agama, 
suku, ligistik, teritorial, kelas, gender, dan 
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lain-lain (Susiatik, 2007:15). Nasionalisme 
perlu dikembangkan agar siswa mampu 
mencintai negara sesuai amanat yang 
terkandung dalam Pancasila dan UUD 
1945.Dalam hal ini diperlukan solusi untuk 
mengatasi pemahaman siswa dalam 
mengembangkan sikap nasionalisme yaitu 
melalui upacara bendera berbasis 
pendidikan karakter.  

Upacara memiliki dua tujuan yaitu 
(1) subjektif  karena upacara memuat nilai-
nilai dalam berbangsa, bernegara, 
nasionalisme serta memiliki nilai historis 
untuk menghargai jasa-jasa pahlawan; (2) 
objektif yang tercermin pada upacara yang 
selalu melibatkan banyak peserta, sehingga 
upacara dapat meningkatkan solidaritas di 
antara peserta. Generasi yang nantinya akan 
menjadi penerus bangsa patut mencintai 
bangsa yang telah diperjuangkan dengan 
begitu berat dan mengerti landasan 
pembangunan yang ada dalam pancasila 
dan UUD 1945. Upacara dapat menjadi 
latihan kekompakkan sebelum menghadapi 
tantangan yang lebih besar dalam era 
globalisasi. Upacara bendera berbasis 
pendidikan karakter ini layak untuk 
diaplikasikan oleh pihak sekolah saat 
kegiatan upacara bendera berlangsung agar 
tercipta upacara bendera yang berjalan 
tertib dan khidmat. Dengan demikian 
melalui upacara bendera berbasis 
pendidikan karakter diharapkan mampu 
menjadi sarana untuk pengembangan sikap 
nasionalisme siswa sekolah dasar. 

Permasalahan yang akan dibahas 
pada kajian ini melputi : (1) mengapa 
upacara bendera berbasis karakter penting 
dalam pengembangan sikap nasionalisme 
siswa sekolah dasar? ; (2) bagaimana cara 
mewujudkan sikap nasionalisme siswa 
sekolah dasar melalui upacara bendera 
berbasis karakter?. Sedangkan tujuan dari 
kajian ini adalah : (1) untuk mengetahui 
mengapa upacara bendera berbasis karakter 
penting dalam pengembangan sikap 
nasionalisme siswa sekolah dasar; (2) untuk 
mengetahui bagaimana cara mewujudkan 
sikap nasionalisme siswa sekolah dasar 
melalui upacara bendera berbasis karakter. 

Kajian Pustaka 
Upacara adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan sekelompok orang serta 
memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai 
dengan tujuan acara (Situmorang, 2004: 
175). Pengertian upacara adalah a) 
rangkaian tindakan atau perbuatan yang 
terikat kepada aturan-aturan tertentu 
menurut adat atau agama; b) perbuatan atau 
perayaan yang dilakukan atau diadakan 
sehubungan dengan peristiwa penting 
(Anonim, 2002:1386). Sejalan dengan 
pendapat di atas Magfiroh (2012:32) 
mengungkapkan upacara bendera 
merupakan salah satu perwujudan rasa 
nasionalisme yang mestinya dimanfaatkan 
oleh siswa. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa upacara bendera merupakan 
kegiatan sekelompok orang yang sudah 
diatur dalam susunan acara dengan tujuan 
untuk meningkatkan rasa nasionalisme 
terhadap bangsa dan negara. 

Karakter berasal dari bahasa yunani 
yang berarti “to mark” atau menandai dan 
menfokuskan bagaiamana mengaplikasikan 
nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 
tingkah laku sehingga orang yang tidak 
jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek 
lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. 
Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai 
kaidah moral disebut dengan berkarakter 
mulia (Amri, 2011: 4). Individu yang 
berkarakter baik atau unggul secara tegas 
adalah seseorang yang berusaha melakukan 
hal-hal baik bagi Tuhan, dirinya, sesama 
lingkungan, bangsa dan negara serta dunia 
pada umunya dengan mengoptimalkan 
potensi (pengetahuan) dirinya disertai 
kesadaran emosi dan motivasinya. Karakter 
adalah keyakinan dalam suatu sistem 
mutlak; “Benar atau Salah”, yang 
dikombinasikan dengan keinginan untuk 
melakukan apa yang benar terlepas dari 
masalah biaya (cost) atau untung rugi dari 
tindakan tersebut (Priyatna, 2011: 111). 

Berdasarkan grand design yang 
dikembangkan Kemendiknas (dalam 
Gunawan, 2012: 24). Secara psikologis dan 
sosial kultur pembentukan karakter dalam 
diri individu merupakan fungsi dari seluruh 
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potensi individu manusia (kognitif, afektif, 
konaktif, dan psikomotorik dalam konteks 
interaksi sosial kultural (dalam keluarga, 
sekolah, masyarakat) dan berlangsung 
sepanjang hayat. Konfigurasi karakter 
dalam konteks totalitas tersebut dapat 
dikelompokkan dalam: (1) olah hati 
(spiritual and emotional development), (2) 
olah pikir (intellectual development), (3) 
olah raga dan kinestetik (physical and 
kinesthetic development), (4) olah rasa dan 
karsa (affective and creativity 
development). Ari Ginanjar Agustian 
(dalam Gunawan, 2012: 32) yang terkenal 
dengan konsepnya “Emotional Spiritual 
Question (ESQ)” mengajukan pemikiran 
bahwa setiap karakter positif sesungguhnya 
akan merujuk pada sifat-sifat Allah yang 
terdapat dalam asma ul-husna (nama-nama 
Allah yang baik). Menurut Ari Ginanjar 
dari sekian banyak karakter yang dapat 
diteladani dari nama-nama Allah tersebut, 
ia merangkumnya menjadi tujuh karakter 
dasar, yakni 1. Jujur, 2. Tanggungjawab, 3. 
Disiplin, 4. Visioner, 5. Adil, 6. Peduli, 7. 
Kerjasama. Lebih lanjut, Kemendiknas 
(dalam Gunawan, 2012: 32) melansirkan 
bahwa berdasarkan kajian nilai-nilai 
agama, norma-norma sosial, peraturan/ 
hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip 
HAM, telah teridentifikasi 80 butir nilai 
karakter yang dikelompokkan menjadi 
lima, yaitu; (1) Nilai-nilai perilaku manusia 
dalam hubungannya dengan Tuhan Yang 
Maha Esa, (2) Nilai-nilai perilaku manusia 
dalam hubungnnya dengan diri sendiri, (3) 
Nilai-nilai perilaku manusia dalam 
hubungannya dengan sesama manusia, (4) 
Nilai-nilai perilaku manusia dalam 
hubungannya dengan lingkungan, serta (5) 
Nilai-nilai perilaku manusia dalam 
hubungannya dengan kebangsaan. 

Melihat dari perilaku siswa pada saat 
ini, pengembangan dan pembentukan 
karakter sangat diperlukan guna mendorong 
lahirnya anak-anak yang baik dan 
berkualitas. Tumbuh dan berkembangnya 
karakter akan mendorong peserta didik 
tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya 
untuk melakukan berbagai hal yang terbaik 

dan melakukan dengan benar dan memiliki 
tujuan hidup. Menurut Gunawan (2012: 38) 
karakter dikembangkan melalui tahap 
pengetahuan (knowing), pelaksanaan 
(acting), dan kebiasaan (habit). Karakter 
tidak terbatas pada pengetahuan saja, 
seseorang yang memiliki pengetahuan 
tentang kebaikan belum tentu dapat 
bertindak sesuai pengetahuan kebaikannya 
tersebut jika tidak dilatih (menjadi 
kebiasaan) melakukan hal tersebut. Oleh 
karena itu, karakter juga menjangkau 
wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dalam 
wilayah emosi dan kebiasaan diri ada tiga 
komponen yang baik yaitu pengetahuan 
tentang moral, perasaan (penguatan emosi) 
tentang moral dan perbuatan moral. Tiga 
komponen tersebut diperlukan agar peserta 
didik yang terlibat dalam sistem pendidikan 
dapat memahami, merasakan, menghayati, 
dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai 
kebajikan (moral). Pengembangan karakter 
dalam suatu sistem pendidikan adalah 
keterkaitan antara komponen-komponen 
karakter yang mengandung nilai-nilai 
perilaku, yang dapat dilakukan atau 
bertindak secara bertahap dan saling 
berhubungan antara nilai-nilai perilaku 
dengan sikap atau emosi yang kuat untuk 
melaksanakannya, baik terhadap Tuhan 
YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa 
dan negara serta dunia internasional. 

Smith (2012: 11) mengungkapkan 
bahwa “Nasionalisme adalah suatu gerakan 
ideologis untuk mencapai dan 
mempertahankan otonomi, kesatuan, dan 
identitas bagi suatu populasi, yang 
sejumlah anggotanya bertekad untuk 
membentuk suatu ‘bangsa’ yang aktual atau 
‘bangsa’ yang potensial”. Sedangkan 
Sumarmi (2006: 20) menyatakan bahwa 
“ Nasionalisme berasal dari kata nasional 
(bahasa Belanda, national) yang berarti 
paham atau ajaran untuk mencintai bangsa 
dan negara sendiri atau kesadaran 
keanggotaan dalam suatu bangsa yang 
secara potensial mempertahankan identitas, 
integritas, kemakmuran dan kekuatan 
bersama-sama.” Sikap nasionalisme 
merupakan sikap cinta akan tanah air, 
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menurut Aman (2011: 141) ada 6 indikator 
yang menunjukan sikap nasionalisme yaitu; 
(1) cinta tanah air, (2) menghargai jasa-jasa 
pahlawan, (3) rela berkorban untuk 
kepentingan bangsa dan negara, (4) 
mengutamakan persatuan dan kesatuan, (5) 
berjiwa pembaharu dan tidak kenal 
menyerah, (6) memiliki sikap tenggang rasa 
sesama manusia. Berdasarkan pendapat di 
atas maka dapat diambil simpulan bahwa 
nasionalisme merupakan sikap cinta tanah 
air dan rela mengorbankan segala sesuatu 
yang dimiliki untuk bangsa dan negara. 
 
Pembahasan 
 
Upacara bendera berbasis karakter 
penting dalam pengembangan sikap 
nasionalisme siswa sekolah dasar  

Siswa sekolah dasar merupakan salah 
satu aset Indonesia pada masa yang akan 
datang. Dalam hal ini harus ada upaya 
menanamkan sebuah ciri khas budaya 
bangsa ini untuk membedakannya dengan 
bangsa dari negara lain. Selain itu adanya 
budaya lokal yang melekat pada diri anak-
anak Indonesia akan mampu memperkuat 
jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia. Usia sekolah dasar merupakan 
usia akhir masa kanak-kanak. Dan di usia 
ini anak sudah mampu diajak untuk berpikir 
dan menganalisa suatu masalah. Disinilah 
peran serta semua elemen diperlukan untuk 
membentuk karakter anak yang mencintai 
bangsanya atau memiliki rasa nasionalisme 
yang tinggi. Sekolah merupakan lembaga 
pendidikan formal yang turut membantu 
tugas pendidikan informal dalam 
lingkungan keluarga. Selain mendapatkan 
pendidikan akademik, di sekolah anak juga 
mendapatkan pendidikan moral dan 
spiritual. Karena itulah sekolah juga 
menjadi salah satu wadah yang tepat untuk 
menanamkan sikap nasionalisme kepada 
seorang anak. Salah satu upaya 
pengembangan sikap nasionalisme siswa 
sekolah dasar dapat melalui upacara 
bendera berbasis karakter. Pentingnya 
upacara bendera di sekolah juga bertujuan 
untuk menanamkan dan membiasakan 

pelajar menanamkan sikap nasionalisme. 
Dengan menanamkan sikap nasionalisme 
diharapkan siswa tumbuh menjadi manusia 
pembangun yakni generasi yang mampu 
mengisi dan mempertahankan kemerdekaan 
bangsa dan negaranya.  

 
Cara mewujudkan sikap nasionalisme 
siswa sekolah dasar melalui upacara 
bendera berbasis karakter  

Dalam kegiatan upacara bendera 
berbasis pendidikan karakter terdapat 
pembelajaran rasa nasionalisme yang tidak 
termuat dalam proses belajar mengajar 
(akademik). Dari hal kecil seperti upacara 
bendera ini mengandung banyak arti dan 
makna apalagi ditunjang oleh kualitas 
upacara yang kompetitif. Untuk mencapai 
pelaksanaan upacara berbasis karakter yang 
ideal maka diperlukan evaluasi seperti 
persiapan upacara, waktu dan pelaksanaan 
upacara, petugas dan peserta upacara. 
Beberapa solusi dalam pengembangan 
sikap nasionalisme siswa sekolah dasar 
melalui upacara bendera berbasis karakter 
yaitu (1) menciptakan suasana upacara 
yang kondusif, khidmat, tertib, dan 
nyaman. Hal tersebut dapat terpenuhi 
dengan memperhatikan beberapa faktor 
seperti faktor tempat dan faktor tata letak 
peserta upacara. Tempat yang bersih 
merupakan salah satu faktor yang berperan 
penting dalam terlaksananya upacara yang 
diinginkan. Tata letak peserta upacara 
menjadi salah satu faktor kesuksesean 
upacara; (2) berkaitan dengan efisiensi 
waktu, pada saat petugas mempersiapkan 
diri serta sarana dan prasarana, guna 
menghilangkan kejenuhan pada peserta 
upacara maka solusi yang tepat ialah 
peserta dipertontonkan film dokumenter 
bertemakan nasionalisme atau 
diperdengarakan lagu-lagu nasional yang 
nantinya memberi pembelajaran, ikatan 
emosi dan sejarah kebangsaan. Setelah 
peserta terbawa emosi dan suasana jiwa  
penyusun yakin peserta akan lebih 
menjiwai arti patriotisme itu dan akan 
berdampak positif terhadap jalanya upacara 
dan perilaku peserta tersebut dalam 
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kehidupan bermasyarakat dan bertanah air. 
Namun dilihat dari segi ekonomi solusi ini 
terbatasi karena tidak semua sekolah 
memiliki fasilitas layar lebar; (3) 
dilakukanya evaluasi akan jalannya upacara 
bendera setelah upacara selesai 
dilaksanakan. Sebaiknya pembicara atau 
seorang yang akan mengevaluasi hendaklah 
pembicara yang mempunyai wibawa dan 
penghormatan dari siswa-siswi guna apa 
yang dievaluasi nanti didengarkan dan 
membekas dihati para siswa-siswi. 

 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 
yaitu pentingnya upacara bendera di 
sekolah bertujuan untuk menanamkan dan 
membiasakan pelajar menanamkan sikap 
nasionalisme. Dengan menanamkan sikap 
nasionalisme diharapkan siswa tumbuh 
menjadi manusia pembangun yakni 
generasi yang mampu mengisi dan 
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan 
negaranya. 

Beberapa solusi dalam 
pengembangan sikap nasionalisme siswa 
sekolah dasar melalui upacara bendera 
berbasis karakter yaitu (1) menciptakan 
suasana upacara yang kondusif, khidmat, 
tertib, dan nyaman. Hal tersebut dapat 
terpenuhi dengan memperhatikan beberapa 
faktor seperti faktor tempat dan faktor tata 
letak peserta upacara. Tempat yang bersih 
merupakan salah satu faktor yang berperan 
penting dalam terlaksananya upacara yang 
diinginkan. Tata letak peserta upacara 
menjadi salah satu faktor kesuksesean 
upacara; (2) berkaitan dengan efisiensi 
waktu, pada saat petugas mempersiapkan 
diri serta sarana dan prasarana, guna 
menghilangkan kejenuhan pada peserta 
upacara maka solusi yang tepat ialah 
peserta dipertontonkan film dokumenter 
bertemakan nasionalisme atau 
diperdengarakan lagu-lagu nasional yang 
nantinya memberi pembelajaran, ikatan 
emosi dan sejarah kebangsaan. Setelah 

peserta terbawa emosi dan suasana jiwa  
penyusun yakin peserta akan lebih 
menjiwai arti patriotisme itu dan akan 
berdampak positif terhadap jalanya upacara 
dan perilaku peserta tersebut dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bertanah air. 
Namun dilihat dari segi ekonomi solusi ini 
terbatasi karena tidak semua sekolah 
memiliki fasilitas layar lebar; (3) 
dilakukanya evaluasi akan jalanya upacara 
bendera setelah upacara selesai 
dilaksanakan. Sebaiknya pembicara atau 
seorang yang akan mengevaluasi hendaklah 
pembicara yang mempunyai wibawa dan 
penghormatan dari siswa-siswi guna apa 
yang dievaluasi nanti didengarkan dan 
membekas dihati para siswa-siswi.  
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ABSTRAK 
 

Bahasa kekinian yang marak digunakan oleh mahasiswa saat ini banyak sekali 
ragamnya. Ada yang mengatakan bahasa kekinian merusak tatanan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar,tetapi  ada juga yang mengatakan bahwa bahasa 
kekinian tersebut memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ragam bahasa pada 
bahasa kekinian yang digunakan untuk berkomunikasi oleh mahasiswa dapat 
berasal dari kata-kata yang mengalami penyingkatan (berupa singkatan), kata-
kata yang memunyai makna sesuai kamus tetapi berubah makna dan lain-lain. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fenomena penggunaan bahasa kekinian 
di kalangan mahasiswa. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil percakapan 
sesama mahasiswa yang didengar oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik dokumentasi yaitu mencatat dan mengumpulkan bahasa kekinian 
yang didengar. Berdasarkan hasil penelitian fenomena penggunaan bahasa 
kekinian di kalangan mahasiswa adalah bahasa kekinian tersebut bida mendapat 
pengaruh dari bahasa asing (bahasa Inggris), berupa singkatan, kata-kata yang 
menyangatkan, penghilangan huruf (fonem) awal, pemendekan kata, kata-kata 
yang  maknanya  sesuai kamus tetapi mengalami perubahan makna, serta kata 
yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tertentu.  

 
Kata Kunci:  Fenomena, Bahasa Kekinian 
 
Pendahuluan  

Akhir-akhir ini bahasa Indonesia banyak 
mengalami penambahan begitu banyak 
kosakata. Penambahan tersebut apakah dari 
bahasa daerah, dari bahasa gaul anak baru gede 
(ABG) atau bahkan yang datang dari luar 
Indonesia, misalnya dari China, Inggris,  atau 
dari negara asing lainnya.  Jika para generasi 
muda yang notabene  mahasiswa tidak 
mengetahui bahkan tidak menggunakan bahasa 
gaul atau yang sekarang ini sering disebut 
dengan bahasa kekinian dianggap kurang gaul 
bahkan dikatakan ketinggalan jaman. Terlepas 
merusak bahasa Indonesia atau tidak, istilah 
dan kosakata baru  dalam bahasa kekinian itu 
secara tidak langsung turut memperkaya 
kosakata dan khasanah bahasa Indonesia.  

Penggunaan bahasa kekinian di kalangan 
mahasiswa atau  sudah sangat meluas dan 
sudah sangat memprihatinkan karena bahasa  
kekinian yang mereka gunakan sudah aneh-

aneh. Penggunaannya sudah tidak 
memperhatikan tempat dan suasana serta 
dengan siapa mereka berbicara. Dengan 
terjadinya hal ini, secara tidak langsung sudah 
merusak keaslian dan kebakuan bahasa 
Indonesia. 

Pengguna bahasa  kekinian dalam 
masyarakat luas di Indonesia tentunya 
berdampak negatif terhadap pengguna bahasa 
Indonesia secara baik dan benar pada saat ini 
dan masa yang akan datang. Saat ini 
masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa  
kekinian dan parahnya  lagi generasi muda 
Indonesia tidak lepas dari penggunaan bahasa  
kekinian ini. Bahkan para mahasiswa/generasi 
muda inilah yang paling banyak menggunakan 
bahasa Indonesia kekinian daripada bahasa 
Indonesia di kehidupan sehari-hari.  

Biasanya bahasa  kekinian yang sering 
digunakan ini akan mengalami masa pasang 
surut karena tiap generasi memiliki selera dan 
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dinamikanya sendiri. Bahkan sebagian orang 
mengatakan bahwa bahasa  kekinian tidak perlu 
diributkan atau dipersoalkan  secara serius 
sebagai ancaman rusaknya tatanan bahasa, 
karena hanya bersifat sementara, datang dan 
pergi dan selalu begitu. Bahasa  kekinian hanya 
digunakan sebagai bahasa komunikasi  kaum 
muda usia yang mencoba membangun 
solidaritas dan bertahan di tengah pergaulan. 

Semua masyarakat Indonesia telah 
mengetahui bahwa bahasa Indonesia memunyai 
kaidah yang baik dan benar, tetapi tidak bisa 
dipungkiri bahwa akibat perubahan jaman yang 
melesat muncullah istilah-istilah baru. Entah 
siapa yang menciptakan dan memopulerkan 
istilah-istilah bahasa kekinian  tersebut, tiba-
tiba saja kita sering mendengar kosakata-
kosakata dalam bahasa kekinian yang selama 
ini tidak pernah kita dengar sebelumnya. 

Sebagai contoh, bagi orangtua/kita yang 
memiliki anak-anak baru gede (ABG), 
seringkali menjadi bingung karena banyak 
percakapan yang mereka gunakan banyak yang 
tidak  dimengerti. Jika ditanya mereka 
menjawab “ini adalah bahasa Indonesia 
kekinian.” Misalnya saja, “Bro, katanya lu 
sakit. GWS ya, Bro. 

Untuk lebih jelasnya kita harus tahu 
terlebih dahulu apakah bahasa itu? Bahasa 
dapat diartikan sebagai alat untuk 
menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam 
hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat 
untuk berinteraksi atau alat untuk 
berkomunikasi, dalam arti alat untuk 
menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau 
perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa 
diartikan sebagai sebuah sistem lambang, 
berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, 
dinamis, beragam, dan manusiawi.  

Menurut Kridalaksana (dalam Aslinda 
dan Syafyahya, 2010:1) bahasa adalah sistem 
lambang bunyi yang arbitrer yang 
dipergunakan oleh masyarakat untuk bekerja 
sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.  
Bahasa merupakan  faktor utama dalam 
berkomunikasi selain faktor-faktor  lainnya, 
seperti gerak tubuh, nada, dan sebagainya. 
Tanpa bahasa kita tidak akan dapat 
berkomunikasi secara verbal, sehingga bahasa 
menjadi begitu penting dalam kehidupan kita, 
layaknya nafas yang sangat penting bagi 
kelangsungan hidup manusia.  

Salah satu karakteristik bahasa, bahasa 
bersifat dinamis berarti bahasa itu tidak lepas 
dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-

waktu dapat terjadi. Pada setiap waktu mungkin 
saja terdapat istilah baru yang muncul tetapi 
juga ada istilah lama yang tenggelam, tidak 
digunakan lagi. Bahasa juga bersifat beragam 
artinya meskipun bahasa memunyai kaidah atau 
pola yang sama, namun karena bahasa itu 
digunakan oleh penutur yang heterogen dan 
memunyai latar belakang sosial dan kebiasaan 
yang berbeda, maka bahasa itu menjadi 
beragam pula. 

Begitu pula bahasa yang dipakai oleh 
pengujar bahasa sangat variatif yang ditemukan 
dalam sekelompok masyarakat bahasa. Hal 
tersebut muncul didasarkan oleh beberapa 
faktor. Faktor tersebut yaitu latar belakang 
sosial, letak geografis, pendidikan, umur dan 
lain sebagainya. Hal tersebut juga yang dapat 
mencetak dialek-dialek sebagai pemetaan 
daerah bahasa. Hal tersebut membuat 
penggunanya sesuai dengan kelompok sosial 
maupun geografisnya. Pandangan sosiolinguis 
berpikir bahwa masyarakat bahasa selalu 
variatif. Selain itu bahasa selalu menunjukkan 
pelbagai variasi internal sebagai keragaman 
bahasa dampak dari keberagaman latar 
belakang sosial pengujarnya. Selain itu 
pengujar bahasa tidak hanya memiliki satu gaya 
(single style speaker) saja, hal tersebut 
mengakibatkan setiap pengujar bahasa 
menggunakan berbagai variasi bahasa dalam 
rangka menguasai fungsi bahasanya 

Bahasa kekinian biasanya digunakan 
oleh komunitas yang eksis dalam bahasa, siapa 
lagi kalau bukan komunitas yang berkecimpung 
di bidang  entertain. Bahasa-bahasa kekinian itu  
ditebarkan melalui program-program televisi 
remaja maupun media cetak yang berbau 
remaja, kemudian bahasa kekinian itu mulai 
merambah para remaja maupun mahasiswa.  
Maka untuk memahami fenomena  penggunaan 
bahasa kekinian di kalangan mahasiswa dalam 
konteks bahasa Indonesia, kita harus paham 
dengan sejarah perkembangan bahasa yang 
populer di masanya. 

Penelitian ini berfokus pada pembahasan 
tentang fenomena penggunaan bahasa  kekinian 
di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 
atau pengetahuan umum tentang bahasa  
kekinian  yang marak beredar di kalangan 
mahasiswa  terutama bidang kosakata ragam  
bahasa  kekinian. Berdasarkan uraian di atas, 
penelitian fenomena bahasa  kekinian di 
kalangan mahasiswa yang banyak digunakan 
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untuk berkomunikasi antarteman sangat  
menarik untuk dicermati. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah 
dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah penelitian yaitu “Bagaimana  
fenomena penggunaan bahasa  kekinian di 
kalangan mahasiswa? 

Tujuan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan permasalahan yang ada pada batasan 
masalah di atas dan tujuan penelitian adalah 
memperoleh deskripsi yang objektif tentang  
bahasa kekinian yang digunakan untuk 
berkomunikasi antar teman di kalangan 
mahasiswa. 

 
Kajian Pustaka 
Kajian Sosiolinguistik 

Menurut  Chaer dan Agustina (2010:4) 
sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistic 
yang bersifat interdisipliner dengan ilmu 
sosiologi, dengan objek penelitian hubungan 
antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di 
dalam masyarakat tutur. Selanjutnya Chaer dan 
Agustina berpendapat  bahwa linguistik adalah 
ilmu bahasa atau bidang yang mengambil 
bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan 
demikian, sosiolinguistik merupakan bidang 
ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa di 
dalam masyarakat. 

Sumarsono (2012:1) berpendapat bahwa 
sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan 
linguistik, karena itu sosiolinguistik memunyai 
kaitan erat dengan kedua kajian tersebut. Sosio 
adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian 
bahasa. Jadi sosiolinguistik adalah kajian 
tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi 
kemasyarakatan. 

Dalam masyarakat, seseorang tidak lagi 
dipandang sebagai individu yang terpisah, 
tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial. 
Oleh karena itu, bahasa dan pemakaiannya 
tidak diamati secara individual, tetapi 
dihubungkan dengan kegiatannya di dalam 
masyarakat atau dipandang secara sosial. 

Penelitian tentang fenomena penggunaan  
bahasa kekinian di kalangan mahasiswa  
termasuk dalam kajian sosiolinguistik. Bahasa 
Indonesia kekinian yang digunakan untuk 
bercakap-cakap menghasilkan hubungan 
bahasa dalam komunikasi interaksi sosial. 

 
Slang 

Yang dimaksud dengan slang adalah 
variasi bahasa yang bercirikan dengan kosakata 
yang baru ditemukan dan cepat berubah 

(Aslinda dan Syafyahya, 2010:18). Slang 
memang lebih merupakan bidang kosakata 
daripada bidang fonologi maupun gramatika. 
Oleh karena itu, kosakata yang digunakan 
dalam slang ini selalu berubah-ubah.  

Slang bersifat temporal dan lebih umum 
digunakan oleh para kawula muda meski 
kawula tua pun ada pula yang 
menggunakannya.  Menurut Alwasilah (dalam 
Aslinda Syafyahya,2010:18) Variasi bahasa 
slang dipakai oleh kawula muda atau kelompok 
sosial dan profesional untuk berkomunikasi ‘di 
dalam rahasia’. Karena slang ini bersifat 
kelompok dan rahasia, maka timbul kesan 
bahwa slang ini adalah bahasa rahasianya para 
pencoleng dan penjahat, padahal sebenarnya 
tidaklah demikian. Faktor kerahasiaan ini 
menyebabkan pula kosakata yang digunakan 
dalam slang seringkali berubah. 

Oleh karena kosakata dalam bahasa  
kekinian juga mengalami perubahan tiap 
tahunnya atau bersifat temporal, maka  bahasa 
kekinian ini juga dapat dikategorikan dengan 
slang. 

 
Fenomena 

Definisi fenomena menurut Kamus  
Bahasa Indonesia adalah (1) hal-hal yang dapat 
disaksikan dengan pancaindra dan dapat 
diterangkan serta dinilai secara ilmiah; (2) 
sesuatu yang luar biasa, keajaiban; (3) fakta, 
kenyataan: peristiwa itu merupakan fenomena 
sejarah yang tidak dapat diabaikan. 

Oleh karena itu, penggunaan bahasa 
kekinian di kalangan mahasiswa bisa 
dikategorikan ke dalam suatu fenomena yaitu 
fakta, kenyataan yang beredar di kalangan 
mahasiswa dan tentu saja hal ini tidak dapat 
diabaikan. 
 
Kekinian 

Definisi kekinian menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah keadaan kini atau 
sekarang/terbaru. Kekinian juga bisa berarti 
sesuatu yang sedang popular atau yang sedang 
booming saat ini. Oleh karena itu, bahasa 
kekinian adalah bahasa yang sedang popular 
atau yang sedang booming saat ini. Tentunya 
bahasa kekinian yang dipakai dan berkembang 
saat ini juga akan mengalami perubahan dan 
bahkan tidak akan digunakan lagi di tahun-
tahun mendatang tetapi akan muncul kosakata-
kosakata baru. 
 
Asal-usul Bahasa kekinian 
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Bahasa kekinian yang sekarang marak 
digunakan oleh para remaja bahkan sekarang 
merambah di kalangan mahasiswa berasal dari 
bahasa gaul . Bahasa gaul ini muncul di tahun 
1990-an di media elektronik seperti radio dan 
televisi. Menurut Oetomo (2002:104) kata-kata 
yang digunakan sepintas dengar sangat 
terkenali, namun konteks dan maknanya, 
setidaknya pada awal, terkesan tidak pada 
tempatnya. 

Bahasa gaul merupakan salah satu 
bentuk variasi bahasa yang timbul akibat 
perkembangan zaman. Bahasa gaul merupakan 
bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi 
dan bergaul dalam pertemanan di tengah 
masyarakat. Penggunaan bahasa gaul lebih 
didominasi oleh kawula muda, seperti remaja 
masa kini lebih sering dan senang 
menggunakan bahasa gaul daripada bahasa 
Indonesia yang resmi.  Menurut mereka, bahasa 
gaul lebih nyaman dan cocok digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari, mereka menganggap 
penggunaan bahasa resmi terlalu kaku dan 
monoton. 

Menurut Yuniaryani (2015:230) 
kehadiran bahasa gaul berjalan beriringan 
dengan konsep kebudayaan popular di 
Indonesia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa 
fenomena bahasa gaul diserap dengan begitu 
sempurna oleh remaja secara meluas tanpa 
melalui filter yang berarti. Masyarakat 
Indonesia secara luas dan remaja khususnya 
menyerap dengan begitu saja segala bentuk-
bentuk modernisasi kehidupan. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, 
kemunculan bahasa gaul sudah dianggap wajar 
karena sesuai dengan tuntutan perkembangan 
nurani anak usia remaja. Penggunaan bahasa 
gaul juga hanya terbatas di kalangan remaja 
kelompok usia tertentu dan bersifat tidak resmi.   
Penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal 

khalayak ramai setelah artis Debby Sahertian 
mengumpulkan kosakata yang digunakan 
dalam komunitas mereka dan menerbitkan 
kamus yang bernama Kamus Bahasa Gaul pada 
tahun 1999. 

Bahasa gaul yang digunakan para remaja 
ini mengalami perubahan dalam hal nama 
karena berkembangnya zaman, dari nama 
bahasa gaul akhirnya berubah menjadi nama 
bahasa kekinian. Para pengguna bahasa 
kekinian tidak terbatas pada kalangan remaja 
SMP maupun SMA tetapi sudah merambah di 
kalangan mahasiswa. Saat ini bahasa kekinian 
semakin tumbuh subur beredar di masyarakat 
dan hal ini ditunjang dengan pemakaian bahasa 
kekinian yang banyak digunakan oleh para artis 
di televisi yang menayangkan sinetron-sinetron 
bertemakan ABG. 
 
Ragam Bahasa kekinian 

Ragam bahasa kekinian memiliki ciri 
khusus, singkat, lincah dan kreatif. Kata-kata 
yang digunakan cenderung pendek, sementara 
kata yang agak panjang akan diperpendek 
melalui proses morfologi atau menggantinya 
dengan kata yang lebih pendek.  

Kalimat-kalimat yang digunakan 
kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. 
Bentuk-bentuk elips juga banyak digunakan 
untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih 
pendek sehingga seringkali dijumpai kalimat-
kalimat yang tidak lengkap. Dengan 
menggunakan struktur yang pendek, 
pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang 
sering membuat pendengar yang bukan penutur 
asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan 
untuk memahaminya. Tabel di bawah ini 
adalah contoh-contoh bahasa kekinian 
berdasarkan penggolongannya (Yuniaryani, 
2015:232) serta penambahan contoh-contoh 
lain dari berbagai sumber. 

 

No. Penggolongan Kata Kekinian Arti Kata 
1. A.  Singkatan Baper Bawa perasaan 
2. GWS Get well soon 
3. PHP Pemberi Harapan Palsu 
4. Mager Males Gerak 
5. Kepo Knowing Every Particular 

Object  yang memunyai arti 
serba ingin tahu. 

6.  Curcol Curhat colongan 
7. GJ Gak jelas 
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No. Penggolongan Kata Kekinian Arti Kata 
8. Kamseupay Kampungan sekali udik payah 
7. LDR Long Distance Relationship 

(pacaran jarak jauh) 
8. Palbis Paling bisa 
9. PD/Pede Percaya diri 
10. Jaim Jaga Image 
11. BT/Bete Boring total/bosan 
12. GW Gue/aku/saya 
13. B. Kata-kata yang 

bernada manja 
Miapah Demi apa 

14. Ciyus Serius 
15. Amaca cih Ah…masa…sih 
16. Macapah Sama siapa 
17. Maaciw Terima kasih 
18. C. Kata-kata yang 

berupa kebalikan 
Woles Pembalikan dari kata ‘selow’, 

‘slow’ artinya santai, biasa saja 
19. Ucul Pembalikan dari kata ‘lucu’ 
20. D. Kata-kata yang 

menyangatkan 
Bingit Banget 

21. Keles Kali 
22. Lebay Berlebihan 
23. Akooh Aku 
24. Getho Loh Gitu lah 
25. Galau Sedih sekali 
26. Gengges  Ganggu 
27. Rempong Repot, ribet, rumit 
28. E. Kata-kata yang 

memunyai makna 
sesuai kamus ttp 
berubah makna 

Badai Bermakna ‘angin kencang yang 
menyertai cuaca buruk’ ; topan. 
Pada kata kekinian memunyai 
makna baru yaitu ‘sangat bagus’ 

29. Pecah Bermakna ‘cerai-berai’; ‘kocar-
kacir’; ‘morat-marit’. Pada kata 
kekinian kata ‘pecah’ memiliki 
makna baru yaitu ‘bagus sekali’ 

30. Secara Bermakna ‘sebagai’; ‘selaku’. 
Pada kata kekinian kata ‘secara’ 
memiliki makna baru yaitu 
‘karena/soalnya’  

31. F. Kata-kata yang 
mendapat pengaruh 
bahasa asing 

Kepo Kata ‘kepo’ berasal dari kata 
‘kaypoh’ yang merupakan 
bahasa Hokkien yang banyak 
dipakai di Singapura dsknya. 
‘Kepo’ berarti ingin tahu; 
mencampuri urusan orang lain. 

32. Bro Kata ‘bro’ berasal dari kata 
‘brother’ yang merupakan kata 
dari bahasa Inggris dan 
memunyai arti ‘saudara’. Bro 
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No. Penggolongan Kata Kekinian Arti Kata 
digunakan untuk menyapa teman 
laki-laki. 

33.  Sis Kata ‘sis’ berasal dari kata 
‘sister’ yang merupakan kata 
dari bahasa Inggris dan 
memunyai arti ‘saudara’. Sis 
digunakan untuk menyapa teman 
perempuan. 

34. Kool Kata ‘kool’  berasal dari bahasa 
Inggris yang berarti ‘dingin’ 
tetapi pada kata kekinian artinya 
‘keren’ 

35. Move on Kata ‘move on’ berasal dari 
bahasa Inggris yang berarti 
‘berlanjut’ tetapi pada kata 
kekinian artinya ‘cari pacar baru 
setelah putus’ 

36. Saiko Kata ‘saiko’ berasal dari bahasa 
Inggris ‘psycho’.  Kata ini biasa 
digunakan sebagai sebutan untuk 
orang yang gila, seram, suka 
marah-marah tidak jelas. 

37.  G. Kata-kata yang 
muncul sebagai 
akibat dari peristiwa 
tertentu 

Garing Lawakan yang tidak lucu 
 Jutek Digunakan untuk melukiskan 

orang yang menyebalkan, judes, 
galak, mudah marah, dan 
sombong. 

38. Narsis Digunakan untuk 
menggambarkan orang yang 
terlalu suka pada diri sendiri, 
tandanya hobi banget foto-foto 
sendiri. 

39. Peres Digunakan untuk 
menggambarkan orang yang 
suka bohong, gak tulus, dan 
palsu. 

40. Unyu Lucu menggemaskan 
41. Jayus Melucu tapi tidak lucu 
42. Ember Memang begitu 
43. Katrok Kampungan /norak banget 

Tabel 1. Contoh Beberapa Bahasa Kekinian 
 

Metode Penelitian 
Rancangan Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Fenomena 
Bahasa Kekinian di Kalangan Mahasiswa 
merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Menurut Sudjana 

(2008:52) metode deskriptif digunakan jika 
bertujuan untuk mendeskripsikan atau 
menjelaskan peristiwa atau kejadian yang 
ada pada masa sekarang. Menurut  
Moleong (2012:11) dalam penelitian 
kualitatif deskriptif data yang dikumpulkan 
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adalah data yang berupa kata-kata,gambar, 
dan bukan angka-angka. Dengan demikian, 
laporan penelitian akan berisi kutipan-
kutipan data untuk memberi gambaran 
penyajian laporan tersebut. 

Penelitian penggunaan bahasa 
kekinian di kalangan mahasiswa ini 
menggunakan penelitian kualitatif 
dilakukan dengan berlatar alamiah yaitu 
pemahaman dan pencatatan bahasa 
kekinian yang digunakan oleh para 
mahasiswa. Penelitian ini juga 
mementingkan proses, yaitu mulai 
mengumpulkan bahasa  kekinian, 
mengklasifikasi, menerjemahkan,   
kemudian menganalisis bahasa  kekinian 
sesuai dengan rumusan masalah.   

 
Sumber dan Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini 
diambil dari percakapan sesama mahasiswa 
yang didengar oleh peneliti kemudian 
dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.  
Data penelitian adalah bahasa  kekinian 
yang sering digunakan oleh mahasiswa 
ketika berbincang-bincang dengan 
temannya dalam situasi santai. 
 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode dokumentasi. Metode pengumpulan 
data menurut Arikunto (2014:274) adalah 
teknik mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan, transkrip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, lengger, agenda, dan 
sebagainya. Dalam penelitian ini, data 
dikumpulkan dengan mendokumentasikan 
kata-kata kekinian yang digunakan oleh 
mahasiswa. 
 
Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2014:203) 
instrumen penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar 
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
lebih baik, dalam arti lebih cermat, 
lengkap, dan sistematis sehingga lebih 

mudah diolah. Dalam penelitian ini, 
instrumen digunakan untuk dapat 
menemukan, mengidentifikasi tindak 
bahasa dalam berkomunikasi yang didengar 
oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan 
dengan cara mendengarkan para mahasiswa 
yang sedang berbincang-bincang dengan 
sesama teman dengan menggunakan bahasa 
kekinian, kemudian peneliti menulis dan 
mengumpulkan kata-kata dalam bahasa 
kekinian tersebut. Selanjutnya 
mengklasifikasi, menerjemahkan, dan 
menganalisis. 
 
Prosedur Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. mendengarkan mahasiswa yang sedang 

bercakap-cakap 
Peneliti mendengarkan mahasiswa 
bercakap-cakap antarteman dengan 
menggunakan bahasa kekinian; 

2. mencatat data aneka macam bahasa 
kekinian 
Proses catat yaitu kegiatan mencatat 
aneka macam bahasa kekinian yang 
mengacu pada rumusan masalah 
penelitian; 

3. mendokumentasikan data  
Setelah melakukan proses mencatat 
data, proses selanjutnya adalah 
mendokumentasikan data bahasa 
kekinian; 

4. menggolongkan/mengklasifikasi data 
bahasa kekinian 
Setelah dilakukan proses 
mendengarkan, mencatat data, 
mendokumentasikan data, kegiatan 
selanjutnya adalah menggolongkan 
bahasa kekinian tersebut untuk 
mempermudah penganalisisan. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
deskripsi dan ada beberapa tahap yang 
harus dilalui dalam penelitian ini, agar 
penganalisisan data dapat berjalan dengan 
baik. Tahapan tersebut antara lain (1) 
transkripsi data; (2) klasifikasi data; (3) 
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pemahaman data; dan (4) penganalisisan 
data. 
1. Transkripsi data 

Transkripsi data dilakukan setelah 
memperoleh data dari hasil 
mendengarkan mahasiswa yang 
menggunakan bahasa kekinian; 

2. Klasifikasi data 
Klasifikasi data dilakukan dengan 
mengumpulkan aneka ragam bahasa 
kekinian, kemudian diklasifikasikan 
sesuai golongannya. Klasifikasi data 
akan dikumpulkan pada korpus data. 

3. Menerjemahkan 
Menerjemahkan  data dimaksudkan 
untuk memudahkan peneliti melakukan 
analisis data karena harus 
diterjemahkan kemudian dipahami. 

4. Penganalisisan data 
Penganalisisan data bertujuan untuk 
mengungkapkan, menafsirkan, serta 
menampilkan contoh data-data. 

 
Pembahasan 
Fenomena Penggunaan Bahasa Kekinian 
di Kalangan Mahasiswa 

Bahasa kekinian yang marak 
digunakan oleh mahasiswa sebenarnya 
untuk berkomunikasi antarteman dalam 
situasi atau suasana santai. Kata-kata yang 
dirangkai menjadi suatu bahasa kekinian 

yang sangat menarik untuk didengarkan 
dan tentunya antarteman juga sudah saling 
mengerti arti dari kata-kata dari bahasa 
kekinian yang mereka gunakan.  

Penggunaan  bahasa kekinian yang 
digunakan oleh para mahasiswa bisa 
tentang kata-kata hasil singkatan, kata-kata 
yang bernada manja, kata-kata yang berupa 
kebalikan, dan lain-lain seperti yang sudah 
diuraikan di tabel 1. 

 Ketika berjalan-jalan di pusat 
perbelanjaan (mall) bahkan di lingkungan 
yang sarat akan hiburan sering kita 
mendengar kata-kata ujaran yang umum 
diucapkan atau digunakan oleh banyak 
komunitas. Misalnya saja ketika sedang 
berjalan-jalan di Mall, ada sebuah dialog 
yang tidak sengaja didengar dan hal itu 
ternyata merupakan bahasa kekinian yang 
sedang ngetrend di kalangan anak muda 
atau mahasiswa. 

A : “Hai, guys, ge’ apa?” 
B : “Ini ge’ BT. Padahal udah 

berusaha move on, tapi ndak isa”. 
A :  “Jangan galau and baper gitu 

deh.” 
B :  “Jok gitu, hal itu yang gangges 

diri gw.” 
Dari percakapan di atas dapat dibuat tabel 
beberapa kata yang merupakan bahasa 
kekinian. 

No. Bahasa Kekinian 
1. Guys 
2. Ge’ 
3. BT 
4. Udah  
5. Move on 
6. Ndak 
7. Isa  
8. Galau 
9. And 
10. Baper 
11. Gitu 
12. Deh 
13. Jok 
14. Gitu 
15. Gangges 
16. GW 

Tabel 2. Contoh  Bahasa kekinian dari hasil percakapan di atas 
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Data 1)  kata guys merupakan ungkapan 
keakraban pada anak muda, kata  move on 
memunyai arti cari pacar baru setelah 
putus, kata and memunyai arti dan. Ketiga 
bahasa kekinian  tersebut merupakan  
bahasa kekinian yang mendapat pengaruh 
dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Kata 
BT memunyai arti boring total, kata baper 
memunyai arti bawa perasaan, sedangkan 
gw memunyai arti gue, aku, atau saya. Kata 
BT, boring, dan gw merupakan bahasa 
kekinian yang termasuk penggolongan 
berupa singkatan.  

Kata galau memunyai arti sedih 
sekali, kata gengges memunyai arti 
mengganggu, sedangkan kata deh 
digunakan untuk menambah kata-kata yang 
ada di depannya. Kata galau, gengges, dan 
deh  merupakan bahasa kekinian yang 
termasuk penggolongan kata-kata yang 
menyangatkan. 

 Kata ge’, jok, dan ndak termasuk 
bahasa kekinian yang mendapatkan 
pengaruh dari bahasa Jawa. Kata udah dan 
isa termasuk bahasa kekinian yang 
mengalami penghilangan huruf (fonem) 
awal, kata udah dari sudah dan kata isa dari 

kata bisa, sedangkan kata gitu termasuk 
bahasa kekinian yang merupakan 
pemendekan kata dari kata yang panjang 
yaitu begitu.       

 Selain contoh di atas, ada lagi 
contoh percakapan antara dua orang 
mahasiswa yang sedang duduk-duduk di 
pojok parkiran sebuah kampus. Percakapan 
mereka juga sarat dengan penggunaan 
bahasa Indonesia kekinian. 

A : Bro……Khok dhek sini? 
Kabare…kamu wis nembak si 
Dewi? 

B : Wah…kamu itu kepo banget. 
Ya…aku wis nembak tapi aku 
rodok  parno, Bro. 

A : Wis lah….gak usah parno and 
jaim…lak wis seneng. 

   Gak ada kull, tha? 
B : Ada, tapi aku males. Wis  pewe 

ndhek sini. 
A : Ya wis, Bro. Aku capcus sik. 

  
Dari percakapan di atas, dapat dibuat tabel 
untuk bahasa kekinian yang digunakan oleh 
kedua mahasiswa di atas. 

 
No. Bahasa Kekinian 
1. Bro 
2. Nembak 
3. Kepo 
4. Parno 
5. And 
6. Jaim 
7. Pewe 
8. Capcus 
9. Dhek sini 
10. Kabare 
11. Wis 
12. Rodok 
13. Lak wis 
14. Gak usah 
15. Seneng 
16. Males 
17. Kull 

Tabel 3. Contoh Bahasa kekinian 
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Data 2) Kata Bro digunakan sebagai sapaan 
kepada teman laki-laki, kata ini merupakan 
ungkapan keakraban pada anak muda dan 
merupakan bahasa kekinian yang 
mendapatkan pengaruh bahasa Inggris. 
Kata kepo bisa digolongkan ke dalam 
bahasa kekinian berupa singkatan yaitu 
knowing every particular object dan kata-
kata yang mendapat pengaruh bahasa asing 
yaitu bahasa Hokkien. Dari bahasa 
keduanya ini kata kepo memunyai arti serba 
ingin tahu urusan orang lain. Kata parno 
juga berasal dari bahasa asing yaitu bahasa 
Inggris, kata parno berasal dari kata 
paranoid yang artinya takut, kawatir. Kata 
and digunakan sebagai kata penghubung 
yang juga berasal dari bahasa Inggris.  

Kata nembak dapat digolongkan pada 
kata-kata yang memunyai makna sesuai 
kamus tetapi berubah makna. Kata nembak 
berasal dari kata tembak yang memunyai 
arti mengarahkan senapan dan melepaskan 
peluru kepada sasaran tetapi pada bahasa 
kekinian kata nembak memunyai maksud 
menyatakan cinta. Kata jaim dan pw dapat 
digolongkan pada bahasa kekinian berupa 
singkatan, karena jaim dan pw singkatan 
dari jaga image dan posisi (w) enak . Pada 
kata pw terdapat penambahan w pada saat 
mengucapkan sehingga disingkat menjadi 
pw.    

Kata capcus memunyai arti beranjak 
dari suatu tempat, cabut, pulang, atau pergi. 
Kata capcus bisa digolongkan pada bahasa 
kekinian berupa kata-kata yang muncul 
sebagai akibat dari peristiwa tertentu. 
 
Simpulan 
 Dari hasil analisis data yang 
dijabarkan pada bagian pembahasan, 
penelitian menghasilkan suatu penjabaran 
tentang fenomena bahasa kekinian yang 
digunakan oleh mahasiswa adalah 
mendapat pengaruh bahasa asing yaitu 

bahasa Inggris, kata-kata yang berupa 
singkatan, kata-kata yang menyangatkan, 
penghilangan huruf (fonem) awal, 
pemendekan kata, makna sesuai kamus 
tetapi berubah makna, dan kata yang 
muncul sebagai akibat dari peristiwa 
tertentu. 
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ABSTRAK 
 

Aspek fonetik adalah suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang 
bunyi-bunyi kebahasaan. Sehingga dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
Fonetik dan Fonemik Bahasa Dayak Dusun Tumbang Desa Magalau Hulu 
Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.” Peneliti berhasil 
menemukan aspek fonetik yang berupa bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam 
percakapan sehari-hari bahasa Dayak Dusun Tumbang seperti bunyi pita suara 
terbuka sedikit, terbuka lebar, mengencup, dan bunyi-bunyi bahasa yang di 
keluarkan lewat bibir atas dan bawah serta gabungan antara bibir bawah 
dengan  gigi atas yang disebut labiodentals.Aspek fonemik adalah suatu cabang 
ilmu linguistik yang sama dengan fonetik, namun bedanya fonemik lebih khusus 
mempelajari makna pembeda dari bahasa yang dikeluarakan oleh alat ucap 
manusia. Dalam penelitian bahasa dayak Tumbang, peneliti berhasil menemukan 
pembeda makna dari setiap percakapannya seperti pembeda antara huruf 
konsonan /r/ dari kata ma pasar dan /r/ dari kata  marauh, sehingga dari kedua 
kata tersebut terdapat perbedaan makna yang disebut aspek fonemik 

 
Kata Kunci : Aspek fonetik, Aspek fonemik. 
 

Pendahuluan 
Bahasa sebagai alat untuk eskpresi diri dan 

sebagai alat komunikasi adalah fungsi bahasa 
secara sempit. Secara luas, fungsi bahasa 
adalah untuk mengadakan integrasi dan 
adaptasi sosial, dan untuk mengadakan kontrol 
sosial. Sebagai alat komunikasi manusia bahasa 
adalah suatu sistem yang bersifat  sistematis. 
Yang dimaksud sistematis adalah bahwa bahasa 
itu bukan suatu sistem tunggal, melainkan 
terdiri pula dari beberapa subsistem, yaitu 
subsistem fonologi, subsistem morfologi, 
subsistem sintaksis, dan subsistem semantik.  

Menurut Kridalaksana (Chaer, 2007:33) 
beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. 
Sifat atau ciri itu, antara lain adalah (1) bahasa 
itu adalah sebuah sistem, (2) bahasa itu 
berwujud lambing, (3) bahasa itu berupa bunyi, 
(4) bahasa itu bersifat arbitrer, (5)bahasa itu 
bermakna, (6)bahasa itu bersifat konvensional, 
(7)bahasa itu bersifat unik, (8)bahasa itu 
bersifat universal, (9)bahasa itu bersifat 
produktif, (10)bahasa itu bervariasi, (11)bahasa 
itu bersifat dinamis, (12)bahasa itu berfungsi 

sebagai alat interaksi sosial, dan (13)bahasa itu 
merupakan identitas penuturnya.  

Aktivitas manusia tidak dapat berlangsung 
tanpa bahasa. Pada era sekarang ini, semakin 
tinggi peradaban manusia maka semakin tinggi 
pula intensitas penggunaan bahasa yang 
didukung kemajuan teknologi. Bangsa 
Indonesia memiliki keberagaman suku dan 
bahasa, dengan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional. Satu di antaranya adalah suku 
Dayak yang mempunyai bahasanya sendiri. 
Suku Dayak terbagi lagi ke dalam sub-sub suku 
dengan bahasa yang berbeda, seperti sub suku 
Dayak Dusun Tumbang yang ada di Desa 
Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang Barat 
Kabupaten Kotabaru. Bahasa yang dituturkan 
suku ini dikenal juga dengan istilah Bahasa 
Dusun (wawancara dengan Kepala dusun).  

Suku Dayak Dusun Tumbang merupakan 
salah satu suku yang terbagi dalam dua 
kecamatan,yaitu kecamatan Kelumpang Barat 
dan kecamatan Sungai Durian (statistik 
kecamatan). Masyarakat Dayak Dusun 
Tumbang saat ini sebagian besar menghuni 
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kampung–kampung yang sebagian besar 
diantaranya bermata pencaharian sebagai petani 
ladang, dan berkebun sawit (untuk daerah–
daerah yang dimasuki perkampungan sawit ) 
dan sebagian kecil telah menempuh pendidikan 
hingga bekerja dilembaga- lembaga formal dan 
pejabat daerah.  

Suku Dayak Dusun Tumbang di 
kecamatan Kelumpang Barat (Bungkukan) 
menyebar dibeberapa kampung, diantaranya 
Desa Magalau Hulu dan Desa Magalau Hilir 
(statistik kecamatan). Berdasarkan pengamatan 
peneliti,  pemilihan Magalau Hulu sebagai 
lokasi penelitian dikarenakan bahasa yang 
digunakan merupakan bahasa yang masih 
belum tercampur dengan bahasa lain dan 
didukung kondisi masyarakat yang masih asli. 
Desa Magalau Hulu sendiri berjarak kurang 
lebih 18 km dari kecamatan Kelumpang Barat 
dan 150 km dari Kabupaten Kotabaru.  

Peneliti tertarik mengkaji mengenai 
fonologi karena fonologi merupakan 
subdisiplin ilmu yang paling mendasar dalam 
tataran linguistik. Bidang kajiannya mencakup 
dua aspek,yaitu aspek fonetik dan fonemik. 
Beberapa pertimbangan peneliti dalam 
mengambil penelitian fonologi Bahasa Dayak 
Dusun Tumbang adalah karena berdasarkan 
kajian kepustakaan belum pernah ada penelitian 
ilmiah mengenai fonologi Bahasa Dayak Dusun 
Tumbang. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
Pengertian Fonetik  

Fonetik adalah bidang linguistik yang 
mempelajari bunyi bahasa tanpa 
memperhatikan apakah bunyi tersebut 
mempunyai fungsi sebagai pembeda makna 
atau tidak, (Chaer, 2007: 103).  

Fonetik adalah bidang kajian ilmu 
pengetahuan (science) yang menelaah 
bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi 
bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-
gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan 
bagaimana alat pendengaran manusia menerima 
bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak 
manusia, O’Connor Muslich (2008: 8).  

Fonetik adalah cabang ilmu linguistik 
yang meneliti dasar “fisik” bunyi-bunyi bahasa 
(Verhaar, 2012:19). Fonologi terdiri dari 
beberapa asfek yaitu seperti dibawah ini.  

1. Aspek Fonetik  
Menurut O’ Connor dalam Muslich 
(2008: 8) Fonetik merupakan bidang 
kajian ilmu pengetahuan (science) 

yang menelaah bagaimana manusia 
menghasilkan bunyi-bunyi bahasa 
dalam ujaran, menelaah gelombang-
gelombang bunyi bahasa yang 
dikeluarkan, dan bagaimana alat 
pendengaran manusia menerima 
bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis 
oleh otak manusia. Menurut Clark 
dan Yallop Muslich (2008:8) fonetik 
merupakan bidang yang berkaitan erat 
dengan kajian bagaimana cara 
manusia berbahasa serta mendengar 
dan memproses ujaran yang diterima. 
Lebih lanjut, Fonetik ini sangat 
berguna untuk tujuan-tujuan seperti 
pengajaran diksi,penguasaan ujaran 
bunyi-bunyi bahasa asing,perbaikan 
kualitas bertutur bagi mereka yang 
menghadapi masalah kurang daya 
pendengarannya.  
Menurut Dew dan Jensen dalam 
Muslich (2008:8) secara umum, 
fonetik dapat dibagi menjadi empat 
bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, 
fonetik akustis, dan fonetik auditoris 
atau fonetik persepsi. 
a. Fonetik Fisiologis 

Fisiologi adalah suatu bidang 
ilmu pengetahuan yang mengkaji 
tentang fungsi fisiologis 
manusia, Liberman dalam 
Muslich (2008:8). Sebagaimana 
kita ketahui, manusia yang 
normal tentu mampu  
menghasilkan berbagai bunyi 
bahasa dengan menggerakan atau 
memanfaatkan organ-organ 
tuturnya, misalnya lidah bibir 
dan gigi bawah (yang digerakan 
oleh rahang bawah). Menurut 
Singh dan Singh (Muslich, 
2008:9) seseorang yang ingin 
mengkaji bunyi-bunyi  bahasa 
harus mengetahui juga berbagai 
struktur mekanisme pertuturan, 
memahami setiap mekanisme 
tersebut, dan perannya dalam 
menghasilkan  berbagai bunyi 
bahasa, Dalam hal ini, bidang 
fonetik yang mengkaji tentang 
penghasilan bunyi-bunyi bahasa  
berdasarkan fungsi mekanisme  
biologis organ tutur manusia 
dinamakan fonetik fisiologis. 

b. Fonetik Akustis  
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Kajian fonetik akustis bertumpu 
pada struktur fisik bunyi-bunyi 
bahasa dan bagaimana alat 
pendengaran manusia 
memberikan reaksi kepada 
bunyi-bunyi bahasa yang 
diterima,Malmberg 
(Muslich,2008 :9). Ada tiga ciri 
utama bunyi-bunyi bahasa yang 
mendapatkan penekanan dalam 
kajian fonetik akustis, yaitu 
frekuensi, tempo, dan 
kenyaringan. Alat-alat yang 
digunakan untuk mengkaji 
gelombang bunyi  bahasa dan 
mengukur pergerakan udara 
antara lain, oscilloskop (alat 
untuk memaparkan  ciri-ciri 
kenyaringan bunyi).  

Secara ringkas dapat 
disimpulkan bahwa dalam 
rangka pengkajian fonetik 
akustis, fonetisi berusaha  
menguraikan berbagai hal 
tentang bagaimana suatu bunyi 
bahasa ditanggapi dan dihasilkan 
oleh mekanisme pertuturan 
manusia, bagaimana pergerakan 
bunyi-bunyi  bahasa itu dalam 
ruang udara,yang seterusnya bisa 
merangsang proses pendengaran 
manusia.  
Fonetik jenis ini mengkaji 
frekuwensi getaran bunyi, 
amplitudo, intensitas, dan 
timbrenya. Fonetik jenis ini 
banyak berkaitan dengan fisika 
dan laboratorium fonetis. 

c. Fonetik Auditoris atau Fonetik 
Persepsi  
Fonetik auditoris atau fonetik 
persepsi ini mengarahkan 
kajiannya pada persoalan 
bagaimana manusia menentukan 
pilihan bunyi-bunyi yang 
diterima alat pendengarannya. 
Dengan arti kata, kajian ini 
meneliti bagaimana seorang 
pendengar menanggapi bunyi-
bunyi yang diterimanya sebagai 
bunyi-bunyi yang perlu diproses 
sebagai bunyi-bunyi bahasa 
bermakna,dan apakah cirri 
bunyi-bunyi bahasa dianggap 
penting oleh pendengar dalam 

usahanya untuk membeda-
bedakan setiap bunyi bahasa 
yang didengar, Sing dan Singh 
(Muslich, 2008:10). Tegasnya 
fonetik auditoris adalah kajian 
terhadap respons sistem 
pendengaran terhadap 
rangsangan gelombang bunyi 
yang diterima.  

Fonetik merupakan cabang 
fonologi yang menyelidiki bunyi 
bahasa menurut cara pelafalan, 
sifat-sifat akuistiknya, dan cara 
penerimaannya oleh telinga 
manusia. Ketika kita 
medeskripsikan bahwa bunyi [p] 
dalam bahasa Indonesia adalah 
bunyi yang dilafalkan dengan 
menutup kedua bibir lalu 
melepaskannya sehingga udara 
keluar dengan letupan. Deskripsi 
seperti itu adalah deskripsi 
fonetis.  

Cabang ilmu fonetik ini 
melakukan penyelidikan tentang 
cara-cara penerimaan bunyi 
bahasa oleh telinga manusia. 
Fonetik ini berkaitan erat dengan 
proses mendengar atau 
menyimak. Sebagai getaran 
udara, bunyi merupakan aspek 
yang dihasilkan oleh alat ucap 
manusia. Pengelompokan bunyi 
dalam penelitian ini 
menggunakan landasan fonetik 
artikulatoris, yaitu tentang 
bagaimana bunyi-bunyi 
dihasilkan oleh alat ucap. Faktor 
utama yang terlibat dalam 
pembentukan bunyi bahasa yaitu 
sumber tenaga, alat ucap yang 
menimbulkan getaran, dan 
tenaga pengubah getaran. Proses 
pembentukan bunyi bahasa 
dimulai dengan memanfaatkan 
pernafasan sebagai sumber 
tenaganya yang berupa udara 
yang keluar dari paru-paru. Pada 
mulanya udara dihisap oleh paru-
paru kemudian dihembuskan 
sewaktu bernafas. Udara yang 
dihembuskan itu mengalami 
perubahan pada pita suara yang 
terletak pada pangkal 
tenggorokan. Arus udara yang 
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keluar dari paru-paru dapat 
membuka pita suara yang 
merapat sehingga mengakibatkan 
corak bunyi bahasa tertentu. 
Gerakan membuka dan menutup 
pita suara itu menyebabkan arus 
udara dan udara di sekitar pita 
suara itu berubah tekanannya dan 
bergetar. Perubahan bentuk 
saluran suara itulah yang 
menghasilkan bunyi bahasa yang 
berbeda-beda. 

Secara umum bunyi bahasa 
dibedakan atas: vokal, konsonan, 
pembedaan ini berdasarkan ada 
atau tidaknya rintangan terhadap 
arus udara 
a) Vokal  

Vokal adalah bunyi bahasa 
yang arus udaranya tidak 
mengalami rintangan, jadi 
tidak ada artikulasi. Pada 
pembentukan vokal tidak 
ada artikulasi.  

b) Konsonan  
Konsonan adalah bunyi 
bahasa yang ketika 
dihasilkan mengalami 
hambatan-hambatan pada 
daerah artikulasi tertentu. 

2.  Asfek Fonemik  
Objek kajian fonemik adalah fonem 
dalam fungsinya sebagai pembeda 
makna kata. Jika di dalam fonetik kita 
meneliti bunyi /l/ dan /r/ yang berbeda 
seperti terdapat pada kata laba dan 
raba maka dalam fonemik kita 
meneliti apakah perbedaan bunyi-
bunyi itu berfungsi sebagai pembeda 
makna atau tidak.  

Fonem itu sendiri merupakan 
satuan bahasa terkecil yang bersifat 
fungsional, artinya satuan fonem 
memiliki fungsi untuk membedakan 
makna.  

Fonem juga dapat dibatasi 
sebagai suatu unit bunyi yang 
signifikan. Bunyi bahasa yang dicatat 
secara fonetik tidak semuanya 
berguna dalam pernyataan perbedaan 
makna. Dalam hal ini perlu adanya 
fonemisasi yang ditujukan untuk 
menemukan bunyi-bunyi yang 
berfungsi dalam rangka pembedaan 
makna. Fonemisasi dilakukan 

berdasarkan pencatatan fonetik yang 
baik dan cermat. Pencatatan fonetik 
harus dilakukan berulang-ulang 
dengan mencari bunyi dan distribusi 
bunyi bahasa tersebut. Dengan 
demikian, fonemisasi bertujuan untuk 
(1) menentukan struktur fonemis 
bahasa, dan (2) membuat otografi 
yang praktis atau ejaan sebuah 
bahasa.  

Menetapkan suatu bunyi yang 
dianggap fonem atau bukan 
disarankan untuk mencari pasangan 
minimal. Apabila bunyi itu kontras 
dalam lingkungan yang sama atau 
mirip dengan bunyi yang lain, maka 
bunyi itu disebut fonem atau fonem 
yang berbeda. Pasangan minimal 
adalah pasangan bentuk-bentuk 
bahasa terkecil dan bermakna dalam 
sebuah bahasa (biasanya berupa kata 
tunggal) yang secara ideal sama, 
kecuali satu bunyi berbeda. Bunyi 
yang berbeda itu saling bertentangan 
dalam posisi atau distribusi yang 
sama. Contoh dalam bahasa Indonesia 
sebagai berikut: [barang] [dua] 
[garam] [parang] [tua] [karam] [b] 
dan [p] [d] dan [t] [g] dan [k] Ketiga 
pasangan kata-kata tersebut berbeda, 
baik bentuk maupun maknanya. 
Unsur pembeda makna tersebut 
adalah pasangan bunyi [b] dan [p], [d] 
dan [t], dan [g] dan [k]. Bunyi 
tersebut merupakan sebuah fonem 
atau unit bahasa terkecil dan bersifat 
fungsional atau distingtif, yakni 
berfungsi sebagai pembeda makna 
kata.  

Aspek pengenalan fonem 
terdapat premis-premis fonologis 
yaitu bunyi bahasa yang mempunyai 
kecendrungan dipengaruhi oleh 
lingkungan dan sistem bunyi 
mempunyai kecendrungan bersifat 
simetris. Relisasi fonem adalah 
pengungkapan yang sebenarnya diisi 
ciri atau satuan fonologis, yaitu 
fonem yang menjadi bunyi bahasa. 
Suku kata dapat didefinisikan sebagai 
regangan wicara yang dibentuk oleh 
pusat kenyaringan. Suku kata 
memiliki struktur yang terdiri dari 
vokal atau kombinasi vokal dan 
konsonan. Penyukuan dan 
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pemenggalan kata perlu dibedakan. 
Penyukuan kata berkaitan dengan 
kata seperti satuan fonologis, 
sedangkan pemenggalan kata sebagai 
satuan grafemis. 

 
Pengertian Fonemik 

Fonemik sendiri adalah cabang studi 
fonologi yang mempelajari bunyi bahasa 
dengan  memperhatikan fungsi  bunyi tersebut 
sebagai pembeda makna. Objek kajian fonemik 
adalah fonem dalam fungsinya sebagai 
pembeda makna kata. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Fonemik adalah ilmu bahasa 
yang membicarakan tentang alat ucap dan 
ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap.  

Sudah disebutkan di muka bahwa objek 
penelitian fonetik adalah fon, yaitu bunyi 
bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan 
apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi 
sebagai pembeda maka kata atau tidak. 
Sebaliknya objek penelitian fonemik adalah 
fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau 
berfungsi membedakan makna kata. Kalau 
dalam fonetik, misalnya, kita meneliti bunyi-
bunyi [a] yang berbeda pada kata-kata seperti 
lancar, laba, dan lain; atau meneliti perbedaan 
bunyi [i] seperti yang terdapat pada kata-kata 
ini, intan, dan pahit; maka dalam fonemik kita 
meneliti apakah perbedaan bunyi itu 
mempunyai fungsi sebagai pembeda makna 
atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, 
maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan jika 
tidak membedakan makna adalah bukan fonem.  

Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi 
fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah 
satuan bahasa, biasanya sebuah kata, yang 
mengandung bunyi tersebut, lalu 
membandingkanya dengan satuan bahasa lain 
yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. 
Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu berbeda 
maknanya, maka berarti bunyi tersebut adalah 
sebuah fonem, karena dia bisa atau berfungsi 
membedakan makna kedua satuan bahasa itu. 
Misalnya, kata Indonesia laba dan raba. Kedua 
kata itu mirip benar. Masing-masing terdiri dari 
empat buah bunyi. Yang pertama mempunyai 
bunyi [l]. [a]. [b].dan  [a]. dan yang kedua 
mempunyai bunyi [r]. [a]. [b]. dan [a]. jika kita 
bandingkan. 

[l]. [a]. [b]. [a]   
[r]. [a]. [b]. [a]  

Ternyata perbedaanya hanya pada bunyi 
yang pertama, yaitu bunyi [l] dan bunyi [r]. 
maka dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa bunyi [l] dan bunyi [r] adalah dua buah 
fonem yang berbeda didalam bahasa Indonesia, 
yaitu fonem /l/ dan fonem /r/. contoh lain, 
dalam bahasa Indonesia kata baku dan bahu 
yang masing-masing terdiri ddri empat buah 
bunyi, maka bunyi [k] pada kata pertama dan 
bunyi [h] pada kata kedua, masing-masing 
adalah fonem yang berlainan, yaitu fonem /k/ 
dan fonem /h/. kedua bunyi itu menyebabkan 
kedua kata yang mirip itu berbeda maknanya.  

Dua kata yang mirip, seperti kata laba dan 
raba atau kata baku dan bahu disebut kata-kata 
yang berkontras minimal, atau dua buah kata 
yang merupakan pasangan minimal (minimal 
pair ). Jadi untuk membuktikan sebuah bunyi 
fonem atau bukan haruslah dicari pasangan 
minimalnya. Tetapi kadang-kadang pasangan 
minimal ini tidak mempunyai jumlah bunyi 
yang persis sama. Misalnya, kata muda dan 
mudah juga merupakan pasangan minimal, 
sebab tiadanya bunyi [h] pada kata pertama, 
dan bunyi [h] pada kata kedua menyebabkan 
kedua kata itu berbeda maknanya. Jadi, dalam 
hal itu. Bunyi [h] adalah sebuah fonem.  

Fonem dari sebuah bahasa ada yang 
mempunyai beban fungsional yang tinggi, 
tetapi ada pula yang rendah. yang memiliki 
beban fungsional yang tinggi, banyak ditemui 
pasangan minimal yang mengandung fonem 
tersebut. Dalam bahasa Inggris, misalnya, 
pasangan minimal yang mengoposisikan fonem 
/k/ dan fonem /g/ banyak sekali, seperti 
pasangan back : bag, beck : beg, bicker : 
bigger,  dan cot : got.  

Dalam bahasa Indonesia beban fungsional 
fonem /I/ dan ?r? juga tampaknya tiggi, sebab 
banyak pasangan minimal kita dapati, seperti 
lawan: rawan, bala,: bara, para: pala, sangkal 
: sangkar, dan bantar : bantal. Sebaliknya, 
oposisi /k/ dan /?/ barangkali hanya pada /sakat/ 
dan /sa?at/. Jadi, beban fungsionalnya rendah.  

 
Metode Penelitian 
Metode  

Dalam penelitian ini akan digunakan 
pendekatan kualitatif. Penggunaan metode 
kualitatif dipilih dengan pertimbangan 
penyesuaian metode ini lebih mudah 
dibandingkan dengan kenyataan yang kompleks 
dan penyajian langsung berhubungan peneliti 
dan responden, serta lebih peka dan dapat 
menyesuaikan diri karena menyajikan data 
alami bahasa Dayak Dusun Tumbang secara 
langsung. Untuk mengidentifikasi masalah 
tersebut dilakukan dengan menggunakan 
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metode induktif. Dalam hal ini hasil analisis 
dijelaskan melalui teknik-teknik 
mengindentifikasi aspek fonetik dan fonemik 
dengan menyajikan data melalui proses yang 
berlangsung dari  fakta ke teori. Jenis penelitian 
ini adalah studi kasus tentang Aspek Fonetik 
dan Fonemik Bahasa Dayak Dusun Tumbang 
Desa Magalau Hulu Kecamatan Kelumpang 
Barat Kabupaten Kotabaru. 

Metode penelitian kualitatif ini  sering 
disebut metode penelitian naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 
alamiah  (natural setting); disebut juga sebagai 
metode etnographi, karena pada awalnya 
metode ini lebih banyak digunakan untuk 
penelitian bidang antropologi budaya; disebut 
sebagai metode kualitatif, karena data yang 
terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 
kualitatif.  
Instrumen Penelitian 

Pengambilan data dilakukan sendiri oleh 
penulis sebagai instrument utama, dan dibantu 
dengan penerjemah bahasa Dayak sebanyak 3 
orang. Selain itu dalam penelitian ini 
pengambilan data menggunakan media berupa 
alat tulis menulis yang berfungsi untuk 
mencatat data yang didapat di lapangan, tape 
recorder berfungsi untuk merekam data, dan 
kamera berfungsi mendokumentasikan keadaan 
di lapangan. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpul data merupakan 
langkah yang paling utama dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data 
yang ditetapkan (Sugiyono,2012:308).  

Peneliti mengumpulkan data dengan 
menggunakan teknik wawancara, dan 
observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti 
untuk memperoleh informasi dari informan. 
Wawancara dilakukan secara formal dan 
informal. Secara formal, wawancara didasarkan 
pada pedoman daftar tanyaan, dan dilakukan 
dengan persetujuan dan kesadaran dari pihak 
informan untuk memberikan jawaban atas 
pertanyaan yang diajukan. Sementara 
wawancara secara informan dilakukan secara 
incidental berdasarkan pada fakta yang terjadi, 
tanpa perencanaan sebelumnya. Wawancara 
informan digunakan untuk lebih menegaskan 
data yang telah didapat.  

Kegiatan observasi digunakan untuk 
mendapatkan data yang bersifat visual yng 

mengandalkan keterlibatan peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dengan objek 
yang sdang diteliti. Dalam hal ini peneliti 
melakukan pencatatan dan pendekomentasian 
kegiatan penggunaan bahasa Dayak Dusun 
Tumbang di Desa Magalau Hulu dari segi 
fonologi yaitu aspek fonetik dan fonemik.  
Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperkuat 
data yang didapat melalui wawancara. 
Teknis Analisis Data 

1. Sumber Data 
           Adapun sumber data yang penulis gali 
dalam penelitian ini bersumber dari:  

Responden, yaitu: masyarakat penutur 
bahasa Dayak Dusun Tumbang di 
Kecamatan Kelumpang Barat, dan 
Informan, yaitu: kepala Desa, petani, 
pendulang, pedagang, pegawai negeri, 
dan pegawai swasta. 

2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
a. Observasi, yaitu : melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap 
pelaksanaan penutur bahasa Dayak 
Dusun Tumbang. 

b. Wawancara, yaitu : melakukan Tanya 
jawab secara langsung dengan 
responden/Informan berdasarkan 
pedoman wawancara yang telah 
ditetapkan guna mengumpulkan data 
yang berhubungan dengan masalah 
pokok dalam penelitian. 

c. Dokumenter, yaitu pengumpulan data 
yang dilakukan dengan pencatatan 
berkas yang terkait dengan data 
pokok yang telah diperoleh 
sebelumya sebagai pelengkap. 

 
Hasil Penelitian  
Analisis Aspek Fonetik Dalam Bahasa 
Dayak Dusun  Tumbang  Desa Magalau 
Hulu 

Dalam hasil analisis data tentang aspek 
fonetik dalam bahasa Dayak Dusun Tumbah 
Desa Magalau Hulu, peneliti berhasil 
mengumpulkan data mengenai aspek fonetik 
tersebut. Dalam hasil analisis ini peneliti 
menemukan unsur fonetik yang terdapat dalam 
bahasa Dayak Dusun Tumbang Desa Magalau 
Hulu.  

Adapun aspek fonetik tersebut meliputi 
bunyi-bunyi bahasa yang terdapat dalam 
percakapan Bahasa Dayak Dusun Tumbang 
tersebut. Adapun aspek fonetik yang terdapat 
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dalam bahasa Dayak Dusun Tumbang di Desa 
Magalau Hulu dapat di analisis sebagai berikut. 
Peristiwa Tutur 1 : 

Balangit (P1) : Jenis kelamin laki-laki; 
usia 65 tahun; pekerjaan 
petani; suku Dayak 

Asun (P2)  : Jenis kelamin laki-laki; usia 
23 tahun; pekerjaan 
petani; suku                                                      
Dayak                                                                                                                                               

Lokasi          : Depan rumah (Magalau 
Hulu) 

Tanggal        : 10 agustus 2015 
Topik            : Perkebunan sawit 
 
 P1  : Hindi ma’ awe Cang ? 
         ‘Mau kemana Cang ?’ 
 P2  : Hindi ma kabun sawit 
         ‘Mau ke kebun sawit’ 
 P1  : Ke manen wua sawit ta cang? 
        ‘Mau manen buah kelapa sawit ya 

cang’ 
 P2  : He’eh, ke manen wua sawit tam 

aku ma kabun 
         ‘Ia, mau manen buah kelapa 

sawit saya ke kebun’ 
 P1 : Oh, pacang kahalu duit hayu 

amun dian manen wua sawit ni  
   Cang ae 
       ‘Oh, dapat uang deh kamu habis 

manen sawitnya Cang’ 
 P2  : He’eh, tahanae pacang balanja 

ma pasar kaiyat uni 
         ‘Ia, lumayan buat belanja ke 

pasar besok’ 
 P1  : He’eh, ia am Cang ae tahanae 
         ‘Ia sih Cang lumayan’ 
 P2  : Hayu puang ma kabun na ? 
         ‘Kamu tidak ke kebun kah ?’ 
 P1  : Ayu ja dahulu,  aku hundrian 

haja ma kabun ni Cang ae  
   nunggu anakku luput mandruh 

dahulu wau ma kabun ni  
   parumbai anakku’ 
         ‘Duluan ja, saya belakangan ja 

ke kebunnya Cang nunggu  
   anakku selesai mandi dulu baru 

ke kebunnya barengan  
   anakku’ 
 P2  : Ih, mun kela ari aku dahulu 

aelah ma kabun ni 
         ‘Ia, kalau begitu saya duluan yak 

e kebunnya 
 P1  : He’eh dahulu ja Cang ae 
         ‘Ia duluan ja Cang’ 

 P1  : Hindi ma’ awe Cang ? 
   ‘Mau kemana Cang ?’ 

 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/ dan 
/c/ yang membuat pita suara terbuka sedikit dan 
terbuka lebar. Seperti pada saat mengucapkan 
kata Hindi yang mengharuskan penutur 
membuka sedikit pita suaranya dengan tekanan 
bibir atas. Kemudian pada kata ma’awe Cang 
yang mengharuskan penutur membuka lebar 
pita suara, sehingga terdengar seperti 
pengucapan dari dalam paru-paru. 

P2 : Hindi ma kabun sawit 
 ‘Mau ke kebun sawit’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/ dan 
/n/ yang membuat pita suara terbuka sedikit. 
Seperti pada saat mengucapkan kata Hindi yang 
mengharuskan penutur membuka sedikit pita 
suaranya dengan tekanan bibir di bawah. 
Kemudian pada kata ma kabun yang 
mengharuskan penutur mengalunkan nada 
suara lembut, sehingga terdengar seperti alunan 
nada yang halus bagi pendengarnya. 

P1 : Ke manen sawit ta Cang?  
‘Mau manen sawit ya Cang?’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /s/ dan 
/c/ yang membuat pita suara terbuka lebar. 
Seperti pada saat mengucapkan kata Ke manen 
sawit ta Cang? yang mengharuskan penutur 
membuka lebar pita suaranya dengan tekanan 
bibir atas dan gigi atas, sehingga terdengar 
seperti pengucapan dari dalam rongga 
kerongkongan. 

P2 : He’eh, ke manen sawit tam aku 
ma kabun 

‘Ia, mau manen sawit nih saya ke 
kebun’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/, 
dan /t/ yang membuat pita suara terbuka sedikit 
dan terbuka lebar. Seperti pada saat 
mengucapkan kata He’eh, ke manen sawit tam 
aku ma kabun, yang mengharuskan penutur 
membuka sedikit pita suaranya dengan tekanan 
bibir atas dan bibir bawah, sehingga terdengar 
seperti pengucapan dari dalam pangkal 
tenggorok. 

P1 : Oh, pacang kahalu duit hayu 
amun dian manen sawit ni Cang ae 

 ‘Oh, dapat uang deh kamu habis 
manen sawitnya Cang’ 
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Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ng/, 
/i/ yang membuat pita suara terbuka sedikit, 
sehingga terdengar seperti pengucapan dari 
dalam bibir yang di lebarkan. 

P2 : He’eh tahanae pacang balanja ma 
pasar kaiyat uni 

‘Ia, lumayan buat belanja ke pasar 
besok’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/ dan 
/ae/ yang membuat pita suara terbuka sedikit, 
sehingga terdengar seperti pengucapan dari 
dalam bibir atas. 

P1 : He’eh am Cang ae, tahanae  
 ‘Ia sih Cang, lumayan’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/, 
dan /ae/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit dan 
tertutup. 

P2 : Hayu puang ma kabun na?  
 ‘Kamu enggak ke kebun ya ?’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/, 
dan /n/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir tertutup dan terbuka sedikit. 

P1 : Ayu ja dahulu, aku hundrian haja 
ma kabun ni Cang ae nunggu anakku  

luput    mandruh dahulu wau ma 
kabun barumbai anakku 

      ‘Ia duluan, saya belakangan saja ke 
pasarnya Cang nunggu anakku selesai  
       mandi dulu baru ke kebun 

barengan anakku’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ja/, 
/an/ dan /ku/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P2 : Ih, mun kela ari aku dahulu ae lah 
ma kabun ni  

 ‘Ia, kalau begitu saya duluan ya 
ke kebunnya’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /i/, /ae/ 
dan /ni/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P1 :  He’eh dahulu ja Cang ae 
 ‘Ia, duluan ja Cang’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /h/, 

dan /ja/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 
Peristiwa Tutur 2 : 

Emeh (P1)  : Jenis kelamin 
perempuan; usia 60 
tahun; pekerjaan 
petani; suku     Dayak 

Walang (P2) : Jenis kelamin 
perempuan; usia 62 
tahun; pekerjaan 
peternak ayam; suku 
Dayak 

Lokasi : Di dalam rumah 
(magalau hulu) 

Tanggal         : 11 agustus 2015 
Topik            : Ternak ayam kampong 
 
P1  : Awe naulah iri? 
              ‘Lagi ngapain tuh ?’ 
P2  : Ina lagi ngupan manu 
              ‘Ini lagi member makan 

ayam’ 
P1  : Hadi jua hayu ‘i manu la? 
         ‘Banyak juga ayam mu ya ?’ 
P2  : Puang jua, hayu am lalau 

ngingun manu ‘a? 
         ‘Enggak juga, kamu tidak 

beternak ayam kah ?’ 
P1  : Na’an ae tapi puang hadi 
         ‘Ada, tapi enggak banyak’ 
P2  : Oh, amun hadi aku ke midi 

manu ma hayu 
         ‘Oh, kalau banyak saya mau 

beli ayam ke kamu’ 
P1  : Haunti manu ni puang 

mbatang aku  
        ‘Sedikit ayamnya enggak 

saya jual’ 
P2  : Reku ae na batang, aku ke 

midi amun manu nu ari na 
batang 

         ‘Saya kira kamu jual, saya 
mau beli kalau ayam mu itu 
di jual’ 

P1  : He he, puang mbatang aku 
manu ni 

          ‘He he, enggak saya jual 
ayamnya’ 

 
P1 : Awe naulah iri? 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /e/ dan 
/i/ yang membuat pita suara terbuka sedikit, 
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sehingga terdengar seperti pengucapan dari 
dalam bibir yang terbuka. 

P2 : Ina lagi ngupan manu 
                   ‘Ini lagi memberi makan ayam’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /a/ dan 
/n/ yang membuat pita suara terbuka sedikit, 
sehingga terdengar seperti pengucapan dari 
dalam bibir yang terbuka. 

P1 : Hadi jua hayu ‘i manu la? 
       ‘Banyak juga ayam mu ya ?’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /i/, /u/ 
dan /la/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P2 : Puang jua, hayu pang lalau 
ngingun manu ‘a? 

     ‘Enggak juga, kamu enggak 
beternak ayam kah ? 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ng/, 
dan /a/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P1 : Na’an ae tapi puang hadi 
     ‘Ada, tapi tidak banyak’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /an/, 
/ae/ dan /i/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P2 : Oh, amun hadi aku ke midi manu 
ma hayu. 

      ‘Oh, kalau banyak saya mau beli 
ayam ke kamu’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /n/, /i/, 
dan /ma/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P1 : Haunti manu ni puang mbatang 
aku 

      ‘Sedikit ayamnya enggak saya jual’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ti/ 
dan /ni/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir yang terbuka sedikit. 

P2 : Reku ae na batang aku ke midi 
amun manu nu ari na batang 

               ‘Saya kira kamu jual, saya mau 
beli kalau ayam mu itu di jual’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ku/, 

/ba/, dan /u/ yang membuat pita suara tertutup 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir atas yang tertutup. 

P1 : He he, puang mbatang aku manu 
ni’ 

       ‘He he, enggak saya jual ayamnya’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /he/ 
dan /ni/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari bibir yang terbuka. 

 
Peristiwa Tutur 3 : 

Inyak (P1)    : Jenis kelamin laki-laki; 
usia 60 tahun; pekerjaan 
petani; suku Dayak 

Ciben (P2)    : Jenis kelamin laki-laki; 
usia 30 tahun; pekerjaan 
petani; suku Dayak 

Lokasi           : Di dalam rumah (magalau 
hulu) 

Tanggal        : 12 agustus 2015 
Topik           : Nyuci motor 

 
P1  : Awe naulah Ben? 
         ‘lagi ngapain Ben ?’ 
P2  : Ina, lagi mbui sapeda luluk 

basar 
         ‘Ini, lagi nyuci motor kotor 

sekali’ 
P1  :  Oh, Luluk basar ‘a Ben lalan ma 

sampanahan 
         ‘Oh, becek sekali ya Ben jalan ke 

Sampanahan’ 
P2  : He’eh luluk basar lalan ni, we 

lagi dian uran tambah ni  
         ‘Ia, becek sekali jalannya, apa 

lagi habis hujan tambah becek  
Jalannya 

P1 : Oh, aku ela pang lalau  malanan 
ma Sampanahan ari jari  ilu kela 
awe kundisi lalan ni kela ana 

          ‘oh, saya lama sih enggak ada 
jalan-jalan ke Sampanahan itu  

   jadi enggak tau bagaimana 
kondisi jalannya sekarang’ 

 P2  : Kela ana hancur basar lalan 
ni, mun lalau kaparluan puang  

   hakun aku umalanan ma 
Sampanahan ari 

          ‘Sekarang becek sekali 
jalannya, kalau enggak ada 
keperluan  

   enggak mau saya jalam-jalan ke 
Sampanahan itu’ 
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 P1  : He’eh pang, lalau nasungkaeh 
pang daya pamarintah daerah  

   maka ni am puang bamaeh lalan 
ma Sampanahan ari 

          ‘Ia sih, enggak di perbaiki sih 
oleh pemerintah daerah  

   makanya enggak bagus-bagus 
jalan ke sampanahan itu’ 

 
 

P1 : Awe naulah Ben?  
                ‘Lagi ngapain Ben’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /n/, 
dan /b/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir bawah yang terbuka sedikit. 
         P2 : Ina, lagi mbui sapeda luluk basar 

            ‘Ini, lagi nyuci motor kotor sekali’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /a/, /i/, 
dan /u/ yang membuat pita suara tertutup 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir atas dan bibir bawah yang 
terbuka mengencup. 

P1 : Oh, udi ka awe garang hayu Ben 
maka luluk basar sapeda nu? 

        ‘Oh, dari mana sih kamu Ben ko 
kotor sekali motor mu ?’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /oh/, 
/e/, dan /Ben/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir bawah dengan gigi atas yang 
disebut dengan labiodental. 

P2 : Udi ka sampanahan aku huni, 
umalanan ma lampau awey ku 
            ‘Dari Sampanahan saya tadi, jalan-
jalan ke rumah nenekku’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /i/, /n/, 
/ma/ dan /ku/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir bawah dengan gigi atas yang 
disebut dengan labiodental. 

P1 : Oh, luluk basar ‘a Ben lalan ma 
sampanahan? 

       ‘Oh, Becek sekali ya Ben jalan ke 
Sampanahan ?’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /a/, 
dan /an/ yang membuat pita suara tertutup 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir atas yang tertutup. 

P2 :He’eh luluk basar lalan ni awe lagi 
dian uran tambah ni luluk basar 
lalan  ni 

    ‘Ia, becek sekali jalannya apa lagi 
habis hujan tambah becek jalannya’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /r/, /n/ 
dan /i/ yang membuat pita suara terbuka sedikit, 
sehingga terdengar seperti pengucapan dari 
dalam bibir bawah yang terbuka sedikit. 

P1 : Oh, aku ela pang lalau umalanan 
ma sampanahan jari dilu kela 
awe           kundisi  lalan ni  kela 
ana 

                 ‘Oh, saya lama enggak jalan-jalan 
ke Sampanahan jadi enggak tau  
kondisi jalannya sekarang’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ng/, 
/an/, /u/, dan /a/ yang membuat pita suara 
tertutup sedikit, sehingga terdengar seperti 
pengucapan dari dalam bibir atas dan bibir 
bawah yang erbuka mengencup. 

P2 : Kela ana hancur basar lalan ni, 
mun lalau kaparluan puang hakun aku  

umalanan ma Sampanahan ari 
binasa lalan ni luluk basar 

              ‘Sekarang susah sekali jalannya, 
kalau enggak ada keperluan  enggak 
mau  
        saya jalan-jalan ke Sampanahan 

itu, susah jalannya becek sekali’ 
Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 

bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /i/, /a/, 
dan /r/ yang membuat pita suara terbuka 
sedikit, sehingga terdengar seperti pengucapan 
dari dalam bibir bawah dengan gigi atas yang 
disebut dengan labiodental 

P1 : He’eh pang lalau nasungkaeh 
daya pamarintah daerah maka ni 
am  puang bamaeh lalan ma 
sampanahan ari 

      ‘Ia sih enggak diperbaiki sih oleh 
pemerintah daerah makanya 
enggak bagus - bagus jalan ke 
sampanahan itu’ 

Dalam kalimat di atas terlihat penekanan 
bunyi fonem pada huruf konsonan vokal /ng/, 
/ah/, /am/ dan /i/ yang membuat pita suara 
terbuka sedikit, sehingga terdengar seperti 
pengucapan dari dalam bibir bawah dengan gigi 
atas yang disebut dengan labiodental. 
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Analisis Aspek Fonemik Dalam Bahasa 
Dayak Dusun  Tumbang  Desa  Magalau 
Hulu 

Fonemik sendiri adalah cabang studi 
fonologi yang mempelajari bunyi bahasa 
dengan  memperhatikan fungsi  bunyi tersebut 
sebagai pembeda makna. Objek kajian fonemik 
adalah fonem dalam fungsinya sebagai 
pembeda makna kata. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Fonemik adalah ilmu bahasa 
yang membicarakan tentang alat ucap dan 
ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap. 

Dalam hasil analisis data tentang aspek 
fonemik dalam bahasa Dayak Dusun Tumbah 
Desa Magalau Hulu, peneliti berhasil 
mengumpulkan data mengenai aspek fonemik 
tersebut. Dalam hasil analisis ini peneliti 
menemukan unsur fonemik yang terdapat 
dalam bahasa Dayak Dusun Tumbang Desa 
Magalau Hulu. Adapun aspek fonemik tersebut 
meliputi bunyi-bunyi bahasa yang terdapat 
dalam percakapan Bahasa Dayak Dusun 
Tumbang tersebut.  

Adapun aspek fonemik yang terdapat 
dalam bahasa Dayak Dusun Tumbang di Desa 
Magalau Hulu dapat di analisis sebagai berikut. 
Peristiwa Tutur 4 : 

Saen (P1)     : Jenis kelamin perempuan; 
usia 50 tahun; pekerjaan 
petani;  

  suku Dayak 
Uncu (P2)  : Jenis kelamin perempuan; 

usia 25 tahun; pekerjaan 
ibu rumah tangga; suku 
Dayak 

Lokasi         : Di dalam rumah (magalau 
hulu) 

Tanggal       : 15 agustus 2015 
Topik           : Membikin kue 

 
P1  : Ngangkap wadai awe hayu Cu? 
         ‘Bikin kue apa kamu Cu?’ 
P2  : Ina, ngankap wadai donat 

pacang wadai hari raya  
  ‘Ini, bikin kue donat buat kue 

lebaran 
P1  : Oh, pandai ae la hayu 

ngangkap wadai donat ni Cu 
  ‘Oh, bisa juga kamu bikin kue 

donatnya Cu ?’ 
P2  : Pandai ae, sambil mi ajar jua 

aku ngankap wadai donat ni 
  ‘Bisa ko, sambil belajar juga 

saya bikin kue donatnya’ 

P1  : He’eh maeh ae ari amun hakun 
mi ajar hayu ngangkap wadai 

  ni Cu ae, hauni amun haut 
mandru wadai ni aku laku ha 
unti 

  lah Cu? 
  ‘Ia, bagus tuh kamu mau 

belajar bikin kuenya Cu, nanti 
kalau sudah matang kuenya aku 
minta sedikit ya Cu? 

P2  : Ih, ayu haja amun haut mandru 
wadai ni na’an haja aku  

  ngatet ha uni 
  ‘Ia, beres kalau sudah matang 

kuenya ku antar nanti’ 
P1  : Ih, atet ja amun haut mandru 

wadai ni, aku ke karasa wadai  
  angkapan nu Cu ae 
  ‘Ia, antar ja nantikalau sudah 

matang kuenya, saya mau 
nyicipin kue bikinanmu Cu’ 

 
P1 : Ngangkap wadai awe hayu Cu? 
      ‘Bikin kue apa kamu Cu ?’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata Ngangkap dan /a/ pada kata 
awe hayu. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P2 : Ina, ngangkap wadai donat 
pacang wadai hari raya 

         ‘Ini, bikin kue donat buat kue 
lebaran’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata Ngangkap dan /a/ pada kata 
pacang. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P1 : Oh, pandai garang hayu ngangkap 
wadai donat ni? 
            ‘Oh, bisa juga ya kamu bikin kue 

donatnya ?’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata Pandai dan /a/ pada kata 
hayu. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 



98  

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2016

terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P2 : He’eh, pandai ae sambil mi ajar 
jua aku ngangkap wadai donat ni  

     ‘Ia, bisa ko sambil belajar juga aku 
bikin kue donatnya’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /i/ pada kata Pandai dan /i/ pada kata mi 
ajar. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P1 : He’eh maeh ae ari amun hakun mi 
ajar hayu ngankap wadai ni Cu 
ae,  hauni amun haut mandru 
wadai ni aku laku ha until ah 
Cu? 

             ‘Ia, bagus tuh kalau kamu mau 
belajar bikin kuenya Cu, nanti 
kalau  sudah matang kuenya aku 
minta sedikit ya Cu ?’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /m/ pada kata maeh ae ari dan /m/ pada 
kata mandru. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P2 : Ih, ayu ja amun haut mandru 
wadai ni na’an haja aku ngatet hauni 

       ‘Ia, beres kalau sudah matang 
kuenya saya antar nanti’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /t/ pada kata amun haut dan /t/ pada kata 
ngatet. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P1 : Ih atet ja amun haut mandru 
wadai ni, aku ke karasa wadai 
angkapan nu Cu ae 

                   ‘Ia, antar saja kalau sudah matang 
kuenya, saya mau nyicipi kue 
bikinan    mu Cu’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /k/ pada kata ke karasa dan /k/ pada kata 
angkapan nu. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 

konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 
Peristiwa Tutur 5 : 

Utu (P1)   : Jenis kelamin perempuan; 
usia 50 tahun; pekerjaan 
petani;  

  suku Dayak 
Ika (P2)     :  Jenis kelamin perempuan; 

usia 20 tahun; pekerjaan 
pelajar; suku Dayak 

Lokasi       :  Di depan rumah (magalau 
hulu) 

Tanggal     :  15 agustus 2015 
Topik         :  Marah-marah 

 
P1  :  Ika, hayu ina umalanan tarus 

gawian, ari hadi tapasan puang  
  batapas 
         ‘Ika, kamu ini main terus 

kerjaannya, itu banyak cucian  
  enggak di cuci’ 
P2  :  Humbian aku umalanan 

tarus,wau hindra umalanan na 
antuh    

  umalanan tarus Utu ina 
       ‘Kapan saya main terus, baru 

sekali main di bilang main terus  
  Utu nih’ 
P1  : Ari tapasan natuyuk puang 

batapas, diri wawey se kulir 
basar  

  Itapas 
  ‘Itu cucian di tumpuk enggak di 

cuci, kamu perempuan ko  
  males sekali   nyuci pakaian’ 
P2  : Tapasku ae ha uni carewet basar 
  ‘Aku cuci nanti, cerewet sekali’ 
P1  : Tapas haut,  ada natuyuk kela ari 
  ‘cuci sana, jangan di tumpuk 

seperti itu 
 

P1 : Ika hayu ina umalanan tarus 
gawian, ari hadi tapasan uang batapas 

       ‘Ika kamu ini main terus 
kerjaannya, itu banyak cucian enggak di 
cuci 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /i/ pada kata hayu ina dan /i/ pada kata 
ari hadi. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
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terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P2 : Humbian aku umalan tarus, wau 
hindra umalan na antuh 
umalanan tarus neneh ina 

      ‘Kapan aku main terus, baru 
sekali mainnya di bilang main terus ibu 
nih’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /l/ pada kata umalan tarus dan /l/ pada 
kata Hindra umalan. Masing-masing kata 
tersebut memiliki makna yang berbeda-beda 
dari konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P1 : Ari tapasan natuyuk puang 
batapas, diri wawey se kulir basar 
itapas 
     ‘Itu cucian di tumpuk tidak di cuci, 

kamu perempuan pemalas sekali 
nyuci bajunya’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /t/ pada kata Ari tapasan dan /t/ pada kata 
puang batapas. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P2 : Tapasku ae ha uni, carewet basar  
       ‘Aku cuci nanti, cerewet sekali’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /k/ pada kata Natuyuk dan /k/ pada 
katakela ari. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 
Peristiwa Tutur 6 : 

Sabdan (P1)  : Jenis kelamin laki-laki; 
usia 50 tahun; 
pekerjaan tukang; suku  

  Dayak 
Barunda (P2) : Jenis kelamin laki-laki; 

usia 52 tahun; 
pekerjaan petani; suku  

  Dayak 
Lokasi            : Di ladang (magalau hulu) 
Tanggal          : 16 agustus 2015 
Topik             : Memanen padi 

 
P1  : Humbian hayu masi Nda? 
  ‘Kapan kamu manen padi Nda ?’ 
P2  : Baluman lagi, balum mihak 

barataan parei ni 
  ‘Belum lagi, belum matang 

semua padinya’ 
P1  : Oh, aran ku haut masi hayu Nda 

ae 
  ‘Oh, saya kira sudah manen 

kamu Nda’ 
P2  : Teuku bila mihak barataan parei 

ni maka na pasi ku  
  ‘Rencanaku bila matang semua 

padinya baru ku panen’ 
P1  : Oh, he’eh maeh ae ari jari 

bahindra masi ni 
  ‘Oh, ia baik ae tuh jadi sekalian 

manen padinya 
 
P1 : Humbian hayu masi Nda? 

           Kapan kamu manen padi Nda ?’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /i/ pada kata Humbian dan /i/ pada kata 
masi. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P2 : Baluman lagi, balum mihak 
barataan lagi parei ni 

            ‘Belum lagi, belum matang semua 
lagi padinya’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /i/ pada kata Humbian dan /i/ pada kata 
masi. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P1 : Oh, aran ku haut masi hayu Nda 
ae? 

            ‘Oh, saya kira sudah manen padi 
kamu Nda’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata aran ku dan /a/ pada kata 
Nda ae. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 
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P2 : Teuku bila mihak barataan parei 
ni maka na pasi ku 

           ‘Rencanaku bila sudah matang 
semua padinya baru aku panen’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata bila mihak dan /a/ pada kata 
maka na pasi. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P1 : Oh, He’eh maeh ae ari jari 
bahindra masi ni 

           ‘Oh, ia bagus tuh jadi sekalian 
manen padinya’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /m/ pada kata maeh ae dan /m/ pada kata 
masi ni. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 
Peristiwa Tutur 7 : 

Walang (P1) : Jenis kelamin perempuan; 
usia 55 tahun; pekerjaan 
petani;   suku Dayak 

Tirasi (P2)   : Jenis kelamin 
perempuan; usia 55 
tahun; pekerjaan petani; 
 suku Dayak 

Lokasi          : Di dalam rumah (magalau 
hulu) 

Tanggal         : 17 agustus 2015 
Topik            : Merokok 
 

P1  : Awe hayu puang ngudut ta? 
        ‘Apa kamu enggak merokok ya 

?’ 
P2  : Ela haut aku ampih ngudut ni 
  ‘Lama sudah saya berhenti 

merokoknya’ 
P1  : Oh, pantasan mulai huni puang 

ngudut hayu, ampih wara 
 haut ngudut  ni 

 ‘Oh, pantesan mulai dari tadi 
enggak merokok kamu, 
ternyata sudah berhenti 
merokoknya’ 

P2  : He he, ela am haut aku ampih 
ngudut ni na’an erang taun  

  huni haut 

 ‘He he, lama sudah saya berhenti 
merokoknya kurang lebih  
 setahun yang lalu’ 

 
P1 : Awe hayu puang ngudut ta? 

              ‘Apa kamu enggak merokok kah 
?’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /u/ pada kata hayu puang dan /u/ pada 
kata ngudut. Masing-masing kata tersebut 
memiliki makna yang berbeda-beda dari 
konsonan vokal yang terdapat pada kata 
tersebut, sehingga terjadilah aspek fonemik 
sebagai pembeda makna dalam kalimat 
tersebut. 

P2 : Ela haut aku ampih ngudut ni 
                   ‘Lama sudah saya berhenti 

merokok’ 
Dari kalimat di atas terdapat aspek 

fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /u/ pada kata haut aku dan /u/ pada kata 
ngudut. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P1 : Oh, pantasan mulai huni puang 
ngudut hayu, ampih wara haut 
ngudut ni 
‘Oh, pantesan mulai tadi enggak 
merokok kamu, ternyata sudah 
berhenti merokoknya’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /i/ pada kata mulai huni dan /i/ pada kata 
ampih. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 

P2 : He he, ela am haut aku ampih 
ngudut ni na’an erang taun huni haut 
       ‘He he, lama sudah saya berhenti 

merokoknya kurang lebih 
setahun yang lalu’ 

Dari kalimat di atas terdapat aspek 
fonemik berupa pembeda makna dari konsonan 
huruf /a/ pada kata ela am dan /a/ pada kata aku 
ampih. Masing-masing kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda-beda dari konsonan vokal 
yang terdapat pada kata tersebut, sehingga 
terjadilah aspek fonemik sebagai pembeda 
makna dalam kalimat tersebut. 
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Penutup 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
di kumpulkan dalam penelitian ini  maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Aspek fonetik adalah suatu cabang ilmu 

linguistik yang mempelajari tentang bunyi-
bunyi kebahasaan. Sehingga dalam 
penelitian yang berjudul “Analisis Fonetik 
dan Fonemik Bahasa Dayak Dusun 
Tumbang Desa Magalau Hulu Kecamatan 
Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.” 
Peneliti berhasil menemukan aspek fonetik 
yang berupa bunyi-bunyi bahasa yang 
terdapat dalam percakapan sehari-hari 
dayak dusun Tumbang seperti bunyi pita 
suara terbuka sedikit, terbuka lebar, 
mengencup, dan bunyi-bunyi bahasa yang 
di keluarkan lewat bibir atas dan bawah 
serta gabungan antara bibir bawah dengan  
gigi atas yang disebut labiodental.  

2. Aspek fonemik adalah suatu cabang ilmu 
linguistik yang sama dengan fonetik, 
namun bedanya fonemik lebih khusus 
mempelajari makna pembeda dari bahasa 
yang dikeluarakan oleh alat ucap manusia. 
Dalam penelitian bahasa dayak Tumbang, 
peneliti berhasil menemukan pembeda 
makna dari setiap percakapannya seperti 
pembeda antara huruf konsonan /r/ dari 
kata ma pasar dan /r/ dari kata  marauh, 
sehingga dari kedua kata tersebut terdapat 
perbedaan makna yang disebut aspek 
fonemik. 

 
Saran 
Setiap pengajar Bahasa Indonesia yang berada 
di kawasan daerah Kecamatan Kelumpang 
Barat perlu mempelajari aspek fonetik dan 
fonemik bahasa Dayak Dusun Tumbang. 
- Untuk itu penelitian Struktur Bahasa Banjar 

perlu diperdalam kembali. 
- Hasil-hasil penelitian Struktur Bahasa 

Banjar ataupun hasil-hasil penelitian 
Struktur bahasa Daerah lainnya perlu 
diterbitkan atau disebarluaskan agar dapat 

dimanfaatkan oleh para pengajar Bahasa 
Indonesia sebagai bahan untuk pengajaran 
bahasa Indonesia. Di samping itu hasil 
penelitian sangat berharga dalam bidang 
linguistik yang akan dipakai oleh para 
linguis untuk bahan studi komparatif. 

 
Daftar Pustaka 
 

Chaer, Abdul. 2014. Linguistik Umum Edisi 
Revisi. Jakarta: Rineka Cipta 

Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: 
Rineka Cipta  

Chaer, Abdul. 2007. Leksikologi dan 
Leksikografi Indonesia: Jakarta: Rineka 
Cipta 

Depdikbud. 2001. Kamus besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

Djajasudarma, Fatimah. 2000. Semantik 1 
pengantar ke arah ilmu makna. 
Bandung: PT Refika Adit. 

Harimurti, Kridalaksana. 2001. Kamus 
Linguistik. Jakarta: Gramedia 

Muslich, Masnur. 2008. Fonologi Bahasa 
Indonesia. Surabaya: Balai Pustaka 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian 
Kualitatif. (Edisi Revisi). Bandung: 
Remaja Rosdakarya. 

Pateda, Mansoer. 2011. Linguistik Sebuah 
Pengantar. Bandung: Angkasa 

Koentjaraningrat. 2004. Manusia dan 
Kebudayaan Di Indonesia. Jakarta: 
Djambatan. 

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian 
Kualitatif. Bandung: Alfabeta 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian 
Pendidikan. Bandung: Alfabeta 

Suharso. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Semarang: Widya Karya 

Tim Penyusun. 2015. Pedoman Penulisan 
Skripsi. Kotabaru. Paris Barantai 

Verhaar, J.W.M. 2012. Asas-asas Linguistik 
Umum. Yogyakarta: Gajah Mada   
University Press 

Zaenal, Arifin. 2012. Penelitian Pendidikan. 
Bandung: PT. Remaja Rosda karya 

 
 
 



102 

 

INOVASI, Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2016

Bisnis Usaha Perbanyakan Tanaman Zodia (Evodia suaveolens) Sebagai Tanaman 
Pengusir Nyamuk di Kota Surabaya 

 
Pramita Laksitarahmi Isrianto 

email: laksitarahmi@yahoo.co.id  
 

Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Bahasa dan Sains 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

 
ABSTRAK 

 
Tanaman Zodia (Evodia suaveolens) merupakan tanaman alternatif untuk 
mengusir nyamuk Aedes Aegypti dan sangat mudah diperbanyak  melalui biji dan 
stek ranting. Tanaman Zodia ini merupakan tanaman plant barier sebagai 
insektisida alami sehingga sangat bermanfaat untuk diperkenalkan kepada 
masyarakat luas, khususnya di kota Surabaya tentang jenis tanaman yang 
berpotensi tinggi bagi lingkungan dan berprospek juga sebagai obat tradisional, 
aromaterapi dan tanaman hias. Agar terhindar dari penyakit akibat gigitan 
nyamuk maka harus menggunakan cara yang alami yaitu dengan menanam 
 Zodia. Penanaman Zodia ini akan efektif apabila penanaman dilakukan 
bersama-sama satu RT atau satu RW, bahkan jika memungkinkan satu 
Kelurahan, satu Kecamatan, atau satu lingkungan perkantoran. Sehingga masih 
terbuka luas bisnis usaha dalam perbanyakan tanaman Zodia ini di kota 
Surabaya mengingat banyak manfaat yang didapat. 
 

Kata kunci: Evodia suaveolens (Zodia), tanaman pengusir nyamuk, insektisida alami,  bisnis 
 
Pendahuluan 

Sekarang penyakit demam berdarah telah 
menjalar ke berbagai wilayah di Indonesia, hal 
ini kiranya perlu diwaspadai oleh kita semua. 
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes 
aegypti.  Sejak dilaporkan kasus DBD pada 
tahun 1968, penyakit ini telah menjadi endemis 
di Indonesia dan perkasus dilaporkan setiap 
tahun (Sianipar, 2010). World Health 
Organization (1999), mencatat negara 
Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 
tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi salah 
satu dari masalah penyakit infeksi di Indonesia 
yang belum terselesaikan.  Jumlah penderita 
DBD dan luas daerah penyebarannya semakin 
bertambah seiring dengan meningkatnya 
mobilitas dan kepadatan penduduk. 

Di Indonesia Demam Berdarah pertama 
kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 
1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 
24 orang diantaranya meninggal dunia (Angka 
Kematian (AK) : 41,3 %). Dan sejak saat itu, 
penyakit ini menyebar luas ke seluruh 

Indonesia (Pusat data dan Surveilens 
Epidemiologi Kementrian RI : 2010). Jumlah 
kasus DBD di kota Surabaya meningkat secara 
fluktuatif, dalam selama satu bulan pada 
Januari 2015 tercatat 61 kasus, padahal selama 
Januari 2014 hanya 36 kasus (Hakim, 2015). 
Penyebab DBD ini dikarenakan populasi vektor 
nyamuk Aedes aegypti semakin meningkat. 
Berbagai upaya pengendalian vektor telah 
dilakukan.  

Adapun usaha yang sering dilakukan 
masyarakat untuk membunuh nyamuk, salah 
satunya dengan memakai obat nyamuk dimana 
penggunaan obat nyamuk yang berasal dari 
bahan kimia ini mempunyai dampak positif dan 
negatif. Dampak positifnya yaitu dapat 
membasmi nyamuk, sedangkan negatifnya 
dapat menimbulkan polusi udara,menimbulkan 
bau yang menyengat dan bisa menimbulkan 
sesak nafas sehingga akan mengganggu 
kesehatan. Untuk itu perlu pendekatan terpadu 
terhadap pengendalian nyamuk dengan 
menggunakan metode yang tepat (fisik, 
lingkungan, biologi, kimiawi) yang aman dan 
ramah lingkungan (Laksono, 2015).  
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Salah satu yang lebih ramah lingkungan 
adalah memanfaatkan tanaman anti nyamuk. 
Tanaman hidup yang mampu menghalau 
nyamuk. Pengendalian lain yang dapat 
dilakukan adalah dengan menggunakan lotion 
anti nyamuk yang umumnya dibuat dari bahan 
kimia sintetis (Rahayu et al., 2008). Oleh sebab 
itu diperlukan pemanfaatan bahan alami untuk 
mengendalikan nyamuk, salah satu bahan alami 
yang dapat digunakan adalah dari daun 
tanaman Zodia (Evodia suaveolens). 
Belakangan tanaman Zodia ini menjadi populer 
karena manfaatnya yang semakin luas. Untuk 
itu perlu suatu usaha dalam mensosialisasikan 
tanaman tersebut kepada masyarakat kota 
Surabaya, terutama di daerah yang  
pendudukannya rentan terkena DBD. 

Tanaman Zodia ini merupakan tanaman 
asli Indonesia yang berasal dari daerah Irian 
(Papua). Namun, saat ini sudah banyak tumbuh 
di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sering 
dijumpai ditanam di halaman rumah atau kebun 
sebagai tanaman hias. Oleh penduduk setempat 
tanaman ini biasa digunakan untuk menghalau 
serangga, khususnya nyamuk apabila hendak 
pergi kehutan, yaitu dengan cara 
menggosokkan daunnya ke kulit. Masih banyak 
masyarakat yang belum tau dengan salah satu 
fungsi tanaman hias sekaligus tanaman 
pengusir nyamuk ini. Tapi kini mulai 
dibudidayakan diberbagai tempat termasuk di 
Jawa Timur. Tidak hanya sebagai tanaman hias, 
tanaman ini diminati juga oleh masyarakat yang 
tinggal di kawasan banyak nyamuk, karena 
memang tanaman ini dikenal ampuh dalam 
mengusir nyamuk Aedes aegypti (Rahayu et al, 
2008). Bahkan, khasiatnya dalam mengusir 
nyamuk lebih terkenal dibandingkan dengan 
manfaatnya sebagai tanaman hias itu sendiri. 
Saat ini sebagaian masyarakat menyimpan 
tanaman Zodia pada pot di dalam ruangan, 
sehingga selain memberi aroma yang khas, juga 
aromanya dapat menghalau nyamuk dari 
ruangan. 

Berdasarkan uraian di atas, dipandang 
perlu mengetahui informasi tentang bisnis 
usaha perbanyakan tanaman Zodia sebagai 
tanaman anti nyamuk di kota Surabaya. Hal ini 
bertujuan sebagai upaya alternatif tanaman 
yang berpotensi untuk pencegahan penyakit 
demam berdarah. Pemanfaatan tersebut 
berkaitan dalam meningkatan pemahaman 
masyarakat tentang potensi tanaman Zodia 
sebagai tanaman pengusir nyamuk. Selain 
mengusir nyamuk, para ilmuwan menemukan 

khasiat lain dari Zodia seperti penyembuh 
disentri dan pembunuh sel kanker. Rebusan 
kulit batangnya pun bermanfaat sebagai pereda 
demam malaria. Zodia dapat mengeluarkan 
aroma yang cukup wangi bila daun-daunnya 
saling bersentuhan. Keberadaan tanaman Zodia 
mengundang peneliti dan pengusaha untuk 
menyuling daun Zodia demi mendapatkan 
minyak atsiri. Sebagai pewangi alami dapat 
diletakkan tanaman di sekitar tempat angin 
masuk ke dalam ruangan atau di sudut ruangan 
tertentu dan diembuskan AC atau kipas angin.  

Pada saat ini tanaman Zodia mudah 
didapatkan di toko-toko pertanian, akan tetapi 
masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui potensi dari tanaman tersebut bisa 
untuk mengusir nyamuk. Padahal tanaman 
Zodia ini tidak kalah ampuh dengan jenis 
tanaman pengusir nyamuk lainnya. Dengan 
menanam satu tanaman Zodia pengusir nyamuk 
sudah bisa mendapatkan 2 fungsi sekaligus, 
yaitu selain bisa memperindah dekorasi 
diruangan rumah, Zodia juga mampu mengusir 
nyamuk yang saat ini mengganggu dalam 
kehidupan sehari-hari. Apalagi jika tanaman 
Zodia ini digunakan lebih dari satu tanaman, 
maka akan lebih efektif untuk mengusir 
nyamuk. Kiranya perlu disebarluaskan 
pengetahuan tentang tanaman anti nyamuk ini 
di kota Surabaya. Oleh karena itu masih 
terbuka luas untuk peluang bisnis dalam 
perbanyakan tanaman Zodia ini di kota 
Surabaya mengingat banyak manfaat yang 
didapat. 

 
Kajian Pustaka 
Tanaman Zodia (Evodia suaveolens) 

Tanaman perdu ini berasal dari famili 
Rutaceae, genus Evodia, species Evodia 
Suaveolens sehingga mampu mencapai 
ketinggian 2 meter (Tjitrosoepomo, 2000).  
Tinggi tanaman 0,3-2 m dan mempunyai 
bentuk daun runcing (lancet), tepi daun 
bergelombang (undulate) dan runcing (acutus) 
pada ujung dan pangkal daun (Backer, 
1911dalam Ernita, 2009). Daunnya berbentuk 
pipih memanjang agak lentur dengan warna 
kuning kehijau-hijauan. Panjang daunnya 
berkisar antara 20-30 cm (Gambar 1b). Daun 
zodia mampu menghalau nyamuk selama enam 
jam dengan daya halau (daya proteksi) sebesar 
lebih dari 70%.  

Apabila bagian lengan yang digigit oleh 
nyamuk demam berdarah akan cepat sembuh 
(bentol dan gatal) apabila digosok dengan daun 
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sering dijumpai dalam glikosida ialah 
glukosa 

3. Saponin adalah senyawa aktif permukaan 
yang kuat dan menimbulkan busa, jika 
dikocok dengan air. Saponin diberi nama 
demikian karena sifatnya yang menyerupai 
sabun. Beberapa saponin bekerja sebagai 
antimikroba (Robinson, 1995 dalam Ernita, 
2009). Dikenal dua jenis saponin, yaitu 
glikosida triterpenoid dan glikosida  struktur 
steroid. Kedua saponin ini larut dalm air dan 
etanol, tetapi tidak larut dalam eter. 
Aglikonnya disebut sapogenin, diperoleh 
dengan hidrolisis dalam suasana asam atau 
hidrolisis memakai enzim. 

4. Steroida adalah triterpenoida yang kerangka 
dasarnya system cincin siklopentana 
perhidrofenantrena. Steroida dibentuk 
secara biosintesis dari isopentil pirofosfat 
(isoprene aktif) seperti biosintesis terpenoid. 
Inti steroid sama seperti inti triterpenoida 
tetrasiklik. Steroida alkohol biasanya 
dinamakan dengan ‘sterol’, tetapi Karena 
praktis semua steroida tumbuhan berupa 
alkohol sering kali semuanya disebut sterol. 
Dahulu sterol terutama dianggap sebagai 
senyawa satwa (sebagai hormone kelamin, 
asam empedu), tetapi pada tahun-tahun 
terakhir ini makin banyak senyawa tersebut 
yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan 
(Harborne,1987 dalam Ernita, 2009) 

5. Tanin adalah senyawa turunan fenol, 
terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh, 
dalam angiospermae terdapat khusus dalam 
jaringan kayu. Tanin dalam air membentuk 
koloid, larut dalam alkohol dan aseton. 
Seperti halnya semua fenol, tanin dapat 
bereaksi dengan ferri klorida, dapat 
diendapkan dengan garam logam berat dan 
gelatin. Tanin merupakan senyawa yang 
berasal dari tumbuhan, yang mampu 
mengubah kulit hewan menjadi kulit siap 
pakai karena kemampuannya menyambung-
silang protein. Tanin terdapat luas dalam 
tumbuhan berpembuluh, dalam 
angiospemae terdapat khusus dalam 
jaringan kayu. Tannin tidak berbentuk 
kristal, dengan air membentuk larutan 
koloid yang bereaksi asam dan mempunyai 
rasa sepat yang tajam. Tannin menyebabkan 
pengendapanlarutan gelatin dan alkaloid, 
membentuk warna biru atau hijau kehitaman 
dengan garam-garam besi. 

6. Flavonoid merupakan pigmen tumbuhan 
yang ditemukan sebagai flavon, flavonol, 

isoflavon, flavonon, katekin, 
leukoantosianidin, antosianin, auron, dan 
kalkon. Golongan flavonoid dapat 
digambarkan sebagai suatu deretan senyawa 
C6-C3-C6, dimana kerangka karbonnya 
terdiri atas dua gugus C6 yang 
disambungkan oleh rantai alifatik tiga 
karbon (Robinson, 1995 dalam Ernita, 
2009). 

 
Hasil Uji 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan Gozali (2009) mengenai uji aktivitas 
anti nyamuk dengan pemanfaatan bahan alam 
dari ekstrak daun Zodia terhadap nyamuk Culex 
fatigans dalam sediaan krim menunjukkan 
bahwa variasi konsentrasi ekstrak daun Zodia 
pada krim menunjukkan efektivitas anti 
nyamuk meningkat sesuai dengan 
bertambahnya konsentrasi efektivitas tertinggi 
ditunjukkan pada konsentrasi 12,5 % b/b. 
Menurut Asliah et al., 2008 untuk pengujian 
efektivitas ekstrak tanaman Zodia pada 
berbagai konsentrasi terhadap waktu menghisap 
darah nyamuk Aedes aegypti menunjukkan 
hasil bahwa ekstrak Zodia efektif menghalau 
nyamuk terhadap 4 waktu pengamatan adalah 
12,5% dan 25% yang mana tidak berbeda nyata 
dengan anti nyamuk X yang mengandung 
DEET (N,N-dietel-m-toloamid).  

Berdasarkan Penelitian Widiarti et al. 
(2011), menyebutkan bahwa ekstrak daun 
Zodia dengan konsentrasi 4% mempunyai daya 
proteksi sebagai repelen sebesar  90% selama 6 
jam. Tanaman Zodia  juga mempunyai sifat 
sebagai pembunuh larvasida dengan 
konsentrasi terndah 1,56% mampu membunuh 
larva  Aedes aegypti sebanyak 100%. Sejalan 
dengan penelitian sebelumnya Wibowo dan 
Endang (2015), menyatakan bahwa daun Zodia 
ini merupakan tanaman plant barier sebagai 
tanaman hidup pengusir nyamuk.  
 
Metode Kajian 

Metode yang diterapkan pada kajian ini 
adalah studi literatur dengan mencari referensi 
teori yang relefan dengan bisnis usaha tanaman 
Zodia sebagai pengusir nyamuk di kota 
Surabaya. Referensi teori yang diperoleh dapat 
dijadikan sebagai fondasi dasar dalam analsis.  

Teknik pengumpulan data dalam kajian 
ini dilaksanakan dengan cara observasi pada 
penjual tanaman hias di pasar bunga Kayun, 
Bratang, Wiyung, dan Gayung Sari Surabaya 
sebagai data primer. Sedangkan data sekunder 
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diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi, dan 
internet. Data-data yang sudah diperoleh 
kemudian dianalisis dengan metode analisis 
deskriptif. Analisi data ini diarahkan untuk 
menarik kesimpulan berbagai hal yang 
berkaitan dengan tujuan kajian bisnis usaha 
perbanyakan tanaman Zodia sebagai tanaman 
pengusir nyamuk di kota Surabaya. 

 
Pembahasan  

Berbagai upaya pencegahan penyakit 
demam berdarah sudah dilakukan, mulai dari 
pengendalian secara kimiawi, mekanik, biologi, 
maupun radiasi. Namun, dirasa hasilnya belum 
terlalu efektif. Sudah waktunya masyarakat 
melirik insektisida nabati yang aman, efektif, 
murah, praktis, dan ramah lingkungan yaitu 
menggunakan tanaman-tanaman. Tanaman 
yang berpotensi sebagai repellent adalah 
tanaman Zodia, geranium, serai wangi, selasih, 
dan lain-lain. Namun, tanaman Zodia dianggap 
lebih efektif dalam mengusir nyamuk.  

Gerakan budidaya tanaman Zodia hadir 
sebagai upaya pencegahan demam berdarah di 
Surabaya. Warga Surabaya bersama-sama 
dirangkul untuk menanam tanaman Zodia 
disekitar rumah, di pekarangan, di sekeliling 
selokan, dan sekitarnya sehingga dapat 
mengurangi genangan air pada tanah-tanah 
kosong yang ada di kota Surabaya. Konsep 
yang digunakan adalah tiap-tiap Kecamatan 
yang ada di Surabaya menanam minimal 1000 
tanaman Zodia yang sekedar diletakkan disudut 
rumah atau ditanam di sekitar rumah sebagai 
media untuk mengusir nyamuk. Titik-titik 
penting dari budidaya ini di luar ruangan antara 
lain di pekarangan rumah, di sekitar selokan 
dan pinggiran sungai. Dipilih daerah-daerah 
tersebut karena disukai nyamuk dan tempat 
nyamuk untuk berkembang biak. Bau yang 
dihasilkan tanaman Zodia membuat nyamuk 
pergi sehingga, semakin banyak tanaman yang 
diperbanyak, semakin sedikit genangan air, 
semakin sedikit tempat perkembangan jentik 
nyamuk, sehingga semakin tinggi angka 
penurunan jumlah nyamuk Aedes aegypti. 
Selain dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk 
dengan digosokkan, tanaman Zodia yang 
ditanam juga bisa memberikan efek pengusir 
nyamuk.  Cara kerja pengusir nyamuk tanaman 
Zodia ini berasal dari aroma yang keluar dari 
pohon ini pada  saat daun-daun Zodia 
bergesekan. Saat daun Zodia bergesekan akan 
mengeluarkan aroma yang  mampu mengusir 
nyamuk. 

Kegiatan gerakan menanam Zodia bisa 
dilaksankan dengan memberi penyuluhan  dan 
sosialisasi, penanaman, dan kerja bakti yang 
dilakukan pada setiap Kecamatan di Surabaya. 
Pada minggu pertama dilakukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang DBD (pengertian, 
gejala, dan cara pencegahannya) dan 
pengenalan tanaman Zodia (kandungan, 
manfaat, contoh tanaman, metode penanaman 
dan perawatannya sehingga masyarakat 
memiliki kesadaran untuk membasmi vektor 
DBD nyamuk Aedes aegypti. Sosialisasi bisa 
menggunakan metode bebas seperti diadakan 
penyuluhan, seminar, melalui pendidikan olah 
raga atau melalui games edukatif bagi pelajar 
SD, SMP, maupun SMA. Pada minggu kedua 
dilakukan pembagian tanaman Zodia dan 
dilaksanakan penanaman bersama-sama dan 
minggu keempat diadakan kerja bakti massal. 
Penanaman Zodia secara massal ini dapat 
menjadi agenda rutinan sebagai budaya baru di 
Surabaya Oleh karena itu, apabila semakin 
banyak tanaman Zodia diperbanyak di 
Surabaya, maka hal ini bisa sebagai peluang 
bisnis bagi penjual tanaman. 

Berdasaran uraian di atas tanaman Zodia 
ini merupakan alternatif tanaman yang 
berpotensi untuk mengusir nyamuk. Tanaman 
ini sangat mudah diperbanyak, yaitu melalui 
biji dan stek ranting. Biasanya apabila tanaman 
sudah berbunga dan berbiji, maka bijinya akan 
jatuh dan tumbuh disekitar tanaman.  Tanaman 
Zodia yang tumbuh di dalam tanah, bisa 
mencapai ketinggian 2 m.  Pada saat 
memindahkan anakan tanaman Zodia hasil biji 
ini, ditunggu sampai agak besar dulu, sekitar 
tinggi 5-10 cm lebih.  

Berdasarkan pengamatan di lapangan, 
tanaman Zodia ini harganya lebih tinggi 
dibandingkan jenis tanaman pengusir nyamuk 
lainnya seperti lavender, rosemary, akar wangi, 
dll. Saat ini harga bibit yang baru tumbuh 
mencapai Rp. 5000 - Rp. 10.000 per pohon,  
jika tinggi tanaman mencapai 20 cm mencapai 
harga Rp. 25.000- Rp. 50.000 per pohon, 
sedangkan tanaman yang sudah berbunga dapat 
mencapai Rp.75.000 - Rp. 100.000, bahkan 
yang sudah berbiji dapat mencapai 
Rp.150.0000 - Rp. 200.000 (Kardinan, 2009). 
Pada beberapa daerah di Surabaya, bibit Zodia 
asal Papua ini harganya bervariasi, untuk yang 
berumur 3 bulan, sekitar Rp 60.000,00 dan di 
atas 1 tahun harganya sekitar Rp 350.000,00. 
Sedangkan lavender harganya hanya berkisar 
antara Rp 7.500,00 sampai 10.000,00 per 
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tanaman. Memang harga tanaman ini masih 
mahal karena masih tergolong langka  dan bagi 
para pengusaha tanaman kesempatan ini 
merupakan peluang yang baik untuk berbisnis. 
Masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui  tanaman pengusir nyamuk ini, 
maka perlu disosialisasiakan akan potensi yang 
didapat pada tanaman Zodia ini. Untuk 
perbanyakan tanaman  juga tergolong jarang 
dibudidayakan oleh pengusaha tanaman. Oleh 
karena itu masih  terbuka  peluang bisnis dalam 
perbanyakan tanaman Zodia. Tanaman Zodia 
juga sangat bermanfaat untuk mengenalkan 
kepada masyarakat luas tentang jenis tumbuhan 
berpotensi tinggi yang bermanfaat bagi 
lingkungan. Agar penanaman Zodia bermanfaat 
sebagai pengusir nyamuk, maka bila yang 
menanam hanya di satu rumah tangga saja 
mungkin kurang efektif, disarankan penanaman 
dilakukan bersama-sama satu RT atau satu RW, 
bahkan jika memungkinkan se Kelurahan, se 
Kecamatan,atau satu lingkungan perkantoran 
dan seterusnya. 

Media tanaman Zodia sendiri hampir 
sama dengan media tanaman lainnya, yaitu 
tanah subur. Menanam Zodia dalam pot atau 
polybag, media yang bisa digunakan adalah 
campuran tanah dan pupuk kandang dengan 
perbandingan 1:1 atau juga bisa dengan 
campuran tanah dan sekam bakar. Media ini 
juga bisa digunakan untuk memperbanyak 
Zodia dengan cara penyemaian biji. Untuk 
perbanyakan dan perkembangbiakannya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu biji dan stek 
ranting. Perkembangbiakan dengan biji bisa 
dilakukan dengan mengambil langsung biji dari 
bunga yang sudah tua kemudian disemai. 
Biasanya tanaman yang sudah berbunga dan 
berbiji, maka bijinya akan langsung jatuh dan 
tumbuh disekitar tanaman.Selain perbanyakan 
dengan biji, bisa melakukan stek ranting pada 
tanaman zodia yang sudah dewasa dalam artian 
sudah memiliki kayu-kayu dan ranting yang 
kuat.  

Tanaman Zodia termasuk tanaman 
yang menyukai matahari, karena itu tanaman 
ini harus dikeluarkan dari ruangan setiap hari. 
Jika dibiarkan tumbuh bebas dilapangan tinggi 
tanaman Zodia bisa mencapai 2 meter. 
Tanaman Zodia memiliki daun yang berwarna 
hijau kekuningan, pipih panjang tetapi lentur. 
Sebenarnya untuk perawatan Zodia sendiri 
tidak terlalu rumit karena yang terpenting 
adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup 
dan kelembapan yang normal. Saat fase 

pertumbuhan membutuhkan perhatian 
tersendiri. Bila langsung kena sinar matahari, 
bisa-bisa malah mati. Sebaliknya, bila kurang 
sinar matahari justru pertumbuhannya tidak 
sehat. Jika kedua hal tersebut terpenuhi, maka 
biasanya Zodia akan tumbuh dengan baik.  

Penyimpanan tanaman sering diletakkan 
di sekitar tempat angin masuk ke dalam 
ruangan, nyamuk yang hendak masukpun 
terhalau. Jika tanaman Zodia ini sudah cukup 
besar, makan tanaman Zodia bisa dipindahkan 
ke dalam pot yang lebih besar dan dapat 
langsung ditanam tanpa pot. Saat sudah cukup 
berumur, sekitar enam bulan, frekuensi 
penyiraman dapat harus ditambah. Semakin 
besar tanaman akan semakin banyak pula unsur 
air yang dibutuhkan. Perawatan Zodia 
sangatlah mudah dengan rajin disirami bila 
musim kemarau, sehari satu kali. Sedangkan 
cara penggunaan Zodia sebagai anti nyamuk 
adalah dengan menggosokkan daun Zodia ke 
kulit. Cara lainnya adalah dengan memotong 
daun Zodia kecil-kecil, dan ditempatkan dalam 
kantung yang berpori-pori dan bisa juga 
digantung di dekat kipas angin. Namun untuk 
cara ini perlu diperhatikan masalah sirkulasi 
udara dalam ruangan. Bau Zodia akan terasa 
menyesakkan dan membuat pusing bila 
sirkulasi udara tidak bebas. 

Hama yang biasa menyerang Zodia 
anatara lain semut Solenopsisi sp, Dolichoderus 
throcicus, Proriphilus tessellatus,  kumbang 
hitam kecil, lebah Trigona apicalis, lalat, kutu 
putih Pseudococcus citriculus, Anopheles, 
Culex sp., Dysmicocus, Macroloplus sp., 
Gymonomerus laevipes, Micraspsis sp., Thrips 
tabaci menyerang daun dan bunga Zodia 
(Mumamat et al, 2015). Pada keadaan lembab 
sering juga ditemui hama yang menyerang akar 
dan batang zodia, terutama saat pembibitan. 
Sedangkan penyakit yang menyerang terutama 
busuk basah akibat cendawan/bakteri pada 
daun. Penyemprotan pestisida hanya dilakukan 
bila serangan hama dan penyakit yang cukup 
mengganggu. Dalam pertanian organik 
biasanya untuk mengusir hama tanaman 
mengunakan insektisida alami, ternyata 
tanaman Zodia ini sangat berpeluang 
dimanfaatkan sebagai insektisida alami 
tersebut. Tanaman Zodia bisa juga diletakkan 
di sekitar kebun pertanian organik agar bisa 
mengusir hama tanaman yang ada di sekitar 
daerah tersebut. 

Bisnis usaha perbanyakan tanaman Zodia 
ini dianggap besar dengan alasan sebagai 
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berikut:  di saat musim kemarau yang panjang, 
biasanya nyamuk mulai menyerang. Untuk 
mengantisipasi hal itu, sepertinya menanam 
Zodia menjadi pilihan yang sangat tepat dan 
pengusaha tanaman masih jarang yang melirik 
untuk membudidayakan dan berdasarkan 
beberapa literatur tanaman ini berpotensi juga 
sebagai obat tradisonal, berprospek juga 
digunakan sebagai pestisida nabati dan 
aromaterapi Selain sebagai tanaman pengusir 
nyamuk,  tanaman Zodia juga menarik bila 
digunakan sebagai tanaman pagar dan bunga 
Zodia yang berwarna hijau cerah kekuningan, 
mampu menyejukkan mata yang melihatnya, 
sehingga perlu mensosialisasikan kepada 
masyarakat akan pemanfaatan bahan alam dari 
tanaman Zodia. Oleh sebab itu, mari kita 
hindari penyakit akibat gigitan nyamuk dengan 
cara yang alami. Salah satunya adalah dengan 
menanam  Zodia dan mengggunakan daunnya 
sebagai pengusir nyamuk alami. 
 
Penutup  

Tanaman Zodia merupakan salah satu 
komoditas pertanian daerah tropis yang 
mempunyai peluang sangat besar untuk 
dikembangkan di Indonesia sebagai usaha 
agribisnis dengan prospek yang cukup 
menjanjikan. Hal ini dikarenakan selain 
mempunyai manfaat sebagai tanaman pengusir 
nyamuk, bisa digunakan sebagai obat 
tradisional, antara lain sebagai tonik untuk 
menambah stamina tubuh, sementara rebusan 
kulit batangnya bermanfaat sebagai pereda 
demam malaria, bermanfaat juga  untuk 
menyembuhkan sakit kepala, disentri dan 
berpotensi pembunuh sel kanker, bunga 
tanaman zodia bermanfaat sebagai obat gosok 
untuk mengobati masuk angin, dan sangat 
berpotensi juga sebagai insektisida alami. 
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ABSTRAK 
 

Bahasa bakul jamu gendhong memiliki keunikan tersendiri. Hal tersebut 
terlihat pada saat bakul jamu gendhong menawarkan jamu. Bakul jamu 
gendhong menggunakan berbagai macam ragam bahasa untuk memikat 
pembeli agar senang hati membeli jamu tanpa merasa dipaksa. Berdasarkan 
hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah 1) ragam bahasa bakul jamu 
gendhong, 2) alih kode yang digunakan bakul jamu gendhong, 3) campur kode 
yang digunakan bakul jamu gendhong, 4) ungkapan yang digunakan bakul 
jamu gendhong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 
deskriptif. Data penelitian berupa tuturan bakul jamu gendhong di Pasar 
Sayur Kab. Magetan. Hasil penelitian 1) ditemukan dua ragam bahasa yaitu 
ragam transaksi dan ragam tingkat tutur (unggah-ungguh) bahasa Jawa, 2) 
ditemukan dua macam alih kode yaitu alih kode intern dan ekstern, 3) 
ditemukan dua macam campur kode yaitu campur kode positif dan negatif, 4) 
ditemukan parikan dan plesetan pada ungkapan bakul jamu gendhong. 

 
Kata kunci: ragam bahasa, alih kode, campur kode, ungkapan, bakul jamu gendhong 
 
 
PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat yang digunakan 
manusia untuk berkomunikasi. Melalui bahasa 
manusia dapat menyampaikan pikiran, maksud, 
dan perasaan. (cf. Nababan,1995:1; Chaer, 
1995:254; Pateda, 1994:4; Kridalaksana, 
1985:2). Bahasa yang digunakan manusia tidak 
hanya bahasa verbal namun juga bahasa 
nonverbal. Misalnya saat bakul jamu gendhong 
menawarkan jamu kepada seorang pembeli 
yang bernama Paijo “Jo, tuku jamu apa ora? 
Paijo hanya menjawab dengan menggeleng-
gelengkan kepala. Hal yang dilakukan Paijo 
tersebut merupakan bahasa nonverbal bahwa 
Paijo tidak ingin membeli jamu.  

Bahasa bakul jamu gendhong memiliki 
keunikan tersendiri. Bakul jamu gendhong 
menggunakan berbagai macam bahasa untuk 
menarik minat pembeli jamu. Bahasa yang 
digunakan bakul jamu gendhong beragam, 
sebagai dwibahasawan bakul jamu gedhong 
juga sering melakukan alih kode dan campur 

kode. Hal tersebut dikarenakan bakul jamu 
gendhong di Pasar Sayur Kab. Magetan 
menguasai lebih dari satu bahasa yaitu bahasa 
Jawa, bahasa Indonesia, serta sedikit bahasa 
Arab dan bahasa Inggris. 

Penelitian terhadap bahasa bakul jamu 
gendhong ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif (cf 
Moleong, 2006:4; Mahsun, 2005:233). Data 
penelitian berupa tuturan bakul jamu gendhong 
di Pasar Sayur Kab. Magetan. Subjek penelitian 
merupakan satu-satunya bakul jamu gedhong 
yang ada di Pasar Sayur Kab. Magetan 
sehingga sangat laris dan banyak langganannya.  
 
PEMBAHASAN 
A. Ragam Bahasa 

Ragam bahasa bakul jamu gendhong 
terbagi atas dua bahasan yaitu ragam bahasa 
transaksi dan ragam bahasa tingkat tutur 
(unggah-ungguh). Ragam bahasa transaksi 
terdiri atas ragam promosi, ragam penawaran, 



   
 

lan ragam basa-basi. Sedangkan ragam bahasa 
tingkat tutur (unggah-ungguh) terbagi atas 
ragam ngoko, ragam madya, ragam krama, dan 
ragam campuran. Berikut uraian tentang ragam 
bahasa bakul jamu gendhong di Pasar Sayur 
Magetan Kab. Magetan.  
1. Ragam Bahasa Transaksi 

Ragam bahasa transaksi merupakan 
ragam bahasa yang digunakan bakul jamu 
gendhong pada saat bertransaksi dengan 
pembeli. Ragam transaksi terdiri atas ragam 
promosi, ragam penawaran, lan ragam basa-
basi. 

a.  Ragam Promosi 
Ragam promosi merupakan ragam 

bahasa kang digunakan bakul jamu 
gendhong untuk mempromosikan jamunya 
kepada pembeli. Bahasa yang digunakan 
bakul jamu gendhong komunikatif dan 
memikat agar pembeli tertarik untuk 
membeli jamu. Untuk pembeli yang sudah 
dikenal, bakul jamu gendhong langsung 
memanggil nama pembeli tersebut seperti 
mbak Mur, Ji, Bu, Hardi, Yupainem dan 
sebagainya. Berikut salah satu contoh 
tuturan bakul jamu gendhong pada saat 
memprosikan jamunya: 
(1) BJG : “Mbak Mur ngunjuk pa ra?” 
  “Mbak Mur minum apa tidak?” 
(2) BM : “Jamu pait.” 
  “Jamu pahit.” 
(3) BJG : “Sing pait jamune suruh.” 
  “Yang pahit jamu suruh.” 
(4) BM : “Ya.” 
    “Ya.” 
Konteks :  
Tuturan (1) sampai (4) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dan 
bakul mracang (BM). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian utara. 

Tuturan (1) bakul jamu gendhong 
mempromosikan jamu kepada Mbak Mur, 
bakul mracang. Bakul jamu gendhong dan 
bakul mracang telah saling mengenal 
terbukti pada saat mempromosikan jamu 
kepada bakul mracang, bakul jamu 
gendhong memanggilnya dengan nama 
Mbak Mur. Bakul jamu gendhong bertanya 
kepada mitra tutur “minum jamu atau 
tidak?” dan mitra tutur menjawab dengan 
“ya” yang berarti bakul jamu gendhong 
telah berhasil memikat bakul mracang untuk 
membeli jamu. Jadi salah satu cara bakul 
jamu gendhong memikat pembeli adalah 

dengan memanggil nama pembeli. Tuturan 
serupa juga terdapat pada tuturan berikut ini. 

 
(5) BG :  “Ndang Ji sagelas ae Ji. 
   Kae lo mbah Bayan prentah! Ji 

sagelas ya... ya...” 
  “Ayo Ji satu gelas saja Ji.” 
  “ Itu mbah Bayan perintah! Ji 

satu gelas ya… ya…” 
(6) KG :   “Ya.” 
    “ Ya.” 
Konteks : 
Tuturan (5) dan (6) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dan kuli 
gendhong (KG). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian timur di depan warung nasi. 

Bakul jamu gendhong merayu kuli 
gendhong agar mau membeli jamunya. Hal 
tersebut ditunjukkan oleh tuturan (5) “ndang 
Ji sagelas ae Ji. Kae lo mbah Bayan 
prentah! Ji sagelas ya... ya....” Bakul jamu 
gendhong merayu kuli gendhong agar 
bersedia jamunya. Rayuan tersebut 
dipertegas lagi dengan kata “ya... ya...” 
yang bermakna memelas, memikat, dan 
membujuk kuli gendhong agar bersedia 
membeli jamu gendhong.  

Selain memikat dengan memanggil 
nama, bakul jamu gendhong juga memikat 
dengan cara memuji. Berikut tuturan bakul 
jamu gendhong yang sedang memuji “Yu 
Painem.”  
(7) BJG : “Yu Painem kamu cantike yu 

Painem.” 
  “Mbak Painem kamu cantik 

sekali mbak Painem.” 
Konteks :  
Tuturan (7) merupakan tuturan bakul jamu 
gendhong (BJG) kepada Yu Painem, Yu 
Painem merupakan penjual jajan di Pasar 
Sayur Magetan. 

Salah satu strategi mempromosikan 
jamu gendhong adalah memikat pembeli 
dengan pujian. Hal tersebut dilakukan bakul 
jamu gendhong kepada Yu Painem. Bakul 
jamu gendhong mengatakan “cantik” 
kepada Yu Painem, tentu saja Yu Painem 
senang. Faktanya Yu Painem telah berumur 
57 tahun dan pada usia tersebut sangat 
jarang orang memuji dengan mengatakan 
cantik kepada perempuan paruh baya itu. Yu 
Painem merasa sangat senang sekali 
kemudian memesan satu gelas jamu 
gendhong. 
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Berdasarkan tuturan-tuturan bakul 
jamu gendhong pada saat mempromosikan 
jamu, dapat disimpulkan bahwa bakul jamu 
gendhong menggunakan berbagai macam 
strategi untuk mempromosikan jamu 
diantaranya dengan cara memanggil nama 
pembeli, menanyakan “apakah sudah 
minum jamu?” kemudian merayu dan 
memuji pembeli serta menyebutkan jenis-
jenis jamu gendhong. 
b.  Ragam Penawaran 

Ragam penawaran pada transaksi 
jamu gendhong adalah ragam penawaran 
harga. Ragam penawaran terdapat pada awal 
transaksi dan akhir transaksi. Ragam 
penawaran terjadi karena ketidaktahuan 
pembeli akan harga jamu gendhong. Berikut 
salah satu contoh ragam penawaran bakul 
jamu gendhong dengan kuli gendhong yang 
terdapat pada akhir transaksi. 
(8) BJG : “Nggawa sitoke ta? Loro? Nek 

wis oleh obat kuat kaya ngono 
ta? Ayo nggawaa sitoke kilo 
kunir asem.” 

   “Bawa satu? Dua? Kalau sudah 
dapat obat kuat seperti itu? 

   Ayo bawa satu saja ini hlo kunir 
asem.” 

(9) KG  :“Ora nggawa, ayo utang saanue 
sagelas.” 

   “Tidak bawa, ayo hutang satu 
gelas saja.” 

(10) BJG : “Gah aku nek utang sagelas 
aluwung sagendol.” 

   “Tidak boleh kalau hutang satu 
gelas lebih baik langsung satu 
botol.” 

(11) KG  : “Ra utang aku.” 
   “aku tidak hutang.” 
(12) BJG : “Sasenengmu, kowe mau tuku 

apa?” 
   “Terserah kamu, kamu tadi beli 

apa?” 
(13) KG  : “Tuku rambutan.” 
   “Beli rambutan.” 
(14) BJG :“Kikuk kikuk kikuk kikuk kikuk...” 
   “Kikuk kikuk kikuk kikuk 

kikuk...” 
(15) KG  : “Isine apa? Beras kencur?” 
   “Isinya apa? Beras kencur?” 
(16) BJG : “Kunir asem.” 
   “Kunir asem.” 
(17) KG  : “Kuninge enak.” 
   “Kuning saja enak.” 
(18) BJG :“Irenge sansaya enak pindho.” 

   “Hitam lebih enak lagi.” 
(19) KG  : “Pira? Rong ewu?” 
   “Berapa?dua ribu?” 
(20) BJG : “Limang ewu, apalane rong ewu 

ae.” 
   “Lima ribu, tidak boleh dua 

ribu.” 
(21) KG  : “Mung sitok iki ne.” 
   “Hanya satu ini saja.” 
(22) BJG : “Apalane... njuk kresek pa ra 

pak?” 
   “tidak boleh… minta kresek apa 

tidak pak?” 
Konteks : 
Tuturan (8) sampai (22) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
kuli gendhong (KG). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian timur di depan warung nasi. 

Tuturan diatas menunjukkan bentuk 
ragam penawaran yang dilakukan oleh kuli 
gendhong kepada bakul jamu gendhong. 
Pada tuturan (19) kuli gendhong menawar 
harga satu botol jamu gendhong dengan 
harga dua ribu rupiah namun bakul jamu 
gendhong tidak menyetujuinya karena harga 
satu botol jamu gendhong adalah lima ribu 
rupiah. Penawaran yang dilakukan kuli 
gendhong tidak disetujui oleh bakul jamu 
gendhong maka untuk menyelesaikan 
transaksi tersebut kuli gendhong 
menyepakati saja harga satu botol jamu 
gedhong adalah lima ribu rupiah. Ragam 
penawaran yang dilakukan pembeli kepada 
bakul jamu gendhong juga nampak pada 
tuturan berikut. 
(23) KG : “Heh!”  
   “Heh!” 
(24) BJG : “Aja ha heh, reneo sik ta wis 

ta. Cemplung bablong ngombe 
jamu ya ben bolong.” 

   “Jangan ha heh, kemari dulu 
sebentar. Cemplung bablong 
minum jamu supaya bolong.” 

(25) KG : “Sesok ya.” 
    “Besok ya.” 
(26) BJG : “Iya.” 
      “Iya.” 
Konteks : 
Tuturan (23) sampai (26) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
kuli gendhong (KG). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian timur di depan warung nasi. 



   
 

Ragam penawaran yang terlihat pada 
tuturan diatas ditunjukkan kuli gendhong 
pada tuturan (25) “sesok ya.” Tuturan 
tersebut bermakna bahwa kuli gendhong 
sudah mengetahui harga dari satu gelas 
jamu yang telah diminum namun kuli 
gendhong tak dapat membayar jamu 
tersebut pada saat ini sehingga mengatakan 
“sesok ya.” Bakul jamu gendhong 
menyetujui hal tersebut tanpa curiga karena 
antara kedua penutur telah saling kenal. Kuli 
gendhong merupakan salah satu pelanggan 
jamu gendhong.  

Berdasarkan beberapa tuturan yang 
dilakukan bakul jamu gendhong dapat 
disimpulkan bahwa ragam penawaran yang 
terjadi pada transaksi jual beli jamu 
gendhong adalah 1) ragam penawaran harga 
yang terjadi di awal atau akhir tuturan 
dikarenakan ketidaktahuan pembeli akan 
harga jamu gendhong, 2) ragam penawaran 
pembayaran jamu gendhong. 
c.  Ragam Basa-Basi 

Ragam basa-basi digunakan oleh 
bakul jamu gendhong untuk mengakrabkan 
diri kepada pembeli. Bakul jamu gendhong 
memiliki keyakinan bahwa hubungan yang 
baik dengan para pedagang dan pembeli 
akan meningkatkan penjualan jamu 
gendhongnya. Berikut ragam basa-basi yang 
dilakukan oleh bakul jamu gendhong kepada 
para pembeli di Pasar Sayur Kab. Magetan. 
(27) BJG  : “Prei? brambang murah 

nggih niki?” 
    “Libur? bawang merah murah 

ya ini?” 
(28) BBB :  “Murah papat setengah.” 
    “Murah empat ribu lima ratus” 
(29) BJG : “Larang bawange, gendul 

apa plastik, nek plastik 
mlethos.” 

    “Mahal bawang putihnya, botol 
apa plastik, kalau plastik 
pecah.” 

(30) BBB : “Campur karo beras kencur, 
pait ngene iki moh.” 

    “Campur dengan beras kencur, 
pahit seperti ini tidak mau.” 

(31) BJG : “Cah nom tambah seneng, 
samene ya?” 

    “Anak muda tambah senang, 
segini ya?” 

(32) BBB :  “Iya.” 
     “Iya.” 
Konteks : 

Tuturan (27) sampai (32) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul bawang brambang (BBB). Tuturan 
tersebut berlangsung di dalam Pasar Sayur 
Magetan bagian timur di depan kios daging. 

Tuturan (27) sampai (32) merupakan 
bentuk basa-basi bakul jamu gendhong 
kepada bakul bawang brambang. Bakul 
bawang brambang merupakan salah satu 
langganan dari bakul jamu gendhong. Untuk 
membuka pembicaraan bakul jamu 
gendhong menanyakan harga bawang. Hal 
tersebut terlihat pada tuturan (27) “Prei, 
brambang murah nggih niki?” kemudian 
bakul bawang brambang menjawab dengan 
“Murah papat setengah.” Usaha yang 
dilakukan bakul jamu gendhong tersebut 
berbuah manis karena bakul bawang 
brambang membeli jamu yang dibawa oleh 
bakul jamu gendhong. Hal tersebut 
dibuktikan oleh tuturan (29) “larang 
bawange, gendul apa plastik, nek plastik 
mlethos” bakul jamu gendhong memberikan 
pilihan kepada bakul bawang brambang 
bahwa jamunya diletakkan di botol atau di 
plastik, kalau di plastik rawan karena mudah 
meletus. Tuturan berikut ini juga merupakan 
ragam basa-basi yang dilakukan oleh bakul 
jamu gendhong kepada salah seorang 
pembeli (wong blanja) di Pasar Sayur Kab. 
Magetan. 
(33) BJG : “Akui nek mlencer ki mbak 

neng sepur apa neng bus sing 
tak goleki gendul ngene iki. 
Aku nggawa kresek gedhe neng 
sepur kuwi… tenan. Neng 
sepur wi wong padha rakaruan 
ta mbak, padha ngguwaki 
gendul kuwi. Aku diseneni 
tanah ya golek rosok lo gek 
gendule ke nyis nyis lo tapi, 
anu sing tak jukuki sing aqua 
thok sing mizone ora gelem. Iki 
ditambahi beras kencur ora?” 

 “Saya itu pergi mbak di kereta 
api atau di bus yang saya cari 
botol seperti ini. Aku 
membawa tas besar di kereta 
api itu… benar. Di kereta api 
itu orang tidak karuan mbak, 
membuang botol itu. Aku 
dimarahi memang ya mencari 
rosok botolnya nyis nyis tapi, 
anu yang saya ambil yang aqua 
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Jawa yang paling mudah dan merakyat 
karena tidak memperhatikan status sosial, 
umur dan jenis kelamin. Berikut ragam 
bahasa Jawa ngoko yang digunakan bakul 
jamu gendhong pada saat bertutur dengan 
pembeli. 
(35) BJG : “Njuk neh ra Mbah, Mbah 

Gondor? Njuk neh pa ra?” 
      “Mau lagi tidak Mbah, Mbah 

Gondor? Mau lagi apa tidak?” 
(36) BJ : “Ora, jamumu lulang.” 
       “Tidak, jamumu lulang.” 
(37) BJG : “Lulang... iya diulu terus 

ilang.” 
      “Lulang... iya diulu terus 

ilang” 
(38) BJ : “Jamune lujik ya tak tuku. Hla 

jik piye jamune?” 
       “Jamunya lujik ya tak beli. 

Hla apa masih jamunya?” 
(39) BJG : “Jik, tak jukukne mbah.” 

 “Masih, saya ambilkan Mbah.” 
Konteks  : 
Tuturan (35) sampai (39) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul janganan (BJ). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian barat. 

Ragam ngoko terlihat pada tuturan 
bakul jamu gendhong dengan bakul 
janganan. Bakul jamu gendhong dan bakul 
janganan keduanya bertutur menggunakan 
bahasa Jawa ngoko. hal tersebut 
dikarenakan antara bakul jamu gendhong 
dan bakul janganan sudah saling kenal 
akrab dan memiliki status sosial yang sama 
yaitu sama-sama menjadi pedagang di Pasar 
Sayur Kab. Magetan walaupun faktanya 
pada tuturan (35) “Njuk neh ra Mbah, Mbah 
Gondor? Njuk neh pa ra?” dibuktikan 
bahwa bakul janganan lebih tua dari pada 
bakul jamu gendhong. Hal tersebut seolah 
diabaikan saja oleh kedua penutur. Berikut 
contoh lain dari ragam ngoko yang 
dilakukan bakul jamu gendhong dengan 
tukang kredhit di Pasar Sayur Kab. 
Magetan. 
(40) BJG : “Dhuwit ngene iki... kuelet 

ngenei kilo. Dhek ingi ki dhuwit 
patang ewu malih limang ewu, 
ora ruh ta wong kelet. Hla 
wonge wis ngalih ta arep tak 
celuk.” 

   “Uang seperti ini... lengket 
seperti ini hlo. Kemarin uang 

empat ribu berubah jadi lima 
ribu, tidak tau karena lengket. 
Hla orangnya sudah pergi 
ketika akan saya panggil.” 

(41) TK :  “Iki lima ya.” 
     “Ini lima ya.” 
(42) BJG :  “Pek en aku ra anu no.” 
     “Bawa saja aku tidak apa-apa.” 
(43) TK :  “Iki udan.” 
     “Ini hujan.” 
(44) BJG : “Kaya dhek ingi yahene wis 

blarutan.” 
     “Seperti kemarin jam segini 

sudah deras.” 
Konteks : 
Tuturan (40) sampai (44) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
tukang kredhit (TK). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian barat di depan bakul janganan. 

Bakul jamu gendhong dan tukang 
kredhit sama-sama bertutur menggunakan 
bahasa Jawa ngoko. Perbedaan jenis 
kelamin tidak membuat keduanya sungkan 
antara satu dengan yang lain. Keduanya 
telah saling mengenal lama karena setiap 
hari tukang kredhit mendatangi bakul jamu 
gendhong untuk meminta setoran. 

Ragam bahasa Jawa ngoko memang 
sering digunakan bakul jamu gendhong 
untuk berbicara dengan pelanggan tetapnya 
di Pasar Sayur Kab. Magetan. Bahasa Jawa 
ngoko yang digunakan bakul jamu 
gendhong berfungsi untuk mengakrabkan 
diri kepada langganannya agar terasa dekat 
seperti keluarga serta dapat mempererat tali 
persaudaraan. 
b. Ragam Madya 

Bahasa Jawa madya berada di antara 
bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa krama. 
Bahasa Jawa madya memiliki ciri khas yaitu 
yang di-krama-kan hanya subjek, kata kerja, 
dan barang kepunyaan. Berikut wujud 
ragam madya yang digunakan bakul jamu 
gendhong di Pasar Sayur Kab. Magetan. 
(45) WB :“Sing ireng menika saking 

napa?” 
   “Yang hitam itu terbuat dari 

apa?” 
(46) BJG : “Sambiroto. Sambirotoi nek 

wong kene sing ngesoki wong 
Mediun mbak...” 

   “Sambiroto. Sambiroto ini 
didatangkan dari orang Mediun 
mbak…” 
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(47) WB : “Menawi ijo?” 
   “Kalau hijau?” 
(48) BJG : “Godhong kates. Sambirotoi 

larang mbak.” 
   “Daun papaya. Sambirotoi 

mahal mbak.” 
(49) WB : “Sambiroto niku napa?” 
   “Sambiroto itu apa?” 
(50) BJG  : “Godhong, sampeyan rung ruh? 

Iki ya iju ngko nek dipepe 
ireng.” 

     “Daun, kamu belum tahu? Ini 
hijau nanti kalau dikeringkan 
menjadi hitam.” 

(51) WB : “Pinten?” 
   “Berapa?” 
(52) BJG : “Larang sekilone saiki sepuluh 

ewu, rendheng iki lak telat 
mbak... 

    Tambane napa?” 
   “Mahal satu kilo sekarang 

sepuluh ribu, musim hujan ini 
telat mbak… Penghilang rasa 
pahitnya apa?” 

(53) WB : “Paite...” 
   “Pahitnya…” 
(54) BJG : “Jamu...” 
   “Jamu…” 
Konteks  : 
Tuturan (45) sampai (54) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
wong blanja (WB). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian timur di depan warung nasi. 

Pada saat bertutur dengan wong blanja, 
bakul jamu gendhong memilih 
menggunakan bahasa Jawa madya.  Hal 
tersebut dilakukan bakul jamu gendhong 
karena bakul jamu gendhong belum kenal 
akrab dengan pembeli sehingga untuk 
menghargainya bakul jamu gendhong 
menggunakan bahasa Jawa madya. Tuturan 
(50) “Godhong, sampeyan rung ruh? Iki ya 
iju ngko nek dipepe ireng” kata “sampeyan” 
pada tuturan tersebut merupakan wujud 
bahasa Jawa madya. Bakul jamu gendhong 
tidak menggunakan kata “kowe” atau 
“awakmu” kepada wong blanja karena 
dipandang kata tersebut kurang sopan 
apabila diucapkan kepada orang yang baru 
dikenal. 
c. Ragam Krama 

Bahasa Jawa krama merupakan 
tingkat tutur (unggah-ungguh) tertinggi 
dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa krama 

menempatkan petutur lebih tinggi daripada 
penutur. Bahasa Jawa krama mengajarkan 
kesantunan, kerendahan hati, dan 
kehormatan kepada petutur. Berikut salah 
satu wujud ragam bahasa Jawa krama yang 
terdapat pada tuturan bakul jamu gendhong 
di Pasar Sayur Kab. Magetan. 
(55) BJG :“Ngunjuk mriki napa beta 

kondur? Mboten kunir asem 
riyin? Kunir asem riyin nggih 
mengke beras kencure kagem 
tamba.” 

   “Minum disini atau dibawa 
pulang? tidak kunir asem 
dahulu? Kunir asem dulu ya 
nanti beras kencurnya sebagai 
penghilang rasa pahit.” 

(56) BSJ : “Inggih.” 
  “Iya.” 
Konteks  : 
Tuturan (55) dan (56) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul sega jagung (BSJ). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian utara. 

Tuturan tersebut merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong dengan bakul 
sega jagung. Pada tuturan (55) terlihat 
bahwa bakul jamu gendhong menggunakan 
bahasa Jawa krama kepada bakul sega 
jagung. Hal tersebut dilakukan untuk 
menghargai dan menghormati bakul sega 
jagung yang pada kenyataannya memiliki 
usia lebih tua dari pada bakul jamu 
gendhong. 
d. Ragam Campuran 

Ragam campuran terjadi karena bakul 
jamu gendhong menguasai lebih dari satu 
bahasa yaitu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, 
sedikit bahasa Arab dan Inggris. Ragam 
campuran yang digunakan bakul jamu 
gendhong terdiri atas ngoko-madya, ngoko-
krama, ngoko-Indonesia, ngoko-Arab, 
ngoko-Inggris, krama-ngoko, krama-
Indonesia, krama-ngoko-Indonesia, dan 
krama-ngoko-Arab-Inggris. (cf. Wijana dan 
Rohmadi, 2006:56; Chaer, 2004:84; Basir, 
2002:22). Berikut salah satu contoh ragam 
campuran yang digunakan oleh bakul jamu 
gendhong di Pasar Sayur Kab. Magetan.  
(57) BJG : “Aku dua hari gak ketemu.” 
   “Aku dua hari tidak bertemu.” 
(58) TK : “Kemana Bu?” 
   “Kemana Bu?” 
(59) BJG : “Ya jualan terus.” 
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    “Mahal bawang putihnya, botol 
apa plastik, kalau plastik 
pecah.” 

(67) BBB : “Campur karo beras kencur, 
pait ngene iki moh.” 

    “Campur dengan beras kencur, 
pahit seperti ini tidak mau.” 

(68) BJG  : “Cah nom tambah seneng, 
samene ya?” 

    “Anak muda tambah senang, 
segini ya?” 

(69) BBB :  “Iya.” 
    “Iya.” 
Konteks : 
Tuturan (27) sampai (32) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul bawang brambang (BBB). Tuturan 
tersebut berlangsung di dalam Pasar Sayur 
Magetan bagian timur di depan kios daging. 

 
Untuk menghormati bakul bawang 

brambang yang memiliki usia lebih tua, 
bakul jamu gendhong pada tuturan (64) 
bertanya menggunakan bahasa Jawa krama 
“Prei? brambang murah nggih niki?”  

 
kemudian dijawab dengan tuturan 

(65) “Murah papat setengah” bakul 
bawang brambang menjawab menggunakan 
bahasa Jawa ngoko. Setelah dijawab 
menggunakan bahasa Jawa ngoko, bakul 
jamu gendhong mulai beralih menggunakan 
bahasa Jawa ngoko agar terlihat akrab. Jadi, 
alih kode yang dilakukan bakul jamu 
gendhong pada situasi tutur ini dikarenakan 
terpengaruh oleh tuturan mitra tutur. 

 
2. Alih Kode Ekstern  

Alih kode ektern yang ditemukan pada 
tuturan bahasa bakul jamu 
gendhong adalah alih kode 
Jawa-Indonesia. Berikut 
tuturan bakul jamu gendhong 
dengan salah seorang pembeli 
di Pasar Sayur Kab. Magetan. 
(cf. Soewito dalam Chaer, 
2004:114). 

 
(70) WB : “Mbak beli jamu?” 
     “Mbak beli jamu?” 
(71) BJG :  “Jampi napa?” 
     “Jamu apa?” 

(72) WB :  “Jamune yang gak pait apa?” 
     “Jamu yang tidak pahit apa?” 
(73) BJG :  “Kunir asem, beras kencur 

yang gak pait.” 
     “Kunir asem, beras kencur 

yang tidak pahit.” 
(74) WB :  “Kalo yang item ini apa?” 
     “Kalau yang hitam ini apa?” 
(75) BJG :  “Paitan, ni minum sini atau 

bawa pulang?” 
     “Pahitan, diminum disini atau 

dibawa pulang?” 
(76) WB :  “Diminum sini ae, dari apa 

ini?” 
     “Diminum disini saja, dari apa 

ini?” 
(77) BJG :  “Kunir sama asem, gak habis? 

Dibungkus?” 
     “Kunir sama asem, tidak habis? 

Dibungkus?” 
Konteks : 
Tuturan (70) sampai (77) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
wong blanja (WB). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian selatan di depan kios roti. 

 
Alih kode ektern ditunjukkan bakul 

jamu gendhong pada tuturan (71) “Jampi 
napa?” semula bakul jamu gendhong 
bertutur menggunakan bahasa Jawa krama 
kemudian beralih menggunakan bahasa 
Indonesia pada tuturan (73), (75) dan (77). 
Bakul jamu gendhong beralih menggunakan 
bahasa Indonesia karena terpengaruh oleh 
tuturan mitra tutur. Dari awal mitra tutur 
bertanya menggunakan bahasa Indonesia 
meskipun dijawab oleh bakul jamu 
gendhong menggunakan bahasa Jawa krama 
mitra tutur tetap melanjutkan pertanyaannya 
menggunakan bahasa Indonesia. Hal 
tersebut menyebabkan bakul jamu gendhong 
menyerah menggunakan bahasa Jawa krama 
kemudian beralih menggunakan bahasa 
Indonesia agar tuturannya mudah dipahami 
oleh mitra tutur. 

Untuk memudahkan memahami 
pembahasan mengenai alih kode. Berikut bagan 
alih kode yang dilakukan bakul jamu gendhong 
beserta dengan wujud, alasan, dan tujuannya 
melakukan alih kode. 

 



 

B. Cam
B

kode ter
kode pos
2002:60
campur 
yang d
gendhon

1. Camp

meng
posit
bahas
mem
2002
kode
baku
Mage

(78) B

 

(79) B
 

Erlin, B

 
mpur Kode  

erdasarkan 
rbagi menja
sitif dan cam

0; Sudaryanto
kode positif

ditemukan p
ng di Pasar S

 
pur Kode Po

Campur k
guntungkan 
tif menamba
sa Jawa ka

miliki kosak
2:64). Beriku
 positif yan
l jamu gend
etan. 

 
BM : “Ngen

we ke
  “Sepe

berapa
BJG : “Adza

  “Adz

Bahasa Bakul J

aspek kontr
adi dua jenis
mpur kode ne
o, 1992:106)
f  dan campu
pada tuturan
Sayur Kab. M

ositif 
kode positif 

(integratif). 
ah kosakata
arena bahas

kata tersebu
ut salah satu 
ng ditemukan
dhong di Pas

ne iki tangi 
?” 
erti ini kam
a Dhek kamu
n nika ndada

zan itu memb

Jamu Gendho

Bag

ribusi, camp
s yaitu camp
egatif (cf. Ba
. Berikut ura
ur kode neg
n bakul ja

Magetan.  

memiliki s
Campur ko

a baru dal
sa Jawa tid
ut (cf. Ba
contoh camp
n pada tutu
sar Sayur K

jam pira dh

mu bangun j
u itu?” 
ak kabeh.” 
buat semua.”

ng Di Pasar S

 
 

gan 3: Alih K

mpur 
mpur 
asir, 
aian 
gatif 
amu 

ifat 
ode 
lam 
dak 

asir, 
mpur 
uran 
Kab. 

dhek 

jam 

 

 

Sayur Magetan

Kode 

(80) BM : “
  
(81) BJG : “

k
p
r
e
t
t
d
D

(82) BM : 
  
(83) BJG : “
  
Konteks
Tuturan (78
antara baku
bakul mra
berlangsung
bagian selat

Pada 
campur ko
dengan a
“blender.” 

n 

“La iya ko ce
“La iya ko c
“Tiyang niku
kula. Lunta
puyang nek d
rasane. D
enakna?”  “O
telaten seper
temulawak 
diblender i
Diblender itu
“Ayo Dhek.”
“Ayo Dhek.

“Nggih mang
“Iya silakan

: 
8) sampai (83
ul jamu gend
acang (BM)
g di dalam P
tan di depan 

tuturan (79)
ode positif 
adanya kat

Kata “ad

epet men.” 
cepat sekali.”
u arang tlat

as, jahe, te
diblender ke

Diblender k
Orang itu 
rti saya. Lun

puyang 
itu beda 
u apa enakny
” 
.” 
gga.” 
n.” 

3) merupaka
dhong (BJG
). Tuturan 
Pasar Sayur 
kios mracan

) dan (81) di
f yang ditu
ata “adzan
dzan” diam

 

” 
en kados 
mulawak 

e seje neh 
ke apa 

jarang 
ntas, jahe, 

kalau 
rasanya. 

ya?” 

n tuturan 
) dengan 
tersebut 

Magetan 
ng. 

itemukan 
unjukkan 
n” dan 

mbil dari 

119 



 

 

bahasa Arab sedangkan“blender” diambil 
dari bahasa Inggris. Adzan merupakan 
seruan kepada umat muslim untuk segera 
melakukan sholat, dalam sehari terdengar 
adzan selama lima kali. Sedangkan blender 
merupakan nama alat penghalus makanan 
yang diadopsi dari negara asing. 

 
2. Campur Kode Negatif 

Campur kode negatif bersifat 
merugikan karena meminjam kosakata 
bahasa lain sementara bahasa tersebut 
memiliki kosakata sendiri (cf. Basir, 
2002:64). Berikut salah satu contoh campur 
kode negatif yang ditemukan pada tuturan 
bakul jamu gendhong di Pasar Sayur Kab. 
Magetan.  

 
(84) BJG :“Ngladeni dhuwik kecil-kecil piye 

tanah nggo sekolah anake.” 
   “Melayani uang kecil-kecil 

untuk membayar sekolah anak.” 
(85) BP : “Anakmu pira?” 
   “Anakmu berapa?” 
(86) BJG :“Anakku loro, sing sitok neng 

adohan, saiki wis rabi wis nduwe 
bojo.” 

  “Anakku dua, yang satu dirantau, 
sekarang sudah kawin 
mempunyai suami.” 

(87) BP : “Sing cilik dhewe.” 
   “Yang kecil sendiri.” 
(88) BJG : “Sing cilik sekolah malah Pake 

wis ra eneng, wis take ling-eling 
wis rong taun. Ya.. anakku sing 
lanang tamat STM Pake wis ra 
eneng. Jamu napa niki?” 

   “Yang kecil masih sekolah, 
bapaknya sudah tidak ada, saya 
ingat-ingat sudah dua tahun. Ya.. 
anakku yang laki-laki lulus STM 
Bapaknya sudah tidak ada. Jamu 
apa ini?” 

(89) BP : “Pace.” 
   “Pace.” 
Konteks : 
Tuturan (84) sampai (89) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul pitik (BP). Tuturan tersebut 
berlangsung di belakang Pasar Sayur 
Magetan di kios pedagang ayam. 

 
Campur kode negatif pada tuturan 

bakul jamu gendhong terlihat pada tuturan 
(84) “ngladeni dhuwik kecil-kecil piye tanah 
nggo sekolah anake.” Bakul jamu gendhong 
menggunakan kata “kecil-kecil,” hal 
tersebut digunakan bakul jamu gendhong 
untuk menekankan maksud “kecil-kecil” 
yang berarti uang receh. Bakul jamu 
gendhong hanya sanggup mencari uang 
kecil karena harga jamu gendhong yang 
tidak mahal. Harga satu gelas jamu 
gendhong Rp.500,00 harga satu botol kecil 
Rp.2000,00 dan harga satu botol tanggung 
Rp.5000,00. Bakul jamu gendhong telaten 
mengumpulkan uang tersebut untuk 
membiayai sekolah dua orang anaknya. 

Untuk memudahkan memahami 
pembahasan mengenai campur kode. Berikut 
bagan campur kode yang digunakan bakul jamu 
gendhong beserta dengan wujud, alasan, dan 
tujuannya melakukan campur kode. 
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bakul jamu gendhong tersebut tidak berarti 
tulang (balung) namun kependekan dari 
“diulu terus ilang” yaitu ditelan kemudian 
menghilang. Plesetan yang dibuat oleh 
bakul jamu gendhong tersebut membuat 
kedua penutur tersebut tertarik dan 
melanjutkan dengan plesetan berikutnya 
yaitu nampak pada tuturan (93) “Jamune 
lujik ya tak tuku. Hla jik piye jamune?” 
pada tuturan tersebut terdapat kata “lujik” 
memiliki makna berlawanan dengan 
“lulang,” “lujik” berarti “diulu ijik” atau 
ditelan namun masih (tidak hilang). 
Plesetan yang digunakan bakul jamu 
gendhong tersebut berfungsi untuk 
mencairkan suasana tutur dan mempererat 
pesaudaraan antarpedagang di Pasar Sayur 
Kab. Magetan. 

 
2. Parikan 

Parikan yang diungkapkan bakul 
jamu gendhong di Pasar Sayur Kab. 
Magetan merupakan parikan yang 
sederhana. Berikut salah satu contoh 
parikan yang dilakukan bakul jamu 
gendhong di Pasar Sayur Magetan. 

 
(95) KG : “Heh!” 
   “Heh!” 
(96) BJG : “Aja ha heh reneo sik ta wista. 

Cemplung bablong ngombe jamu 
ya ben bolong.” 

   “Jangan ha heh kemari dulu 
sebentar. Cemplung bablong 
minum jamu supaya bolong.” 

(97) KG : “Sesok ya.” 
  “Besok ya.” 
(98) BJG : “Iya.” 
    “Iya.” 
Konteks : 
Tuturan (95) sampai (98) merupakan tuturan 
antara bakul jamu gendhong (BJG) dengan 
bakul janganan (BJ). Tuturan tersebut 
berlangsung di dalam Pasar Sayur Magetan 
bagian timur di depan warung nasi. 

 
Parikan yang dituturkan bakul jamu 

gendhong terdapat pada tuturan (96) “Aja 
ha heh reneo sik ta wista. Cemplung 
bablong ngombe jamu ya ben bolong.” 
Baris “Cemplung bablong” merupakan 
sampiran dan “ngombe jamu ya ben 
bolong” merupakan isi.  

 
 

PENUTUP 
Simpulan dari penelitian bahasa bakul 

jamu gendhong di Pasar Sayur Magetan Kab. 
Magetan adalah: 
A. Ragam Bahasa Bakul Jamu Gendhong 

1. Ragam transaksi terdiri ragam promosi, 
ragam penawaran, dan ragam basa-basi  

2. ragam tingkat tutur (unggah-ungguh) 
terdiri atas ragam ngoko, ragam madya, 
ragam krama, dan ragam campuran. 

B. Alih Kode Bahasa Bakul Jamu Gendhong 
1. Alih kode intern  (krama-ngoko) 
2. Alih kode ekstern (Jawa-Indonesia) 

C. Campur Kode Bahasa Bakul Jamu 
Gendhong 
1. Campur kode positif  
2. Campur kode negatif 

D. Ungkapan Bahasa Bakul Jamu Gendhong 
1.  Plesetan  
2.  Parikan  
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c.  Status (pekerjaan dan instansi) 
d.  Alamat email 
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4. Abstrak: Panjang 100-200 kata, diketik 1 spasi, berisi tujuan, metode, dan hasil analisis. 
5.  Kata kunci 3-5 kata. 
6.  Subpokok bahasan  ditulis cetak tebal, hanya huruf awal kata yang menggunakan huruf 

kapital. 
7.  Format penulisan daftar pustaka  

a. Rujukan dari buku, contoh: 
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Tecuw, A. 1980. Tergantung pada Kata. Jakarta : Pustaka Jaya 
b. Rujukan dari koran atau majalah, contoh: 

Ali, Muhammad. 10 Agustus 2014. “Politik dan Moral”. Dalam Jawa Pos, hlm.4 Jawa 
Pos. 10 Agustus 2014. “Judul Tajuk”, hal. 4. 

c. Rujukan dari internet, contoh: 
Ali, Muhammad. 1999. “Relief Candi Prambanan”. Jurnal Kebudayaan. Tahun 3 no 7, 
(https://www.jurnalkebud.ac.id, di akses 10 Agustus 2014) 

 
d. Rujukan dari buku kumpulan artikel atau karya tulis, contoh: 

Mahayana, Maman S. 2007. “Ideologi Novel Indonesia”. Dalam  Maman S. Mahayana. 
2007. Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

e. Rujukan dari prosiding, contoh: 
Wahyuningrum, Rida. 2015. “Efl Speech Sounds of Austic Young Learners”. Prosiding 
Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (SENABSTRA) VII. Madura: Progdi Sastra 
Inggris, FISIP, Universitas Trunojoyo.   

8. Setiap kutipan harus disertai nama belakang pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman 
sumber. 

 
File diserahkan dalam CD atau dapat langsung di email ke : nickamalia@gmail.com, disertai 
dengan nama, instansi & no hp. 
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: 

1. Drs. Kaswadi, M.Hum (081 330 500 495) 
2. Amalia C, S.Pd., M.Pd (081 330 265 355) 
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