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Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Wringinagung 1 Kecamatan Jombang 

Kabupaten Jember 
 
 

Eges Triwahyuni 
 

Program Studi PG Anak Usia Dini  
IKIP PGRI JEMBER 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman konsep IPA 
melalui pendekatan diskoveri terbimbing Terhadap hasil belajar siswa kelas V 
SDN Wringinagung 1 Kecamatan Jombang Kabupaten Jember. Jenis penelitian 
yang dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan bentuk pretest-postest 
control group design. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah Observasi, dokumentasi dan tes. Tes berupa soal-soal hasil belajar yang 
telah melalui uji validitas menggunakan Product moment dan uji reliabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen ada peningkatan  sebesar 
87.3% dan nilai rata-rata postest kelas kontrol juga mengalami peningkatan 
sebesar 5.3%. Kemudian dari hasil uji t test ditemukan nilai rata-rata keaktifan 
belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 83,75%, kelas kontrol yaitu 
75,09%, sedangkan dari hasil pengamatan dan persentase respon siswa kelas 
eksperimen rata-rata yaitu 70,70%, kelas kontrol rata-rata yaitu 60,82%. 

 
Kata kunci: discovery terbimbing,  learning by doing, IPA sekolah dasar. 
 
Pendahuluan 

IPA merupakan serangkaian ilmu 
pengetahuan yang berhubungan langsung 
dengan kehidupan manusia dan alam semesta. 
Dalam IPA terdapat sekumpulan pengetahuan 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip dan bahkan merupakan suatu proses 
penemuan yang masih harus digali oleh 
manusia. Dalam kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (2006: 46) dijelaskan bahwa IPA 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
memenuhi kebutuhan manusia melalui 
pemecahan masalah-masalah yang dapat 
diidentifikasikan.   

Pendidikan IPA harus berorientasi pada 
pengembangan kemampuan berpikir dan 
berkomunikasi, penanaman nilai-nilai etika 
dan estetika, dan pengembangan sikap 
kemandirian, ketelitian, kritis serta 
bertanggung jawab. Namun kenyataan di 
lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran 
IPA masih dianggap sebagai hal yang sulit, 
baik itu oleh guru maupun siswa. Hal ini 
terbukti dari hasil belajar IPA yang masih 

rendah. Dari hasil pembelajaran tentang materi 
cara hewan menyesuaikan diri dengan 
lingkungan, hanya 25% siswa yang mendapat 
nilai di atas 65. Sementara untuk nilai rata-rata 
kelas hanya mencapai 55,17. Nilai ini masih 
jauh di bawah standar kelulusan yang 
seharusnya, yaitu 65. (Hasil survey penulis 
2016) 

Kenyataan di atas terjadi di SDN 
Wringinagung 1 kecamatan Jombang 
kabupaten Jember, khususnya pada siswa kelas 
V. Dalam kegiatan pembelajaran, sebenarnya 
guru sudah berupaya untuk menggunakan 
strategi yang dapat menarik perhatian siswa. 
Akan tetapi, upaya tersebut belum sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan guru, yaitu 
meningkatnya hasil belajar siswa. Siswa masih 
belum memahami konsep IPA dengan baik. 
Bertolak dari kenyataan ini, penulis mencoba 
menawarkan kerja sama untuk melaksanakan 
pembelajaran yang inovatif kepada guru kelas 
V, sehingga pembelajaran menjadi lebih 
bermakna bagi siswa. Salah satunya yaitu 
dengan menerapkan pendekatan diskoveri 
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terbimbing (penemuan terbimbing) dalam 
kegiatan pembelajaran. Dalam pendekatan 
diskoveri terbimbing siswa diarahkan untuk 
mendapatkan suatu kesimpulan dari 
serangkaian aktifitas yang dilakukan, sehingga 
seolah-olah siswa menemukan sendiri 
pengetahuan tersebut (Asy’ari, 2006: 51). 
Pembelajaran seperti ini sesuai dengan amanat 
pembelajaran IPA yang dirumuskan dalam 
kurikulum tingkat satuan pendidikan, 
Depdiknas, 2006 yang berbunyi 

Pembelajaran IPA sebaiknya 
dilaksanakan secara inkuiri ilmiah 
(scientific inquiry) untuk menumbuhkan 
kemampuan berpikir, bekerja dan 
bersikap ilmiah serta 
mengkomunikasikannya sebagai aspek 
penting kecakapan hidup. Oleh karena 
itu, pembelajaran IPA di SD/MI 
menekankan pada pemberian 
pengalaman belajar secara langsung 
melalui penggunaan dan pengembangan 
keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Pembelajaran dengan pendekatan 
diskoveri terbimbing merupakan pembelajaran 
yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan 
belajar mengajar. Dalam pembelajaran ini, 
siswa dapat belajar melalui pengalaman 
langsung (Learning by doing) sehingga dapat 
memperkuat daya ingat siswa.  Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji kesesuaian penerapan 
pendekatan diskoveri terbimbing dalam upaya 
meningkatkan mutu pembelajaran IPA. 
Melalui penelitian ini diharapkan pendekatan 
diskoveri terbimbing mampu mengatasi 
permasalahan rendahnya pemahaman siswa 
terhadap konsep IPA. 

 
Kajian Pustaka 
Hakikat IPA 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau biasa 
disebut juga dengan sains merupakan 
terjemahan dari kata-kata bahasa Inggris, yaitu 
natural science. Menurut Hendro Darmojo 
(dalam Samatowa, Usman, 2006: 2), IPA 
membahas tentang gejala-gejala alam yang 
disusun secara sistematis yang didasarkan 
pada hasil percobaan dan pengamatan yang 
dilakukan oleh manusia. Terdapat tiga 
komponen penting dalam IPA, yaitu: (1) 
produk ilmiah, misalnya prinsip, konsep, 
hukum, dan teori, (2) proses ilmiah, misalnya 
mengamati, mengklasifikasikan, memprediksi, 
merancang, dan melaksanakan eksperimen, 

dan (3) sikap ilmiah, misalnya rasa ingin tahu, 
hati-hati, obyektif dan jujur (Bundu, 2006: 11). 
2.2. Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah 
Dasar 

Bidang studi IPA adalah program untuk 
menanamkan dan mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai 
ilmiah pada peserta didik serta rasa mencintai 
dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha 
Esa beserta ciptaan-Nya (Samatowa, 2006: 
102). Menurut Blough, et al (dalam Samatowa, 
2006: 147), pembelajaran IPA di sekolah dasar 
perlu didasarkan pada pengalaman untuk 
membantu siswa belajar IPA, 
mendeskripsikan, dan menjelaskan hasil kerja 
dan prosedurnya. Tujuan pembelajaran IPA 
adalah membantu siswa memperoleh ide, 
pemahaman, dan keterampilan (life skill) 
esensial sebagai warga negara. Life skill 
esensial yang perlu dimiliki siswa adalah 
kemampuan menggunakan alat tertentu, 
kemampuan mengamati benda dan lingkungan 
sekitarnya, kemampuan mendengarkan, 
kemampuan berkomunikasi secara efektif, 
menanggapi dan memecahkan masalah secara 
efektif.  
Pengertian IPA 

KTSP 2006 (2006: 46) menjelaskan 
bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
berhubungan dengan cara mencari tahu 
tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 
bukan hanya penguasaan kumpulan 
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-
konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 
merupakan suatu proses penemuan. 
Sebagaimana kita ketahui, dalam pembelajaran 
IPA ditandai dengan adanya proses, produk, 
dan sikap ilmiah. Keberhasilan kegiatan 
pembelajaran dapat diketahui salah satunya 
dari pemahaman siswa terhadap konsep IPA. 
Konsep baru yang diterima oleh siswa harus 
berhubungan dengan konsep yang telah 
diperoleh siswa sebelumnya. Guru harus 
mampu mengembangkan materi pelajaran 
yang berhubungan dengan konsep yang telah 
dipahami siswa sebelumnya. Hal ini untuk 
memudahkan siswa dalam memahami materi 
pelajaran yang baru didapatnya.  
Pengertian Konsep dan Dimensi Konsep  

Dahar, RW (1989: 79) menyatakan 
bahwa konsep-konsep merupakan dasar bagi 
proses-proses mental yang lebih tinggi untuk 
merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi-
generalisasi. Untuk memecahkan masalah, 
seorang siswa harus mengetahui aturan-aturan 



3  

 

Eges, Pengaruh  Pemahaman Konsep IPA Melalui Pendekatan Diskoveri Terbimbing 

yang relevan, dan aturan-aturan ini didasarkan 
pada konsep-konsep yang diperolehnya. 
Konsep IPA berdasarkan bentuknya dapat 
dibagi menjadi tiga, yaitu klasifikasi, 
berkorelasi, dan teoretis. Sedangkan 
berdasarkan tingkatannya, konsep IPA dibagi 
menjadi dua, yaitu: konkret dan abstrak. 
Pemahaman konsep IPA 

Pada umumnya hasil belajar dapat 
dikelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu: 
ranah kognitif, psikomotor dan afektif. 
Pemahaman sebagai salah satu indikator 
proses pembelajaran berada pada aspek 
kognitif. Dengan merujuk pada tulisan Gulo 
(dalam Sudraja, 2008) dapat dijelaskan bahwa 
pemahaman merupakan kegiatan mental 
intelektual yang mengorganisasikan materi 
yang telah diketahui. Pemahaman konsep IPA 
berarti suatu proses mental intelektual untuk 
mengakomodasikan konsep IPA yang baru 
diterima dan diasimilasikan dengan 
pengetahuan yang telah ada sehingga 
membentuk struktur kognitif yang baru. Siswa 
dikatakan paham apabila indikator-indikator 
pemahaman tercapai. 
Pengertian Diskoveri Terbimbing 

Asy’ari (2006:51) menyatakan 
pendekatan diskoveri (penemuan) terbimbing 
merupakan pendekatan dimana siswa 
diarahkan untuk mendapatkan suatu 
kesimpulan dari serangkaian aktivitas yang 
dilakukan sehingga siswa seolah-olah 
menemukan sendiri pengetahuan tersebut. 
Dengan pendekatan ini, siswa dihadapkan 
kepada situasi dimana ia bebas menyelidiki 
dan menarik kesimpulan. 

Pembelajaran melalui penemuan 
terbimbing mengikuti langkah-langkah 
berikut, yaitu: identifikasi kebutuhan siswa, 
seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, 
pengertian konsep dan generalisasi yang akan 
dipelajari, seleksi bahan dan problema/tugas-
tugas, membantu memperjelas tugas/problema 
yang akan dipelajari dan peranan masing-
masing siswa, mempersiapkan setting kelas 
dan alat-alat yang diperlukan, mengecek 
pemahaman siswa terhadap masalah yang akan 
dipecahkan dan tugas-tugas siswa, memberi 
kesempatan pada siswa untuk melakukan 
penemuan, membantu siswa dengan 
informasi/data, jika diperlukan oleh siswa, 
mempimpin analisis sendiri (self analysis) 
dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 
mengidentifikasi proses, merangsang 
terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa, 

memuji dan membesarkan hati siswa yang 
bergiat dalam proses penemuan, dan 
membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip 
dan generalisasi atas hasil temuannya. 
(Suryosubroto, 1999). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen yang melibatkan dua kelompok, 
yaitu satu kelompok eksperimen dan satu 
kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 
diberikan perlakuan pengaruh pemahaman 
konsep IPA melalui pendekatan diskoveri 
terbimbing Terhadap hasil belajar siswa kelas 
V SDN Wringinagung 1 Kecamatan Jombang 
Kabupaten Jember. Kelompok kontrol 
diberikan perlakuan pembelajaran 
konvensional dengan metode ceramah dan 
Tanya jawab pada mata pelajaran IPA. 

Dalam penelitian ini, peneliti 
berkolaborasi dengan guru bidang studi IPA. 
Kehadiran penulis mutlak diperlukan dalam 
keseluruhan kegiatan penelitian. Peneliti 
berkerja sama dengan guru bidang studi untuk 
mencari permasalahan yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran kemudian bersama-
sama mencari alternatif pemecahannya. Lokasi 
penelitian ini adalah bertempat di SDN 
Wringinagung 1 kecamatan Jombang 
kabupaten Jember. Sedangkan sebagai objek 
penelitian ini adalah siswa kelas V dengan 
jumlah 29 siswa. Jenis data yang diperoleh 
dalam penelitian ini meliputi: data 
keterlaksanaan pendekatan diskoveri 
terbimbing, data aktivitas siswa, data 
pemahaman konsep IPA, dan data peningkatan 
pemahaman konsep IPA.  
Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah melalui observasi, 
tes dan dokumentasi. Metode tes ini digunakan 
oleh peneliti untuk mengetahui hasil belajar 
siswa setelah dilakukan proses pembelajaran, 
yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. 
Analisis Data 

Adapun langkah-langkah analisis data 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Uji Prasyarat 
 Uji prasyarat digunakan untuk 
memenuhi persyaratan yang harus ada 
sebelum melakukan uji statistik mengenai 
rataan. Uji yang dilakukan adalah uji 
normalitas dan uji homogenitas. 
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a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah sampel untuk 
menentukan hipotesis berasal dari 
populasi yang terdistribusi normal atau 
tidak. Untuk mengetahui suatu data 
berdistribusi normal, dengan metode 
kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan 
jika nilai asymp.sig lebih besari dari 
0,05 maka data berdistribusi normal. 
Adapun hasil perhitungan uji normalitas 
sebagai berikut: Dari hasil perhitungan 
dengan metode Kolmogorov Smirnov 
kedua kelompok data memiliki nilai 
asymp.sig lebih besar dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan data 
berdistribusi normal. 

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk 
menguji apakah populasi yang 
diperbandingkan mempunyai variansi-
variansi yang sama/tidak” (Budiyono, 
2004:175). Homogenitas suatu populasi 
adalah syarat untuk melakukan 
pengujian statistik. Untuk mengetahui 
suatu data bersifat homogen, dapat 
diketahui dengan uji F Levene test, 
dengan membandingkan nilai sig. (p) F 
hitung dari varians jika nilai lebih besar 
dari 0,05 maka data homogen. Adapun 
hasil perhitungan uji F uji levene test, 
sebagai berikut: Dari hasil perhitungan 
dengan uji F diketahui bahwa nilai sig. 
lebih besar dari 0.05 sehingga 
disimpulkan data bersifat homogen. 

2. Uji hipotesis. 
 Dalam buku metodologi penelitian 

pendidikan dijelaskan bahwa dalam setiap 
penelitian, disamping perlu menggunakan 
metode penelitian yang tepat, juga memilih 
teknik dan alat pengumpul data yang relevan. 
Penggunaan teknik dan pengumpul data yang 
tepat, memungkinkan diperolehnya data yang 
obyektif dan akurat (Martono, 2000:158). 

Instrumen Penelitian 
Adapun instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan tes dan dokumen. Melalui tes 
diharapkan dapat dikumpulkan data hasil 
belajar IPA siswa kelas V SDN Wringinagung 
01 Kecamatan Jombang Kabupaten Jember 
setelah menempuh proses belajar mengajar 
dengan menggunakan pendekatan diskoveri 
terbimbing dan menggunakan pembelajaran 
konvensional (ceramah, Tanya jawab). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dibahas tentang 
analisis hasil penelitian yang dikaitkan dengan 
tujuan penelitian sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
pada bab ini dapat diuraikan penjelasan 
diantaranya sebagai berikut: A. Uji Hipotesis, 
dan B. Peningkatan. Deskripsi data yang 
disajikan berupa data yang diperoleh dari hasil 
tes materi dengan pengaruh pemahaman 
konsep IPA melalui pendekatan diskoveri 
terbimbing Terhadap hasil belajar siswa kelas 
V SDN Wringinagung 1 Kecamatan Jombang 
Kabupaten Jember. 

Penghitungan data dilakukan dengan 
program komputer  Statistical Program For 
Social Science (SPSS) for windows 
evaluations 20.0. Pada uji data yang 
dilakukan, uji statistik melalui komputer maka 
akan berhubungan dengan nilai p (pvalue). 
Nilai p ini digunakan untuk keputusan uji 
statistik dengan cara membandingkan nilai p 
dengan α (alpha). Adapun hal-hal yang hendak 
disajikan dalam bab ini meliputi : 
1. Distribusi hasil tes materi dengan konsep 

IPA melalui pendekatan diskoveri 
terbimbing Terhadap hasil belajar siswa 
kelas V SDN Wringinagung 1 
Kecamatan Jombang Kabupaten 
Jember.  

                                    
( Uji Statistik Deskriptive ) 

 
Variabel Rerata Stndard Deviasi (SD) Terendah-Tertinggi 

Eksperimen Pre-test 69,42 8,72 55-90 
Post-test 85,71 8,75 70-100 

Kontrol 
Pre-test 68,18 7,68 50-80 
Post-test 68,93 6,70 55-80 

Sumber : Analisis data primer (2016) 
Tabel 1. Distribusi Hasil Tes Materi IPA pada kelompok eksperimen dan  Kelompok Kontrol 
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Hasil belajar pre-test dan post-tes kelas 

eksperimen mengalami peningkatan. Nilai 
Siswa terendah mengalami peningkatan, 
setelah guru menerapkan pendekatan diskoveri 
terbimbing di kelas V ada peningkatan 
signifikan nilai terendah siswa meningkat 
menjadi 19,5%, dan nilai tertinggi siswa kelas 
V mengalami peningkatan 10%. Oleh karena 
itu pemahaman konsep IPA dengan penerapan 
pendekatan diskoveri terbimbing yang 
dilakukan guru kelas bisa memacu pola belajar 
siswa menjadi lebih aktif dan kreatif, sehingga 
siswa mampu melakukan ujicoba dengan 
penemuan-penemuan baru baik dikelas 
maupun diluar kelas.  

Di kelas eksperimen dari siswa 29 yang 
mendapatkan nilai 55 ada 16 anak, nilai 60 ada 
2 anak, nilai 65 ada 2 anak, nilai 70 ada 5 
anak, setelah guru menerapkan pendekatan 
diskoveri terbimbing di kelas V ada 
peningkatan signifikan dari siswa 29 yang 
mendapatkan nilai 55 ada 5 anak meningkat 
11%, nilai 60 ada 2 anak meningkat 0%, nilai 
65 ada 2 anak meningkat menjadi 0%, nilai 70 
ada 7 anak meningkat 2%, nilai 80 ada  4 anak 
meningkat 4%, nilai 90 ada 5 anak meningkat 
5%, nilai 100 ada 5 anak meningkat 5% 

Hasil belajar pre-test dan post-tes kelas 
kontrol yang menggunakan pendekatan 
konvensional (ceramah) terhadap pemahaman 
konsep IPA tidak mengalami peningkatan, Hal 
ini karena siswa di kelas tidak termotivasi 
untuk melakukan ujicoba. Metode ceramah 
merupakan metode pembelajaran konvensional 
dan siswa akan merasa bosan untuk menerima 
materi yang hanya berasal dari satu sumber. 
Dengan hasil penerapan diskoveri terbimbing 
menunjukkan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan pendekatan secara 
konvensional (ceramah). Hal ini sejalan 
dengan penelitian oleh Khamdun (2010) yang 
berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA 
Melalui Inkuiri Terbimbing Pada Siswa SDN 1 
Ngembalrejo Bae Kudus dengan hasil yang 
sama mengalami peningkatan yang signifikan. 
Hasil penelitian Shen (2007) yang berjudul 
Pembelajaran Penemuan Terbimbing IPA di 
SD untuk meningkatkan hasil belajar ditinjau 
dari Kemandirian Siswa dengan hasil yang 
sama mengalami peningkatan yang signifikan. 
2. Hasil tes Materi dengan konsep IPA 

melalui pendekatan diskoveri 
terbimbing Terhadap hasil belajar siswa 
kelas V SDN Wringinagung 1 
Kecamatan Jombang Kabupaten Jember 

 

Uraian 
Selisih Rerata 

Peningkatan (%) 
(Post-Pre test) 

Eksperimen 
Pre-test 

16.286 23.457 % 
Post-test 

Kontrol 
Pre-test 

0.714 1.048 % 
Post-test 

 
Pada hasil tes materi dengan konsep 

IPA melalui pendekatan diskoveri terbimbing 
Terhadap hasil belajar siswa kelas V kelompok 
eksperimen jelas terlihat ada peningkatan 
sebesar 23.45% , begitu juga untuk hasil tes 
materi dengan konsep IPA melalui pendekatan 
diskoveri terbimbing Terhadap hasil belajar 
siswa kelas V kelompok kontrol juga 
mengalami peningkatan sebesar 1.048%. 
Sehingga diketahui pada kelompok 
eksperimen, terhadap hasil tes materi dengan 
konsep IPA melalui pendekatan diskoveri 
terbimbing Terhadap hasil belajar siswa kelas 
V berpengaruh signifikan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemahaman konsep IPA 
dengan penerapan pendekatan diskoveri 

terbimbing yang dilakukan oleh guru kelas 
dapat memacu pola belajar siswa menjadi 
lebih aktif dan kreatif, sehingga ketika siswa 
melakukan tes materi mampu mengerjakan 
dengan maksimal. Penggunaan metode 
diskoveri terbimbing oleh guru kelas dalam 
menjelaskan konsep IPA terhadap siswa amat 
penting, terbukti dengan metode ini ternyata 
pemahaman siswa tentang konsep IPA 
meningkat bermakna. 
3. Hasil Pengamatan Keaktifan Belajar 

Siswa 
Keaktifan belajar siswa adalah kegiatan 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung 
melalui pengamatan di kelas eksperimen dari 
29 siswa ada 10 anak yang sungguh-sungguh 
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selama pembelajaran setelah menerapkan 
pendekatan diskoveri terbimbing ada 
peningkatan menjadi 25 siswa sehingga 
prosentase meningkat 15%, dari 29 siswa ada 
12 anak yang mampu dalam mengerjakan 
tugas dan mengkomunikasikan hasil 
pekerjaannya setelah menerapkan pendekatan 
diskoveri terbimbing ada  peningkatan menjadi 
25 anak sehingga prosentase meningkat 13% , 
dari 29 siswa ada 10 keaktifan siswa 
berdiskusi serta keaktifan siswa dalam 
menjawab atau menanggapi pertanyaan setelah 
menerapkan pendekatan diskoveri terbimbing 
ada  peningkatan menjadi 20 siswa sehingga 
prosentase meningkat 10%, sehingga keaktifan 
belajar siswa ada peningkatan sebesar 38%. 
Oleh karena itu pemahaman konsep IPA 
dengan penerapan pendekatan diskoveri 
terbimbing yang dilakukan guru kelas dapat 
memacu pola belajar siswa menjadi lebih aktif 
dan kreatif, sehingga penerapan pendekatan 
diskoveri terbimbing mampu mengondisikan 
kelas yang menyenangkan dan kondusif. 
 
Simpulan 

Dari pembahasan sebelumnya dapat 
ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
Dengan pemahaman konsep IPA melalui 
pendekatan diskoveri terbimbing hasil belajar 
pre-test dan post-tes kelas eksperimen 
mengalami peningkatan. Nilai terendah siswa 
kelas V mengalami peningkatan sebesar 
19,5%, dan nilai tertinggi mengalami 
peningkatan 10%. Pendekatan diskoveri 
terbimbing sangat mempengaruhi keaktifan 
siswa kelas V yang ditunjukkan dengan 
kesungguhan siswa selama pembelajaran 
meningkat 15%, kecakapan siswa dalam 
mengerjakan tugas dan mengkomunikasikan 
hasil pekerjaannya meningkat 13%, serta 
keaktifan siswa berdiskusi serta keaktifan 
siswa dalam menjawab dan menanggapi 
pertanyaan meningkat 10%. Dengan demikian 
keaktifan belajar siswa ada peningkatan 
sebesar 38%. Dengan demikian pemahaman 
konsep IPA dengan penerapan pendekatan 
diskoveri terbimbing yang dilakukan guru 
kelas dapat memacu pola belajar siswa 
menjadi lebih aktif dan kreatif, sehingga 
kondisi kelas menyenangkan dan kondusif. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasarkan pada hasil belajar siswa dalam belajar matematika 

belum maksimal. Dikarenakan proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh 

guru. Guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu pola 

pengajaran guru masih memberikan informasi, guru memberikan contoh soal, 

kemudian guru memberikan latihan soal, guru masih belum menggunakan model 

yang tepat untuk materi yang akan disampaikan. Hal ini harus diubah sesuai 

dengan penerapan KTSP yaitu dengan proses pembelajaran lebih banyak 

didominasi oleh siswa. Dalam kurikulum 2006, pokok bahasan luas bidang 

merupakan suatu materi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Banyak 

peristiwa yang kita jumpai sehari-hari menggunakan pengukuran luas bidang. 

Dengan demikian, materi luas bidang sesuai apabila dalam penyampaiannya 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model PBL (Problem Based 

Learning) terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika materi luas bidang 

pada siswa kelas III. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian quasi experimental dengan 

desain nonequivalent control group design. Dari hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berpengaruh 

terhadap hasil belajar luas bidang. Hal tersebut terlihat berdasarkan perhitungan 

diketahui bahwa pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar mata pelajaran matematika materi luas bidang pada siswa 

kelas eksperimen sebesar 60,72%. 

 

Kata Kunci : Pengaruh, Model PBL, Hasil Belajar, Matematika 

 

Pendahuluan  
Setiap manusia dalam kehidupannya 

tentu melakukan kegiatan belajar. Kegiatan 

belajar dapat dilakukan dimana saja tidak 

harus di sekolah sebagai lembaga formal, 

melainkan bisa juga bersifat informal. Belajar 

merupakan kegiatan penting yang harus 

dilakukan setiap orang secara maksimal, untuk 

dapat menguasai atau memperoleh sesuatu. 

Belajar dapat didefinisikan Winkel 

(dalam Suprihatiningrum 2013:15) sebagai 

suatu aktivitas mental/psikis, yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan sejumlah 

perubahan dalam pengetahuan-pengetahuan, 

keterampilan-keterampilan dan nilai sikap. 

Kunci keberhasilan belajar berada pada dalam 

diri individu. Semakin kuat keinginan untuk 

belajar, maka keberhasilan belajar akan 

tercapai. Di dalam interaksi belajar, individu 

pasti mengalami kesukaran. Kesukaran 

tersebut merupakan sebagai akibat kurangnya 

belajar. Hasil belajar selalu sesuai dengan 

proses belajar yang dialami oleh seorang 

individu. 

Hasil belajar sendiri didefinisikan 

Sudjana (2011:22) sebagai kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar tiap 

mailto:Hery_deathschyte@yahoo.co.id


9 

 

Hery, Pembelajaran Matematika Model PBL (Problem Based Learning) Pada Mata  

individu berbeda-beda, tergantung kemampuan 

yang dimiliki oleh masing-masing individu. 

Hasil belajar dapat dinilai salah satunya yakni 

dengan cara tes dan bukan tes. Bentuk 

penilaian tes yaitu tes uraian dan tes objektif. 

Sedangkan bukan tes yaitu dengan alat 

kuesioner dan wawancara, skala (skala 

penilaian, skala sikap, skala minat), observasi 

atau pengamatan, studi kasus, sosiometri. 

Perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar, 

sangat tergantung dari pendekatan 

pembelajaran yang digunakan guru. Agar 

siswa mencapai hasil belajar sesuai yang 

diharapkan, guru dituntut untuk menguasai 

prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan, dan 

menggunakan metode pembelajaran. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menghendaki situasi belajar yang 

alamiah, yaitu siswa belajar dengan sungguh-

sungguh dengan cara mengalami dan 

menemukan sendiri pengalaman belajarnya. 

Berbagai mata pelajaran yang harus ditempuh 

siswa Sekolah Dasar untuk dapat menguasai 

kompetensi hingga mencapai standar 

kompetensi kelulusan. Salah satu pelajaran 

yang harus dipelajari oleh siswa adalah mata 

pelajaran Matematika. Matematika bagi siswa 

Sekolah Dasar berguna untuk kehidupan 

sehari-hari di lingkungannya, untuk 

mengembangkan pola pikirnya, dan untuk 

mempelajari ilmu-ilmu yang kemudian. 

Kegunaan atau manfaat matematika bagi para 

siswa Sekolah Dasar adalah sesuatu yang jelas 

dan tidak perlu dipersoalkan lagi, lebih-lebih 

pada era pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini. Namun, pelajaran 

Matematika ini mempunyai tingkat kesulitan 

yang cukup tinggi bagi peserta didik. Banyak 

upaya yang sudah dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, namun hasilnya juga kurang 

maksimal.  

Oleh karena itu, penguasaan terhadap 

matematika mutlak diperlukan dan konsep-

konsep matematika harus benar-benar 

difahami sejak dini. Sepintas lalu konsep 

matematika yang diberikan kepada siswa SD 

sangatlah mudah dan sederhana, tetapi 

sebenarnya materi matematika SD memuat 

konsep-konsep mendasar dan penting serta 

tidak boleh dipandang sepele. Diperlukan 

kecermatan dalam menyajikan konsep-konsep 

tersebut agar siswa mampu memahami secara 

benar, sebab kesan dan pandangan yang 

diterima siswa terhadap suatu konsep di SD 

akan terus  dibawa pada masa-masa 

selanjutnya.  

Rukmini (2014:2) menyatakan beberapa 

alasan rendahnya minat belajar siswa adalah 

metode pembelajaran yang kurang efektif dan 

efisien menyebabkan tidak seimbangnya 

kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, misalnya pembelajaran yang 

monoton dari waktu ke waktu sehingga siswa 

merasa bosan dan kurang berminat. Metode 

pembelajaran matematika yang umumnya 

digunakan oleh guru matematika adalah 

metode konvensional yang mengandalkan 

ceramah dan alat bantu utama papan tulis, 

sehingga siswa cenderung pasif dan kurang 

dilibatkan dalam pembelajaran di kelas. 

Ketidaktepatan penggunaan model 

pembelajaran matematika dapat menghambat 

pencapaian hasil belajar matematika. Faktor 

lain penyebab rendahnya minat siswa untuk 

belajar matematika adalah lingkungan, kelas 

yang tidak kondusif dapat menghambat proses 

pembelajaran matematika. Guru kurang 

mampu mengkondisikan kelas, sehingga siswa 

membicarakan hal lain di luar topik pelajaran 

yang disampaikan oleh guru, lingkungan yang 

gaduh membuat pembelajaran kurang efektif 

dan efisien. Hal tersebut berdampak terhadap 

hasil belajar matematika yang tidak optimal. 

Proses pembelajaran khususnya pembelajaran 

matematika akan lebih efektif dan bermakna 

apabila siswa berpartisipasi aktif. 

Pembelajaran dikatakan baik apabila 

seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran tersebut saling mendukung 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

tersebut antara lain guru, model, metode, 

sarana dan prasarana. Keberhasilan belajar 

matematika siswa tidak terlepas dari kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Kualitas pengajaran yang dilakukan 

pengajaran yang dimaksud adalah efektif 

tidaknya proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa 

terlibat secara aktif menemukan dan 

membangun serta mengembangkan sendiri 

pengetahuan yang dimilikinya. Dengan kata 

lain siswa secara aktif dilibatkan dalam 

mengorganisasikan dan menemukan sendiri 

hubungan informasi yang diperoleh. 

Pembelajaran Matematika hendaknya 

dimulai dengan pengenalan masalah atau 

mengajukan masalah riil atau nyata, yaitu 

pembelajaran yang mengaitkan dengan 
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kehidupan sehari-hari siswa, kemudian siswa 

secara bertahap dibimbing untuk menguasai 

konsep Matematika dengan melibatkan peran 

aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ketika 

siswa belajar matematika, maka yang 

dipelajari adalah penerapan matematika yang 

dekat dengan kehidupan siswa. Situasi 

pembelajaran sebaiknya dapat menyajikan 

fenomena dunia nyata, masalah yang autentik 

dan bermakna, dapat menantang siswa untuk 

memecahkannya. Guru harus dapat membuka 

wawasan berpikir yang beragam dari seluruh 

siswa, sehingga dapat mempelajari berbagai 

konsep dan cara mengaitkannya dalam 

kehidupan nyata. Guru yang baik dan 

bijaksana mampu menggunakan model 

pembelajaran yang berkaitan dengan cara 

memecahkan masalah (problem solving). 

Salah satu model pembelajaran yang 

diterapkan adalah pengajaran berdasarkan 

masalah atau Problem Based Learning (PBL). 

Menurut Tan (dalam Rusman, 

2012:229) Model PBL (Problem Based 

Learning) merupakan inovasi dalam 

pembelajaran karena dalam PBL kemampuan 

berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan 

melalui proses kerja kelompok atau tim yang 

sistematis, sehingga siswa dapat 

memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berfikirnya 

secara berkesinambungan. Beberapa masalah 

dalam dunia nyata yaitu tentang pengukuran 

seperti menghitung luas rumah, menghitung 

jumlah teman, tinggi badan, berat badan, 

pecahan, operasi bilangan, dan penggunaan 

uang dalam kehidupan sehari-hari. 

Pokok bahasan luas bidang merupakan 

suatu materi yang sangat dekat dengan 

kehidupan nyata. Banyak peristiwa yang kita 

jumpai sehari-hari menggunakan pengukuran 

luas bidang. Sebagai contoh, menghitung suatu 

ruangan, halaman, dan lain-lain merupakan 

penerapan dari luas bidang. Dengan demikian, 

materi luas bidang sesuai apabila dalam 

penyampaiannya menggunakan model 

Problem Based Learning (PBL). 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah diuraikan, peneliti merumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu 

“Bagaimana Pengaruh Model PBL (Problem 

Based Learning) Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Matematika Materi Luas Bidang 

Pada Siswa Kelas III SDN 1 Menganti 

Gresik?”. 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran berdasarkan masalah telah 

dikenal sejak zaman John Dewey, yang 

sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau 

secara umum pembelajaran berdasarkan 

masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa 

situasi masalah yang otentik dan bermakna 

yang dapat memberikan kemudahan kepada 

mereka untuk melakukan penyelidikan dan 

inkuiri. 

Menurut Dewey (dalam Trianto, 

2009:90) Belajar berdasarkan masalah adalah 

interaksi antara stimulus dengan respons, 

hubungan antara dua arah belajar dan 

lingkungan. Lingkungan memberi masukan 

kepada siswa berupa bantuan dan masalah, 

sedangkan sistem saraf otak berfungsi 

menafsirkan bantuan ini secara efektif 

sehingga masalah yang dihadapi dapat 

diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari 

pemecahannya yang baik. Pengalaman siswa 

yang diperoleh dari lingkungan akan 

menjadikan kepadanya bahan dan materi guna 

memperoleh pengertian serta bisa dijadikan 

pedoman dan tujuan belajarnya. 

Pada kesempatan lain, Ratumanan 

(dalam Trianto, 2009:92) mengatakan 

pembelajaran berdasarkan masalah merupakan 

pendekatan yang efektif untuk pembelajaran 

proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini 

membantu siswa untuk memperoleh informasi 

yang sudah jadi dalam benaknya dan 

menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang 

dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini 

cocok untuk mengembangkan pengetahuan 

dasar maupun kompleks. 

Menurut Arends (dalam Trianto, 

2009:92) pengajaran berdasarkan masalah 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran di 

mana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun 

pengetahuan mereka sendiri. Lain lagi dengan 

Moffit, (dalam Rusman, 2012:241) 

pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata bagi siswa untuk 

belajar berfikir kritis dan keterampilan 

pemecahkan masalah. 

Menurut Tan (dalam Rusman, 

2012:229) pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi pembelajaran karena dalam 

PBL kemampuan berfikir siswa betul-betul 

dioptimalisasikan melalui proses kerja 

kelompok atau tim yang sistematis, sehingga 

siswa dapat memberdayakan, mengasah, 
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menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan. 

Jadi model pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) adalah 

suatu proses dimana siswa dituntut untuk 

mandiri dalam menyelesaikan masalah yang 

ada sehingga siswa mampu berfikir kritis yang 

dapat mengembangkan keterampilan 

berfikirnya. 

Menurut Arends (dalam 

Suprihatiningrum 2013:220) model PBL 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(1) Pengajuan Pertanyaan atau Masalah 

Pembelajaran berdasarkan masalah 

mengorganisasikan pengajaran di sekitar 

pertanyaan dan masalah yang dua-duanya 

secara sosial penting dan secara pribadi 

bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan 

situasi kehidupan nyata autentik, menghindari 

jawaban sederhana, dan memungkinkan 

adanya berbagai macam solusi untuk situasi 

tersebut. 

(2) Berfokus pada Keterkaitan Antardisiplin 

Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah 

mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu 

(IPA, matematika, ilmu-ilmu sosial), masalah 

yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar 

nyata agar dalam pemecahannya, siswa 

meninjau masalah itu dari banyak mata 

pelajaran. 

(3) Penyelidikan Autentik 

Pembelajaran berdasarkan masalah 

mengharuskan siswa melakukan penyelidikan 

autentik untuk mencari penyelesaian nyata 

terhadap masalah nyata. 

(4) Menghasilkan Produk dan 

Memamerkannya 

Pembelajaran berdasarkan masalah menuntut 

siswa untuk menghasilkan produk tertentu 

dalam bentuk karya nyata/artefak dan 

peragaan yang menjelaskan atau mewakili 

bentuk penyelesaian masalah yang mereka 

temukan. 

(5) Kolaborasi 

Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan 

oleh siswa yang bekerja sama satu dengan 

yang lain, paling sering secara berpasangan 

atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama 

memberikan motivasi untuk secara 

berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas 

kompleks dan memperbanyak peluang untuk 

berbagi inkuiri dan dialog dan untuk 

mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berfikir. 

 

Beberapa Teori yang Melandasi Model PBL 

yaitu : 

(1) Teori Belajar Bermakna dari David 

Ausubel 

Ausubel (dalam Rusman, 2012:224) 

membedakan antara belajar bermakna 

(meaningfull learning) dengan belajar 

menghafal (rote learning). Belajar bermakna 

merupakan proses belajar di mana informasi 

baru dihubungkan dengan struktur pengertian 

yang sudah dimiliki seseorang yang sedang 

belajar. Belajar menghafal, diperlukan bila 

seseorang memperoleh informasi baru dalam 

pengetahuan yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan yang telah diketahuinya. 

Kaitan dengan PBL dalam hal mengaitkan 

informasi baru dengan struktur kognitif yang 

telah dimiliki oleh siswa. 

(2) Teori Belajar Vygotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada 

saat individu berhadapan dengan pengalaman 

baru dan menantang serta ketika mereka 

berusaha untuk memecahkan masalah yang 

dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan 

pemahaman, individu berusaha mengaitkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan awal 

yang telah dimilikinya kemudian membangun 

pengertian baru. Menurut Ibrahim dalam 

(dalam Rusman, 2012:244) Vygotsky 

meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman 

lain memacu terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual siswa. 

Kaitan dengan PBL dalam hal mengaitkan 

informasi baru dengan struktur kognitif yang 

telah dimiliki oleh siswa melalui kegiatan 

belajar dalam interaksi sosial dengan teman 

lain. 

(3) Teori Belajar Jerome S. Bruner 

Metode penemuan merupakan metode 

di mana siswa menemukan kembali, bukan 

menemukan yang sama sekali benar-benar 

baru. Belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia, dengan sendirinya memberikan hasil 

yang lebih baik, berusaha sendiri mencari 

pemecahan masalah serta didukung oleh 

pengetahuan yang menyertainya, serta 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna (dalam Rusman, 2012:245). 

Bruner juga menggunakan konsep 

Scaffolding dan interaksi sosial di kelas 

maupun di luar kelas. Scaffolding adalah suatu 

proses untuk membantu siswa menuntaskan 

masalah tertentu melampaui kapasitas 

perkembangannya melalui bantuan guru, 
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teman atau orang lain yang memiliki 

kemampuan lebih. 

 

Pelaksanaan Model PBL 

(1) Tugas-tugas Perencanaan  

Menurut Trianto (2009:98) karena 

hakekat interaktifnya, model PBL 

membutuhkan banyak perencanaan, seperti 

halnya model-model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa lainnya. 

(a) Penetapan Tujuan 

Model PBL dirancang untuk mencapai tujuan-

tujuan seperti keterampilan menyelidiki, 

memahami peran orang dewasa, dan 

membantu siswa menjadi pelajar yang 

mandiri. 

(b) Merancang Situasi Masalah 

Beberapa guru dalam PBL lebih suka memberi 

kesempatan dan keleluasaan kepada siswa 

untuk memilih masalah yang akan diselidiki, 

karena cara ini dapat meningkatkan motivasi 

siswa. 

(c) Organisasi Sumber Daya dan Rencana 

Logistik 

Dalam PBL, siswa dimungkinkan bekerja 

dengan beragam material dan peralatan.  

Pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, 

di perpustakaan, atau laboratorium, bahkan 

dapat pula dilakukan di luar sekolah. 

(2) Tugas Interaktif 

(a) Mengarahkan siswa pada masalah 

Siswa perlu memahami bahwa tujuan PBL 

adalah tidak untuk memperoleh informasi baru 

dalam jumlah besar, tetapi untuk melakukan 

penyelidikan terhadap masalah-masalah 

penting dan untuk menjadi pelajar yang 

mandiri. Cara yang baik dalam menyajikan 

masalah untuk suatu materi pelajaran dalam 

PBL adalah dengan menggunakan kejadian 

yang mencengangkan dan menimbulkan 

misteri sehingga membangkitkan minat dan 

keinginan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi. 

(b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Pada model PBL dibutuhkan pengembangan 

keterampilan kerja sama di antara siswa dan 

saling membantu untuk menyelidiki masalah 

secara bersama. Berkenaan dengan hal 

tersebut, siswa memerlukan bantuan guru 

untuk merencanakan penyelidikan dan tugas-

tugas pelaporan. 

(c) Membantu penyelidikan mandiri dan 

kelompok 

 Guru membantu siswa dalam 

pengumpulan informasi dari berbagai 

sumber, siswa diberi pertanyaan yang 

membuat mereka berpikir tentang 

suatu masalah dan jenis informasi 

yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Siswa diajarkan 

untuk menjadi penyelidik yang aktif 

dan dapat menggunakan metode yang 

sesuai untuk masalah yang 

dihadapinya, siswa juga perlu 

diajarkan apa dan bagaimana etika 

penyelidikan yang benar. 

 Guru mendorong pertukaran ide 

gagasan secara bebas dan penerimaan 

sepenuhnya gagasan-gagasan tersebut 

merupakan hal yang sangat penting 

dalam hal penyelidikan model PBL. 

Selama dalam tahap penyelidikan guru 

memberikan bantuan yang dibutuhkan 

siswa tanpa mengganggu aktivitas 

siswa. 

 Puncak tugas-tugas PBL adalah 

penciptaan dan peragaan hasil karya 

seperti laporan, poster, model-model 

fisik, dan videotape. 

(d) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan 

Masalah 

Tugas guru pada tahap akhir PBL adalah 

membantu siswa menganalisis dan 

mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri 

dan keterampilan penyelidikan yang mereka 

gunakan. 

(3) Lingkungan Belajar dan Tugas-tugas 

Manajemen 

Hal penting yang harus diketahui adalah 

bahwa guru perlu memiliki seperangkat aturan 

yang jelas agar pembelajaran dapat 

berlangsung tertib tanpa gangguan, dapat 

menangani perilaku siswa yang menyimpang 

secara cepat dan tepat, juga perlu memiliki 

panduan mengenai bagaimana mengelola kerja 

kelompok. 

Salah satu masalah yang cukup rumit 

bagi guru dalam pengelolaan kelas, yang 

menggunakan model PBL adalah bagaimana 

mengenai siswa baik individual maupun 

kelompok, yang dapat menyelesaikan tugas 

lebih awal maupun yang terlambat. Dengan 

kata lain, kecepatan penyelesaian tugas tiap 

individu maupun kelompok berbeda-beda. 

Pada model PBL siswa dimungkinkan untuk 

mengerjakan tugas multi (rangkap), dan waktu 

penyelesaian tugas-tugas tersebut dapat 

berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan 

diperlukannya pengelolaan dan pemantauan 

kerja siswa yang rumit. 
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Dalam model PBL, guru sering 

menggunakan sejumlah bahan dan peralatan, 

dan hal ini biasanya dapat merepotkan guru 

dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, untuk 

efektivitas kerja guru harus memiliki aturan 

dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan, 

penyimpanan, dan pendistribusian bahan. 

Selain itu juga tidak kalah pentingnya, 

guru harus menyampaikan aturan, tata krama, 

dan sopan santun yang jelas untuk 

mengendalikan tingkah laku siswa ketika 

mereka melakukan penyelidikan di luar kelas 

termasuk di dalamnya ketika melakukan 

penyelidikan di masyarakat. 

(4) Penilaian (Assesment) dan Evaluasi 

Seperti halnya dalam model 

pembelajaran kooperatif, dalam model PBL 

fokus perhatian, pembelajaran tidak pada 

perolehan pengetahuan deklaratif. Oleh karena 

itu, tugas penilaian tidak cukup bila 

penilaiannya hanya dengan tes tertulis. 

Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan 

model PBL adalah menilai pekerjaan yang 

dihasilkan siswa yang merupakan hasil 

penyelidikan mereka. Evaluasi yang sesuai 

untuk model PBL terutama adalah menemukan 

prosedur penilaian alternatif yang akan 

digunakan untuk mengukur pekerjaan siswa. 

Misalnya, dengan penilaian kinerja dan 

peragaan hasil. Penilaian kinerja dapat berupa 

penilaian melakukan pengamatan, 

merumuskan pertanyaan, merumuskan sebuah 

hipotesa dan sebagainya.  

 
Sintaks Model PBL 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1: Mengarahkan siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik (bahan dan alat) yang dibutuhkan, memotivasi 

siswa terlibat pada aktivitas pemecahan  masalah. 

Fase 2: Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dipecahkan. 

Fase 3: Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan  informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah yang 

dihadapi siswa. 

Fase 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya nyata yang sesuai seperti: laporan, 

video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya. 

Fase 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap hasil penyelidikan mereka dan proses-

proses pembelajaran yang mereka gunakan berupa 

langkah-langkah pemecahan masalah dari masalah yang 

muncul dan dihadapi oleh siswa. 
Tabel 1. Sintaks Model PBL Menurut Suyanto, (2013:155) 

 

Kelebihan dan Kekurangan Model PBL 

a. Kelebihan Model Problem Based Learning 

(PBL) 

1. Realistik dengan kehidupan siswa. 

2. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 

3. Memupuk sifat inquiry siswa. 

4. Retensi konsep jadi kuat. 

5. Memupuk kemampuan Problem 

Solving. 

b. Kekurangan Model Problem Based 

Learning (PBL) 

1. Persiapan pembelajaran (alat, problem, 

konsep) yang kompleks. 

2. Sulitnya mencari problem yang relevan. 

3. Sering terjadi miss-konsepsi. 

4. Konsumsi waktu, di mana model ini 

memerlukan waktu yang cukup dalam 

proses penyelidikan. 

Kelebihan model Problem Based 

Learning yaitu pembelajaran berdasarkan 

situasi nyata yang dihadapi siswa 

dilingkungannya, masalah yang diajarkan 

sesuai dengan kebutuhan siswa misalnya siswa 
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mampu mengitung luas kamar, melibatkan 

siswa dalam proses penyelidikan, kemampuan 

untuk mengingat materi yang telah dipelajari 

menjadi kuat, dan dapat menambah 

kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah yang ada. Sedangkan kekurangan dari 

model Problem Based Learning yaitu 

persiapan pembelajaran memerlukan alat, 

sarana dan prasana yang tidak semua sekolah 

memilikinya, sulit mencari masalah yang pas 

dengan materi yang akan digunakan saat 

proses pembelajaran, model PBL tidak 

mencakup semua informasi atau pengetahuan 

dasar, sehingga siswa tidak dapat memperoleh 

pemahaman materi secara keseluruhan, dan 

pelaksanaan PBL memerlukan waktu yang 

cukup lama, standar 35-50 menit untuk satu 

jam pelajaran yang banyak dijumpai di 

berbagai sekolah tidak mencukupi standar 

waktu pelaksanaan PBL yang melibatkan 

aktivitas peserta didik di luar sekolah. 

Solusi model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL), yaitu melakukan 

pengorganisasian dalam persiapan 

pembelajaran, menyajikan bahan belajar yang 

kreatif dan menarik supaya siswa termotivasi 

agar berhasil dalam belajar, selain itu 

sebaiknya memberikan petunjuk yang jelas 

pada LKS supaya meminalisir siswa untuk 

bertanya sehingga siswa lebih terbiasa 

mandiri. 

Peneliti mempunyai hipotesis atau 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang menanyakan hubungan antara dua 

variabel. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

“Penerapan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning) berpengaruh 

terhadap hasil belajar mata pelajaran 

matematika materi luas bidang (persegi dan 

persegi panjang) pada siswa kelas III SDN I 

Menganti Gresik”. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimen. Arikunto (2010:9) 

mengemukakan penelitian eksperimen adalah 

suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif merupakan metode yang data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Setelah metode 

penelitian dipilih, maka peneliti menyusun 

instrument penelitian yang digunakan sebagai 

alat pengumpul data berbentuk tes. 

Rancangan penelitian menggunakan 

Eksperimen Semu (Quasi Experiment). Ciri 

model Quasi Experiment adalah kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random, melainkan dengan 

pengelompokan subjek penelitian berdasarkan 

kelompok yang sudah terbentuk. Alasan 

menggunakan metode Quasi Experiment untuk 

melihat adanya pengaruh model PBL terhadap 

hasil belajar siswa. Sehingga peneliti dapat 

membandingkan pada dua kelas. 

Desain yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Nonequivalent Control Group 

Design. Dalam desain penelitian terdapat tiga 

langkah yaitu memberikan tes awal (pre-test) 

untuk mengukur kemampuan awal siswa, 

kemudian diberikan perlakuan di kelas 

eksperimen berupa model PBL dan tidak 

diberikan perlakuan di kelas kontrol. Setelah 

itu diberikan tes akhir (post-test) dengan 

maksud untuk mengukur kemampuan siswa 

setelah mendapat perlakuan. 

Penelitian ini dilakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2015/2016 selama dua hari 

yaitu pada bulan April 2016. Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Menganti 

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang 

terletak di Jl. Raya Menganti No. 419. 

Pemilihan lokasi ini karena ada beberapa 

pertimbangan yang diambil oleh peneliti, yaitu 

adanya keterbukaan pihak sekolah dalam 

memberikan izin untuk melaksanakan 

penelitian eksperimen, serta para guru juga 

bersedia bekerja sama dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

Pada penelitian ini yang menjadi 

populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 

III SDN 1 Menganti Gresik tahun ajaran 

2015/2016. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan random sampling 

dimana dari populasi yang ada, hanya diambil 

beberapa yang digunakan sebagai sampel. 

Maka peneliti mengambil data dengan 

menggunakan seluruh siswa kelas III-C yang 

berjumlah 34 siswa sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas III–D yang berjumlah 34 

siswa sebagai kelompok kontrol di SDN 1 

Menganti Gresik. 

Berkaitan dengan penelitian ini maka 

dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini 

ada dua variabel yaitu variabel independen 

(bebas) dan variabel dependen (terikat). 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Model PBL (Problem Based Learning). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar mata pelajaran matematika materi 

luas bidang siswa kelas III. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes 

yang digunakan adalah tes hasil belajar siswa. 

Pada penelitian ini dilakukan dua kali tes, pada 

pre-test dan post test dimana kedua tes 

tersebut berbentuk uraian (essay) sebanyak 10 

soal yang sama tetapi dibedakan berdasarkan 

urutan soal. Tes dilakukan dengan pemberian 

lembar tes kepada siswa pada saat sebelum 

perlakuan (pre-test) dan tes setelah perlakuan 

(post-test). Kedua tes ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh yang terjadi pada hasil 

belajar mata pelajaran matematika materi luas 

bidang siswa kelas III sebelum dan sesudah 

adanya perlakuan. 

Penelitian yang dilakukan memperoleh 

data berupa data kuantitatif.  Data tersebut 

diperoleh dari hasil pretest dan posttest yang 

telah dilakukan. Hasil dari pretest dan posttest 

tersebut kemudian akan diuji dengan uji t (t-

test), untuk mengetahui ada perbedaan awal 

dan akhir siswa setelah dilakukan 

pembelajaran serta untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa yang didapat 

siswa sebelum dan sesudah menerapkan model 

PBL. Akan tetapi sebelum digunakan uji t, 

terlebih dahulu harus dilakukan uji prasyarat 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

Pembahasan 

Untuk menguji data pre-test dan post 

test, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

untuk mengetahui data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

menggunakan uji chi-kuadrat dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

a) Pre-test dan Post test Kelas Eksperimen 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 

uji normalitas pada kelas eksperimen III-C 

yang dituliskan dalam tabel sebagai berikut: 

Perhitungan Normalitas Pre-Test Kelas 

III-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata 

nilai 54,06, dengan simpangan baku 17,85, 

tabel harga Chi-Kuadrat dengan taraf 

signifikansi 5% dengan nilai db = 5, maka 

harga Chi-Kuadrat yang diperoleh adalah 

11,07. Sedangkan nilai hitung           yang 

diperoleh adalah 8,06. Jadi, dapat dikatakan 

data pre-test kelas eksperimen berdistribusi 

normal, karena           <         . 
Perhitungan Normalitas Post test Kelas 

III-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-

rata nilai 83,35, dengan simpangan baku 11,19 

tabel harga Chi-Kuadrat dengan taraf 

signifikansi 5% dengan nilai db = 5, maka 

harga Chi-Kuadrat yang diperoleh adalah 

11,07. Sedangkan nilai hitung           yang 

diperoleh adalah 7,95. Jadi, dapat dikatakan 

data post test kelas eksperimen berdistribusi 

normal, karena           <         . 
b) Pre-test dan Post test Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil 

uji normalitas pada kelas kelas kontrol III-D 

yang dituliskan dalam tabel sebagai berikut: 

Perhitungan Normalitas Pre-Test Kelas 

III-D 

Mean ( ̅) 54,06 

SD 17,85 

  hitung 8,06019 

Db 

= k – 1 

= 6 – 1 

= 5 

  5% = 0,05 

  tabel 11,07 

Mean ( ̅) 83,35 

SD 11,19 

  hitung 7,95455 

Db 

= k – 1 

= 6 – 1 

= 5 

  5% = 0,05 

  tabel 11,07 
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Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-rata 

nilai 49,32, dengan simpangan baku 14,38, 

tabel harga Chi-Kuadrat dengan taraf 

signifikansi 5% dengan nilai db = 5, maka 

harga Chi-Kuadrat yang diperoleh adalah 

11,07. Sedangkan nilai hitung           yang 

diperoleh adalah 9,99. Jadi, dapat dikatakan 

data pre-test kelas kontrol berdistribusi 

normal, karena           <         . 
Perhitungan Normalitas Post test Kelas 

III-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat rata-

rata nilai 63,62, dengan simpangan baku 16,02 

tabel harga Chi-Kuadrat dengan taraf 

signifikansi 5% dengan nilai db = 5, maka 

harga Chi-Kuadrat yang diperoleh adalah 

11,07. Sedangkan nilai hitung           yang 

diperoleh adalah 10,25. Jadi, dapat dikatakan 

data pre-test kelas eksperimen berdistribusi 

normal, karena           <         . 
Setelah mengetahui bahwa data yang 

diperoleh berdistribusi normal, selanjutnya 

dilakukan uji homogenitas dengan taraf 

signifikansi 5%. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui pasangan data yang akan diuji 

perbedaannya mewakili varian yang sama atau 

tidak. 

Hasil Uji Homogenitas Pre-test Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, 

diperoleh jumlah kuadrat nilai Pre-test Kelas 

Eksperimen dan Kontrol sebesar 99034 dan 

88820, jumlah nilai Pre-test Kelas Eksperimen 

dan Kontrol sebesar 1812 dan 1700, jumlah 

perkalian nilai Pre-test Kelas Eksperimen dan 

Kontro sebesar 84737, simpangan baku nilai 

kuadrat Pre-test Kelas Eksperimen dan 

Kontrol sebesar 74,69 dan 115,76, Fhitung 

sebesar 1,55. Selanjutnya didistribusikan pada 

Ftabel dengan db = 33, taraf signifikansi 5% 

maka diperoleh Ftabel sebesar 1,76. Artinya, 

varian dari kedua kelompok yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen 

karena Fhitung < Ftabel. 

Setelah data dinyatakan normal dan 

homogen, maka selanjutnya dilakukan t-test. 

Hasil Uji T-test Kelas Eksperimen dan 

Kontrol 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, 

diperoleh jumlah beda nilai pre test dan post 

test kelas eksperimen sebesar 971, 

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh 

jumlah beda nilai pre test dan post test kelas 

kontrol sebesar 439, dengan banyak siswa 

yang sama banyak sebesar 34 siswa,  thitung 

Mean ( ̅) 49,32 

SD 14,38 

  hitung 9,98997 

Db 

= k – 1 

= 6 – 1 

= 5 

  5% = 0,05 

  tabel 11,07 

Mean ( ̅) 63,62 

SD 16,02 

  hitung 10,2455 

Db 

= k – 1 

= 6 – 1 

= 5 

  5% = 0,05 

  tabel 11,07 

    99034 

    88820 

    84737 

   1812 

   1700 

SDx2 74,6988 

SDy2 115,7576 

Fhitung 1,55 

N 34 

Db 

= n– 1 

= 34 – 1 

= 33 

  5% = 0,05 

Ftabel 1,76 

   971 

   439 

n = Nx = Ny 34 

Mx 28,5588 

My 12,9117 

    44177 

    12041 

thitung 2,1887 

Dk 

= Nx + Ny – 2 

= 34 + 34 -2 

= 66 

  5% = 0,05 

Ttabel 1,668 
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sebesar 2,1887. Selanjutnya thitung 

didistribusikan pada tabel dengan dk = 66 dan 

taraf kesalahan 5% maka diperoleh ttabel 

sebesar 1,668. Dalam hal ini, berlaku 

ketentuan jika thitung lebih kecil atau sama 

dengan ttabel, maka H0 diterima. Namun, 

ternyata thitung > ttabel (2,1887 > 1,668). Dengan 

demikian H0 ditolak. Jadi dapat dinyatakan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 

hasil belajar siswa kelas eksperimen dengan 

menerapkan model PBL versi peneliti dengan 

hasil belajar siswa kelas kontrol versi guru 

kelas. 

Berdasarkan data diatas, dapat 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai hasil belajar siswa. Sedangkan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

penerapan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar siswa di kelas 

eksperimen dapat digunakan rumus sbb : 

  Y = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

  ̅̅̅̅
          

      

Y = 
           

     
 x 100% 

 

 = 
     

     
 x 100%   

 = 60,72% 

Keterangan : 

  ̅̅ ̅ : Nilai rata-rata post test kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ : Nilai rata-rata pre test kelas eksperimen 

     Irianto (dalam Perdana, 2014:78) 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut 

diketahui bahwa pengaruh model problem 

based learning terhadap hasil belajar mata 

pelajaran matematika materi luas bidang pada 

siswa kelas eksperimen sebesar 60,72%. 

 

Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, data 

hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar kelas III SDN 1 

Menganti Gresik, disimpulkan bahwa Model 

PBL mempunyai pengaruh terhadap hasil 

belajar mata pelajaran matematika materi luas 

bidang pada siswa kelas III SDN 1 Menganti 

Gresik sebesar 60,72%. 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharmisi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 

Perdana, Mayang Putri. 2014. Pengaruh 

Metode Problem Solving Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII MTs. 

Assyafi’iyah Gondang Pada Materi 

Hubungan Sudut Pusat, Panjang Busur, 

Dan Luas Juring Dalam Pemecahan 

Masalah. Tulungagung. [repo.iain-

tulungagung.ac.id/314/3/SKRIPSI%20S

AYA.pdf. Di akses 23 Juni 2016] 

Rukmini, Mimin. 2014. Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Probing 

Prompting Pada Mata Pelajaran 

Matematika Di Kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Bandung Kulon Kec. Astana 

Anyar Kota Bandung. Bandung. Di 

akses 20 Mei 2016. 

[repository.upi.edu/6542/4/S_PGSD_09

05311_Chapter1.pdf] 

Rusman. 2012. Model-Model Pembelajaran. 

Depok: PT Rajagrafindo Persada. 

Sudjana, Nana. 2011. Penilaian Hasil Proses 

Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Suprihatiningrum, Jamil. 2013. Strategi 

Pembelajaran: Teori & Aplikasi. 

Jakarta: Ar-Ruzz Media. 

Suyanto. 2013. Menjadi Guru Profesional – 

Strategi Meningkatkan Kualifikasi Dan 

Kualitas Guru Di Era Global. Jakarta: 

Penerbit Erlangga. 

Trianto, M.PD. 2009. Mendesain Model 

Pembelajaran Inovatif-Progresif, 

Konsep, Landasan, Dan 

Implementasinya Pada 

KurikulumTingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Jakarta:Kencana. 

 

 



18 

 

INOVASI, Volume XIX, Nomor 1, Januari 2017 

Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dan Prestasi Belajar Matematika Wajib 

Pada Siswa Kelas XI IPA 4  SMAN 15 Surabaya 

 

Endrayana Putut L.E. 

Email : endrayanaputut29@gmail.com 

 

Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Bahasa dan Sains 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

 

ABSTRAK 

 

Sebagian besar masyarakat Indonesia berpendapat bahwa untuk meraih prestasi 

belajar yang tinggi diperlukan Kecerdasan Intelektual (IQ) yang tinggi. Namun , 

menurut hasil penelitian terbaru dibidang psikologi membuktikan bahwa 

kecerdasan intelektual (IQ) bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan 

prestasi belajar siswa, terdapat faktor lain yang menentukan prestasi belajar 

siswa, yaitu kecerdasan emosional (EQ).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

adanya hubungan positif  antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

Matematika Wajib pada siswa kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya yang berjumlah 35 

anak. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket kecerdasan emosional  

dan lembar tes hasil belajar Matematika Wajib pada siswa kelas XI IPA 4. 

Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode skala likers,  untuk 

kecerdasan emosional berdasarkan teori Daniel Goleman yang terdiri dari 

mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali 

emosi orang lain (empati), dan membina hubungan (kerjasama) dengan orang 

lain. Hasil analisis menunjukan bahwa data berdistribusi normal dan linier, 

dengan persamaan regresi  ̂   11.27747 + 0,88247X. Nilai Koefisien korelasi 

sebesar 0,938 dan nilai koefisien determinasi sebesar 87,984%, maka H1 diterima 

dan H0 ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu apabila siswa kelas XI IPA 4 

SMAN 15 Surabaya memiliki kecerdasan emosional tinggi maka siswa tersebut 

juga memiliki prestasi belajar yang tinggi.  

 

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Matematika Wajib, Kecerdasan Intelektual 

 
Pendahuluan 

Pendidikan di Indonesia dirancang 

untuk bersaing secara langsung dengan dunia 

internasional.. Menurut Parawansa, Siskandar 

dan Suyanto dalam Kartika bahwa kualitas 

pendidikan di Indonesia  masih sangat rendah 

tingkat kompetisi dan relevansinya. Laporan 

United Nation Development Program ( UNDP 

) tahun 2013 menggungkapkan bahwa kualitas 

pendidikan di Indonesia menempati  posisi ke-

121 dari 185 negara. Data di atas menunjukan 

bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih 

jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-

negara Asia Tenggara. Surabaya sebagai kota 

terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu 

barometer keberhasilan di dunia pendidikan. 

Surabaya yang memiliki banyak sekolah – 

sekolah unggulan mulai dari tingkat sekolah 

dasar hingga sekolah menengah atas ingin 

meningkatkan mutu pendidikannya agar 

mampu mencetak generasi penerus bangsa 

yang semakin maju. Beberapa sekolah favorit 

di kota Surabaya adalah SMAN 5, SMAN 2 

dan SMAN 15. SMAN 15 merupakan sekolah 

unggulan yang berada di kawasan selatan 

Surabaya. SMAN 15 memiliki beragam 

prestasi baik di bidang akademis maupun 

bidang olahraga dan keagamaan. Terkait 

dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan 

manusia yang berkualitas dan berprestasi 

tinggi maka siswa harus memilki prestasi 

belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan 

mailto:endrayanaputut29@gmail.com
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tolok ukur maksimal yang telah dicapai siswa 

setelah melakukan perbuatan belajar selama 

waktu yang telah ditentukan bersama. Undang-

undang No.20 tahun 2003 pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Kajian Pustaka 

Menurut Gagne (dalam Simalango, 

2007:2), belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks, hasil belajar berupa kapabilitas. 

Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan, sikap, dan nilai. Dengan 

demikian dalam kegiatan pembelajaran 

memerlukan banyak pengetahuan dalam 

mengarahkan dan menyampaikan informasi 

agar tidak menimbulkan suatu kesalahan 

antara orang tua, guru, dengan  siswa. Karena 

keberhasilan suatu pembelajaran merupakan 

hasil kerja sama antara siswa, guru, dan orang 

tua.Apabila dalam proses belajar guru dan 

orang tua dapat memberikan dorongan yang 

positif, maka akan memberikan hasil yang 

positif pula pada keberhasilan proses 

belajarnya. Proses belajar yang terjadi pada 

individu memang merupakan suatu hal yang 

sangat penting, karena melalui belajar individu 

dapat mengenal lingkungannya dan dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan di 

sekitarnya. Dengan belajar, siswa dapat 

mewujudkan cita-cita yang diharapkan dan 

juga akan menghasilkan perubahan dalam 

dirinya, baik dalam hal penyelesaian masalah 

maupun cara berpikir dan bersikap. Prestasi 

belajar menurut Wirawan(2008:2) adalah hasil 

yang dicapai seorang siswa dalam usaha 

belajarnya sebagaimana dicantumkan didalam 

nilai raportnya. Melalui prestasi belajar 

seorang siswa dapat mengetahui kemajuan-

kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 

Orang tua dan guru sangat berperan 

penting dalam pencapaian prestasi belajar 

siswa, serta orang tua juga harus selalu siap di 

saat anaknya menghadapi sebuah kesulitan 

ataupun sebuah permasalahan seperti halnya 

yang dikatakan oleh Tridhonanto (2010:5) 

bahwa anak butuh pertolongan dan bantuan 

yang selalu siap sedia dari orang tua, apabila 

anak tidak mampu dengan apa yang ingin 

mereka utarakan atau apa yang menjadi 

keinginannya. Salah satu kesulitan yang sering 

dihadapi anak adalah kesulitan dalam belajar, 

terutama pada pelajaran atau mata pelajaran 

yang dianggap sulit serta butuh penalaran bagi 

sebagaian besar anak.Matematika seringkali 

dianggap sebagai momok dalam sekolah, 

sehingga menjadi pelajaran yang dianggap 

sulit oleh siswa. Hal ini yang mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian.  Kesulitan 

belajar anak dapat diatasi apabila anak 

dibimbing oleh orang tuanya serta mengetahui 

atau mengenali kekurangan pada diri anak 

tersebut, mampu mengatur diri, dan 

memotivasi diri sendiri. Dalam hal ini orang 

tua berperan memberikan pengaruh yang 

positif supaya anak dapat mengelola emosinya 

dengan baik sehingga tidak terpuruk dalam 

permasalah yang sedang dihadapinya. 

Menurut Cooper dan Sawaf (dalam 

Tridonanto,2010:8) kecerdasan emosional 

adalah kemampuan merasakan, memahami, 

dan secara efektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi dan pengaruh manusiawi. 

Menurut Cery  Young (dalam 

Simalango,2007:10) terdapat lima dimensi di 

dalam kecerdasan emosional yaitu : sadar diri, 

mampu mengatur diri, mampu memotivasi diri 

sendiri, memahami perasaan orang lain, 

keterampilan sosial atau menjaga 

persahabatan. Gardner  dalam Goleman ( 2007 

: 50-53 ) mengatakan bahwa bukan hanya satu 

jenis kecerdasan monolitik yang penting untuk 

meraih sukses dalam kehidupan, melainkan 

ada spektrum kecerdasan yang lebar dengan 

tujuh varietas utama yaitu : linguistik, logika, 

spasial, kinestetik, musik, interpersonal dan 

intrapersonal. Kecerdasan ini dinamakan oleh 

Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh 

Goleman disebut kecerdasan emosional. 

Salovey dalam Goleman (2007:58-59) 

juga mengidentifikasikan lima jenis 

kemampuan yang berkaitan dengan emosi, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Mengenali emosi diri 

b. Mengelola emosi 

c. Memotivasi diri sendiri 

d. Mengenali emosi orang lain 

e. Membina hubungan  

Cooper dan Sawaf  membuat suatu konsep 

bahwa Kecerdasan Emosional membantu 

siswa dalam menyelesaikan atau mengatasi 

hambatan-hambatan psikologi yang 

ditemuinya dalam belajar. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kecerdasan emosional siswa, 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks, dan mengetahui bagaimana pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks pada siswa 

melalui lembar tes yang diberikan peneliti 

pada semester ganjil. Hipotesis awal ( H0 ) 

dalam penelitian ini adalah tidak adanya 

hubungan antara kecerdaasan emosional siswa 

dan prestasi belajar mereka. Dalam penelitian 

ini metode pengumpulan data menggunakan 

angket dan lembar tes. Data yang diperoleh 

berupa data kuantitatif yang kemudian akan 

diuji statistik serta akan dideskripsikan guna 

penarikan kesimpulan. Dalam tahap 

pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan peneliti 

adalah : 

a. Menyusun instrumen penelitian yang terdiri 

dari angket skala likert dan lembar tes 

siswa serta mendiskusikannya dengan 

dosen pembimbing 

b. Peneliti memberikan penjelasan singkat 

terhadap siswa Kelas XI IPA 4 terkait 

pengambilan data kecerdasan emosinal 

serta prestasi belajar Matematika Wajib 

materi Matriks.  

c. Peneliti menyampaikan bawasannya angket 

kecerdasan emosional dan lembar tes 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks akan langsung di kerjakan dan di 

kembalikan pada peneliti. 

d. Peneliti membagikan angket kecerdasan 

emosional kepada seluruh siswa Kelas XI 

IPA 4 untuk di kerjakan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti ( 

60 menit ).  

e. Peneliti membagikan tes prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks kepada 

seluruh siswa Kelas XI IPA 4 dan 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah peneliti tetapkan ( 90 menit ) 

f. Peneliti mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam  penelitian. 

Menurut Sugiyono (2011:102), titik 

tolak penyusunan instrumen adalah variabel-

variabel yang ditetapkan untuk diteliti. Kisi-

kisi angket kecerdasan emosional siswa 

berbentuk skala sikap yang disusun 

berdasarkan aspek kemampuan kecerdasan 

emosional sebagai subvariabel dan komponen 

didalamnya sebagai indikator, lembar angket 

diberikan oleh peneliti dalam bentuk pilhan 

ganda. Metode angket digunakan untuk 

mengukur kecerdasan emosional siswa Kelas 

XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya. Dalam angket 

terkandung beberapa aspek atau kemampuan 

yang diamati, yaitu mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain, dan membina 

hubungan atau kerjasama dengan orang lain. 

Pelaksanaan pengumpulan data melalui  

lembar angket akan dilakukan di  awal 

semester ganjil 

Metode tes digunakan untuk 

memperoleh hasil belajar siswa Kelas XI IPA 

4 SMAN 15 Surabaya pada mata pelajaran 

Matematika Wajib materi Matriks, dari nilai 

tes yang diberikan oleh peneliti  kemudian 

nilai ini diuji korelasi dengan hasil angket 

kecerdasan emosional. Pelaksanaan tes 

prestasi belajar siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 

15 Surabaya akan dilakukan pada awal 

semester ganjil. Waktu ini dianggap tepat 

karena siswa sudah menyelesaikan 

pembelajaran Matematika Wajib materi 

Matriks pada semester sebelumnya di kelas X. 

Model soal tes yang peneliti gunakan dalam 

pengambilan data prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks yaitu model soal pilihan 

ganda dan Easy, jumlah 25 soal. Dengan 

perincian 5 soal esai dan 20 soal pilihan ganda.   

a. Dalam menentukan kategori ini, peneliti 

mendapatkan ide dari pengkategorian yang 

dilakukan oleh purnamasari (2009:32) yang 

mengategorikan tingkat kecerdasan 

emosional siswa terbagi menjadi empat 

yaitu sangat baik, baik, rata-rata, dan 

rendah. Peneliti juga menggunakan empat 

tingkat kecerdasan emosional, yaitu : 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah tetapi 

dengan rentang nilai yang berbeda. 

Pengkategorian tingkat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Rentang Skor 

Tingkat 

Kecerdasan 

Emosional 

71≤x≤100 Tinggi 

56≤x≤70 Sedang 

46≤x≤55 Rendah 

0≤x≤45 Sangat Rendah 

Tabel 1. Kategori Tingkat Kecerdasan 

Emosional 

Keterangan : 

x = skor kecerdasan emosional siswa 

b. Menghitung prosentase untuk siswa yang 

memiliki kecerdasan emosional tinggi, 
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sedang, rendah, sangat rendah dari jumlah 

siswa keseluruhan dengan rumus :  

Prosentase = 
 

 
        

Keterangan: 

K: jumlah siswa yang memiliki tingkat 

kecerdasan emosional tinggi/ sedang/ 

rendah/ sangat rendah.  

n:  jumlah siswa keseluruhan 

 

Pembahasan 

Data kecerdasan emosional siswa 

diperoleh dari angket kecerdasan emosional 

yang disebarkan oleh peneliti kepada setiap 

siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya dan 

penilaiannya menggunakan pedoman 

penskoran angket kecerdasan emosional. Data 

kecerdasan emosional siswa Kelas XI IPA 4 

SMAN 15 Surabaya dapat dilihat bahwa siswa 

yang memiliki tingkat kecerdasan emosional 

tinggi sebanyak 62,85%, siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan emosional sedang sebanyak 

25,71%, sedangkan untuk siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan emosional rendah sebanyak 

14,28%. Dengan kata lain sebagian besar 

siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya 

untuk tahun ajaran 2016-2017 memiliki 

tingkat kecerdasan emosional tinggi. Data 

prestasi belajar Matematika Wajib siswa 

diperoleh dari hasil test prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks yang 

diberikan peneliti kepada semua siswa Kelas 

XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya. Materi  

pelajaran yang diujikan oleh peneliti telah 

dipelajari menyeluruh sehingga sangat cocok 

untuk melihat prestasi belajar siswa. Data 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks siswa setelah diadakan test dapat 

dilihat bahwa siswa yang memiliki tingkat 

prestasi belajar Matematika Wajib tinggi 

sebanyak 45,71%, siswa yang memiliki tingkat 

prestasi belajar Matematika Wajib sedang 

sebanyak 28,57%, dan siswa yang memiliki 

tingkat prestasi belajar Matematika Wajib 

rendah sebanyak 25,71%. Dengan kata lain 

sebagian besar siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 

15 Surabaya tahun ajaran 2016-2017 memiliki 

tingkat prestasi belajar Matematika Wajib 

yang tinggi.  

Untuk menguji normalitas data dimiliki 

skor terbesar 90 dan terkecil 46, sehingga 

rentangan R = 44. Dengan n = 35 diperoleh 

banyak kelas (BK) = 6 dengan lebar i = 7. 

Diperoleh mean  ̅       dan simpangan baku 

S= 12,06. Didapat        
  = - 7,75, dengan df 

= 4 dan α = 0,05 sehingga didapat       
  = 

9,49. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

diketahui bahwa        
 ≤      

  sehingga 

dapat disimpulkan data kecerdasan emosional 

(X) berdistribusi normal. Demikian juga untuk 

variable Y, yaitu prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks, didapat : skor terbesar 

dan terkecil 90 dan 55, sehingga R = 36.  

Diperoleh mean   ̅        dan simpangan 

baku S=10,90. Didapat        
  = 1,3 dan 

      
  = 9,49 sehingga dapat disimpulkan data 

prestasi siswa belajar Matematika Wajib siswa 

(Y) berdistribusi normal. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

1. Menentukan hipotesis dengan rumusan 

hipotesis: 

    : Kecerdasan emosional berhubungan 

positif dengan prestasi belajar 

Matematika Wajib siswa. 

    : Keecerdasan emosional tidak 

berhubungan dengan prestasi belajar 

Matematika Wajib siswa. 

2. Membuat    dan    dalam bentuk statistik 

  : ρ ≠ 0 

   : ρ = 0 

3. Membuat persamaan regresi 

Untuk membuat persamaan regresi terlebih 

dahulu dilakukan perhitungan angka 

statistik yang dapat dibantu dengan tabel 

berikut. 

Rumus persamaan regresi :  ̂      , dari 

tabel diatas diperoleh    11.27747 dan   
 0,88247; persamaan regresinya adalah  ̂   

11.27747 + 0,88247 X. 

Dengan          13.38 dan             

dapat disimpulkan    ditolak dan    diterima. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang 

positif antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks pada siswa. Untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks, diperlukan perhitungan 

koefisien kolerasi. Dan dilanjutkan dengan 

perhitungan koefisien determanasi. 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,938 dan koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 87,984%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kecerdasan emosional dan prestasi 

belajar Matematika Wajib materi Matriks 

memiliki korelasi/hubungan positif yang 

kuat/erat. 
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Selain itu hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar Matematika 

Wajib dapat dianalisis dari kedua data yang 

diperoleh, yaitu data kecerdasan emosional 

dan prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks yang didasarkan pada skor dan 

tingkatannya. Dari hasil pengamatan tampak 

bahwa siswa yang memiliki kecerdasan 

emosional tinggi, 72,72% diantaranya adalah 

siswa berprestasi tinggi dan 18,18% 

berprestasi sedang dan 9,09% berprestasi 

rendah. Untuk siswa yang memiliki 

kecerdasan emosional Sedang, 33,33% 

diantaranya adalah siswa berprestasi tinggi, 

55,55% berprestasi sedang dan 11,11% 

berprestasi rendah. Sedangkan siswa yang 

memiliki kecerdasan emosional rendah adalah 

berprestasi rendah. Dari penskoran kecerdasan 

emosional diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

yang memiliki tingkat kecerdasan emosional 

tinggi sebanyak 62,85%, siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan emosional sedang sebanyak 

25,71%, sedangkan untuk siswa yang memiliki 

tingkat kecerdasan emosional rendah sebanyak 

14,28%. Dengan kata lain sebagian besar 

siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya 

tahun ajaran 2016-2017 memiliki tingkat 

kecerdasan emosional tinggi. 

Dari penskoran yang telah dilakukan 

didapatkan data  tingkat prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks sebagai 

berikut: tingkat prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks tinggi sebanyak 41,03%, 

tingkat prestasi belajar Matematika Wajib 

materi Matriks sedang sebanyak 35,90%, dan 

tingkat prestasi belajar Matematika Wajib 

Rendah sebanyak 23,07%. Dengan kata lain 

sebagian besar siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 

15 Surabaya tahun ajaran 2016-2017 memiliki 

tingkat prestasi belajar Matematika Wajib  

yang tinggi. Analisis data menunjukkan 

adanya hubungan positif variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Berikut 

penjelasannya, Dari hasil uji normalitas data 

diketahui bahwa variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) berdistribusi normal atau 

dengan kata lain data yang di hubungkan (X 

dan Y) berdistribusi normal.  

Dari analisis regresi linier sederhana 

yang digunakan dalam menentukan hipotesis, 

diperoleh                Sehingga dapat 

disimpulkan    ditolak dan    diterima. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang 

positif antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 15 

Surabaya.Hal yang sama juga ditunjukan oleh 

uji linieritas regresi, analisis koefesien korelasi 

(r) dan koefesien determinasi. Dari uji 

linieritas regresi diperoleh                  , 

maka diterima  o linier. Dapat disimpulkan 

bahwa metode regresi Y atas X berpola linier.  

Dari analisis koefesien korelasi (r) dan 

koefesien determinasi yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks siswa Kelas 

XI IPA 4. Untuk koefesien korelasi (r)  

diperoleh sebesar 0,938 dan koefesien 

determinasi diperoleh sebesar 87,984 %. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kecerdasan emosional dan prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks memiliki 

korelasi positif yang kuat/erat. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kecerdasan 

emosional dengan prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks pada siswa Kelas XI 

IPA 4 SMAN 15 Surabaya. Hal ini dapat di 

buktikan berdasarkan analisis regresi linier 

sederhana yang digunakan dalam menentukan 

hipotesis, diperoleh                sehingga 

dapat disimpulkan    ditolak dan    diterima. 

Dengan demikian terdapat hubungan yang 

positif antara kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar Matematika Wajib materi 

Matriks siswa Kelas XI IPA 4 SMAN 15 

Surabaya. Demikian pula dengan analisis 

koefesien korelasi (r) yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar korelasi antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar 

Matematika Wajib materi Matriks pada siswa 

Kelas XI IPA 4 SMAN 15 Surabaya, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kecerdasan 

emosional dan prestasi belajar Matematika 

Wajib materi Matriks memiliki 

korelasi/hubungan positif yang kuat/erat. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas tampak bahwa kecerdasan 

emosional berhubungan positif dengan prestasi 

belajar Matematika Wajib pada siswa Kelas XI 

IPA 4 SMAN 15 Surabaya, maka berikut ini 

peneliti menyampaikan beberapa saran untuk 

meningkatkan kualitas prestasi belajar 
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Matematika Wajib siswa, yang juga akan 

berimplikasi pada peningkatan kualitas 

pendidikan. Bagi Guru dalam  proses belajar 

mengajar hendaknya guru senantiasa 

memperhatikan kecerdasan emosional siswa 

dalam meningkatkan mutu pendidikan serta 

prestasi belajar siswa. Guru harus dapat 

menciptakan suasana yang kondusif dan 

proaktif dalam proses belajar mengajar 

Matematika Wajib dikelas, sehingga siswa 

tidak hanya memperoleh ilmu tetapi juga 

memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan kecerdasan emosional. 

Guru hendaknya dapat menumbuhkan 

motivasi siswa dalam belajar Matematika 

Wajib dengan memperhatikan kecerdasan 

emosional siswa, sehingga siswa mampu 

berprestasi dengan baik. Bagi orang tua 

hendaknya selalu memperhatikan anaknya 

dirumah maupun dalam pergaulan di 

masyarakat, agar selalu terpantau dalam 

pergaulannya. Diharapkan orang tua selalu 

memperhatikan kecerdasan emosional anak 

dalam upaya meningkatkan prestasi belajarnya 

disekolah, selain itu orang tua harus  

memperhatikan kemauan dan kemampuan 

anaknya, sehingga anak termotivasi dalam 

belajar disekolah dan keberhasilan hidupnya di 

masa depan. 
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ABSTRAK 
 

Para guru umumnya sudah mengikuti sosialisasi kurikulum 2013, tetapi ketika 
melaksanakan sendiri di sekolah masing-masing mengalami kesulitan. Penelitian 
ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesulitan yang dialami guru, (2) mengetahui 
faktor-faktor yang menjadi kendala guru, dan (3) menyusun alternative 
penyelesaian untuk mengatasi kesulitan yang dialami guru SD di Kabupaten 
Sumenep dalam mengajarkan tema pada Kurikulum 2013. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan instrumen pengumpulan 
data yaitu lembar angket. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan maka 
jenis kesulitan yang dialami guru SD di Kabupaten Sumenep dalam mengajarkan 
tema pada Kurikulum 2013 yaitu ditinjau dari penggunaan buku guru, buku 
siswa, proses pembelajaran, dan instrument penilaian, Faktor-faktor yang 
menjadi kendala guru SD di Kabupaten Sumenep dalam mengajarkan tema pada 
Kurikulum 2013 antara lain (a) masih sulit meninggalkan pola dan system 
mengajar yang lama, (b) mengalami kebingungan dalam membedakan komponen 
pendekatan saintifik, (c) mengalami kebingungan cara merancang pendekatan 
saintifik, (d) kurang memahami HOTS, (e) mengalami kebingungan dalam 
menilai sikap termasuk pada cara melakukannya, dan (f) ahli yang dapat dimintai 
pendapatnya jika mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013. Untuk 
mengatasi kesulitan yang dialami guru SD di Kabupaten Sumenep dalam 
mengajarkan tema pada Kurikulum 2013 dengan mengadakan pelatihan untuk 
guru-guru SD di kabupaten Sumenep yang telah menerapkan kurikulum 2013 di 
sekolahnya. Dalam pelatihan, tentunya membutuhkan bahan yang digunakan 
sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan tersebut, dalam hal ini peneliti 
menyebutnya sebagai modul. 
 

Kata kunci: analisis, kesulitan, mengajarkan 
 
Pendahuluan 

Saat ini kurikulum 2013 telah 
diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia. 
Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di 
lapangan adalah para guru terutama guru SD 
belum siap dalam melaksanakan perubahan 
tersebut. Perubahan tersebut didasarkan pada 
peleburan mata pelajaran yang diajarkan ke 

dalam tema-tema yang telah ditetapkan dalam 
kurikulum. Para guru masih terbiasa 
mengajarkan materi berdasarkan mata 
pelajaran, sehingga ketika ada perubahan 
kurikulum yang menginginkan muatan materi 
didasarkan pada tema para guru mengalami 
kebingungan. Kebingungan ini karena para 
guru kurang mampu dalam mengembangkan 
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perangkat pembelajaran berdasarkan buku 
guru dan buku siswa yang telah disediakan 
oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  

Hal ini diperkuat penelitian Kusmaharti, 
Prayitno dan Juniarso (2014) yang 
mengungkapkan bahwa “kompetensi guru SD 
dalam mengembangkan perangkat 
pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 
masih kurang.” Pengembangan perangkat 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru hanya 
berfokus pada RPP dimana guru masih jarang 
sekali memperhatikan karakteristik siswanya 
yang menerima pembelajaran berdasarkan 
subtema. Selain itu, guru juga kurang mampu 
mengaitkan subtema yang akan diajarkan 
dengan kehidupan sehari-hari siswanya, hal ini 
berkaitan dengan kemampuan guru dalam 
mengembangkan bahan ajar yang kurang 
spesifik. Kurikulum 2013 untuk SD, bersifat 
tematik integratif. Mata pelajaran IPA dan IPS 
sebagai materi pembahasan pada semua 
pelajaran (IPA dan IPS  diintegrasikan 
kedalam semua mata pelajaran). 

Faktanya, sekarang ini kurikulum 2013 
tidak dilanjutkan pelaksanaannya oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Sekolah-sekolah diminta untuk kembali ke 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
2006. Harahap (2015) mengungkapkan bahwa 
dalam dua tahun mendatang, semua sekolah di 
Indonesia akan memakai kurikulum 2013. 
Sehingga masa percobaan dari 
diberlakukannya kurikulum 2013 dilakukan 
pada semester satu tahun pelajaran 2015/2016.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut, para 
guru harus menyiapkan diri untuk 
mengajarkan muatan mata pelajaran ke dalam 
subtema yang telah disiapkan dalam 
kurikulum 2013. Harapannya adalah ketika 
kurikulum 2013 diberlakukan tidak akan ada 
masalah lagi terutama dari sisi guru sebagai 
pengajar, mengingat ilmu pengetahuan terus 
berkembang dan berubah dari masa ke masa. 
Guru yang akan melaksanakan kurikulum 
2013, harus mengikuti penataran guru untuk 
sosialisasi kurikulum 2013 termasuk cara 
mengembangkan perangkat pembelajaran dan 
cara mengajarkan di kelas.  

Banyak guru yang sudah mengikuti 
sosialisasi kurikulum 2013, tetapi ketika 
melaksanakan sendiri di sekolah masing-
masing mengalami kesulitan. Tentunya 
masalah ini sudah menjadi rahasia umum di 

lingkungan sekolah dasar terutama untuk guru-
guru senior yang harus mengubah cara 
mengajarnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat 
Ferdinandus (2014) bahwa masalah 
implementasi kurikulum 2013 adalah “sulitnya 
mengubah mindset guru, perubahan proses 
pembelajaran dari teacher centered ke student 
centered, rendahnya moral spiritual, budaya 
membaca dan meneliti masih rendah”. 
Idealnya setelah sosialisasi kurikulum 2013, 
hal ini tidak menjadi masalah lagi tapi 
faktanya tidak sesuai dengan harapan yang 
ada.  

Kabupaten Sumenep merupakan salah 
satu mitra Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya dalam rayon sertifikasi guru rayon 
142. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti 
memilih kabupaten Sumenep sebagai subjek 
penelitian dengan tujuan untuk menganalisis 
kesulitan yang dialami guru SD di kabupaten 
sumenep dalam menerapkan kurikulum 2013 
di sekolah masing-masing.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) 
mengetahui kesulitan yang dialami guru SD di 
Kabupaten Sumenep dalam mengajarkan tema 
pada Kurikulum 2013, (2) mengetahui faktor-
faktor yang menjadi kendala guru SD di 
Kabupaten Sumenep dalam mengajarkan tema 
pada Kurikulum 2013, dan (3) menyusun 
alternative penyelesaian untuk mengatasi 
kesulitan yang dialami guru SD di Kabupaten 
Sumenep dalam mengajarkan tema pada 
Kurikulum 2013. 

 
Kajian Teori 
Kemampuan Guru 

Kemampuan guru dalam mengelola 
pembelajaran adalah keterampilan guru dalam 
melaksanakan setiap pembelajaran 
berdasarkan tema pada kurikulum 2013. 
Menurut Usman (1995:74) terdapat 8 
keterampilan mengajar yaitu : 
a. keterampilan bertanya (questioning skills) 
b. keterampilan memberi penguatan 

(reinforcement skills) 
c. keterampilan mengadakan variasi 

(variation skils) 
d. keterampilan menjelaskan (explaining 

skills) 
e. keterampilan membuka dan menutup 

pembelajaran (set induction and closure) 
f. keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil 
g. keterampilan mengelola kelas, dan 
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h. keterampilan mengajar perseorangan 
Pada prinsipnya keterampilan guru 

dalam mengajar terdiri dari keterampilan 
bertanya, memberi penguatan, mengadakan 
variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 
pembelajaran, membimbing diskusi kelompok 
kecil, mengelola kelas dan mengajar 
perseorangan. Keterampilan ini harus dikuasai 
guru dalam mengajar di dalam kelas. 
Keterampilan ini merupakan hal yang 
mendasar dikuasai seorang guru dalam 
membelajarkan materi di dalam kelas. Jika 
seorang guru mengusai hal ini maka 
pembelajaran di kelas akan menyenangkan 
dimana pembelajaran yang berpusat pada guru 
akan beralih ke pembelajaran yang berpusat 
pada siswa.  

Kemampuan guru ini berkaitan dengan 
kompetensi guru untuk mengelola 
pembelajaran. stilah kompetensi guru 
mempunyai banyak makna, Broke and Stone 
(1995) mengemukakan bahwa kompetensi 
guru sebagai .... descriptive of qualitative 
nature of teacher behavior appears to be 
entirely meaningful... kompetensi guru 
merupakan gambaran kualitatif tentang 
hakikat perilaku guru yang penuh arti. 
Sementara Charles (1994) mengemukakan 
bahwa: competency as rational 
performancewhich satlsfactorily meets the 
objective for a desired condition (kompetensi 
merupakan perilaku yang rasional untuk 
mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai 
dengan kondisi yang diharapkan). 

Kompetensi guru merupakan perpaduan 
antara kemampuan personal, keilmuan, 
teknologi, sosial dan spiritual yang secara 
harfah membentuk kompetensi standar profesi 
guru, yang mencakup penguasaan materi, 
pemahaman terhadap peserta didik, 
pembelajaraan yang mendidik, pengembangan 
pribadi dan profesionalisme. Menurut Crow & 
Crow (1980), kemampuan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran meliputi hal-hal 
berikut. 
a. Penguasaan subject-matter  yang akan 

diajarkan. 
b. Keadaan fisik dan kesehatannya. 
c. Sifat-sifat pribadi dan kontrol emosinya. 
d. Memahami sifat hakekat dan 

perkembangan manusia. 
e. Pengetahuan dan kemampuannya untuk 

menerapkan prinsip-prinsip belajar. 

f. Kepekaan dan aspirasinya terhadap 
perbedaan-perbedaan kebudayaan, agama, 
dan etnis. 

g. Minatnya terhadap perbaikan professional 
dan pengayaan kultural yang terus menerus 
dilakukan. 

Kurikulum 2013 
Kurikulum 2013 merupakan 

penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya 
yaitu KTSP 2006. Perubahan kurikulum ini 
juga ditemukan kelemahan dari kurikulum 
sebelumnya, hal ini seperti yang dikutip oleh 
Mulyasa (2013:60) yaitu 
a. Isi dan pesan dari kurikulum yang  masih 

terlalu padat, karena masih banyak materi 
pelajaran dan banyak materi yang keluasan 
dan kesukarannya melampaui tingkat 
perkembangan anak.  

b. Kurikulum masih belum mengembangkan 
kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, 
misi dan tujuan pendidikan nasional. 

c. Kompetensi yang dikembangkan lebih 
didominasi oleh aspek pengetahuan, akan 
tetapi belum sepenuhnya menggambarkan 
pribadi siswa yang mencakup pengetahuan, 
keterampilan dan sikap.  

d. Berbagai kompetensi yang diperlukan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat 
belum terakomodasi dalam kurikulum. 
Kompetensi tersebut meliputi pendidikan 
karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan 
dan metode pembelajaran beum 
konstruktifistik, keseimbangan antara soft 
skills  dan hard skills maupun jiwa 
kewirausahaan. 

e. Kurikulum belum peka dan tanggap 
terhadap berbagai perubahan social yang 
terjadi pada tingkat local, nasional maupun 
global. 

f. Standar dari proses pembelajaran belum 
menggambarkan urutan pembelajaran yang 
rinci sehingga menimbulkan penafsiran 
yang tidak sama. Hal ini berakibat pada 
proses pembelajaran yang berpusat pada 
guru sebagai sumber belajar siswa di dalam 
kelas. 

g. Penilaian yang dilakukan belum 
menggunakan standar penilaian berbasis 
kompetensi, serta belum tegas dalam 
memberikan layanan remedy maupun 
pengayaan secara berkala.  

Akibat adanya kelemahan tersebut, 
menyebabkan pada permasalahan yang 
melibatkan pelajar dan mahasiswa. 
Permasalahan tersebut dapat dilihat pada 
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kehidupan sehari-hari seperti adanya 
perkelahian pelajar antar sekolah, praktik 
perjudian, penyalahgunaan obat terlarang di 
lingkungan masyarakat yang melibatkan 
siswa. Selain itu, dalam skala yang lebih tinggi 
adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
pada semua lini masyarakat, adanya 
plagiarisme maupun adanya kecurangan dalam 
pelaksanaan ujian. 

Setelah melalui perdebatan, maka 
dilakukan revisi kurikulum 2013 dimana 
terdapat 5 poin perubahan yang dilakukan 
(Ainamulyana, 2016) yaitu 
a. Meningkatkan hubungan atau keterkaitan 

antara kompetensi inti (KI) dengan 
kompetensi dasar (KD). 

b. Penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh 
guru. Penilaian social dan keagamaan siswa 
hanya dilakukan oleh guru PPKn dan guru 
pendidikan agama-budi pekerti, sedangkan 
guru bidang studi hanya menilai aspek 
social yang wajar saja, misalkan kenakalan 
atau aspek kejujuran dalam mengerjakan 
soal ujian/ulangan. 

c. Proses berfikir siswa tidak dibatasi, artinya 
terjadi perubahan pandangan dimana pada 
kurikulum 2013 yang lama siswa SD 
proses berfikirnya hanya dibatasi sampai 
tahapan memahami, siswa SMP proses 
berfikirnya dibatasi sampai menganalisis, 
sedangkan siswa SMA proses berfikirnya 
dibatasi sampai mencipta. Akan tetapi di 
kurikulum 2013 yang baru proses berfikir 
siswa SD diberikan kebebasan sampai 
tahap penciptaan yang disesuaikan dengan 
usia anak SD. Hal ini diperuntukkan untuk 
melatih kemampuan ilmiah mahasiswanya. 

d. Guru dituntut untuk benar-benar 
menerapkan 5M (mengingat, memahami, 
menerapkan, menganalisis, dan mencipta) 
dalam pembelajaran di dalam kelas. 

e. Struktur mata pelajaran dan lama belajar di 
sekolah tidak mengalami perubahan. 

Dengan adanya perubahan yang dilakukan di 
Kurikulum 2013 diharapkan penerapan 
kurikulum ini tidak menjadi masalah lagi bagi 
guru. Perubahan ini tidak akan mengubah pada 
model pembelajaran yang akan digunakan 
guru dalam pembelajaran di dalam kelas.  

Model pembelajaran yang diangkat 
dalam pendekatan saintifik adalah model 
pembelajaran seperti : (1) Model Problem 
Based Learning, yaitu model pembelajaran 
yang menggunakan masalah nyata dalam 

kehidupan sehari-hari siswa untuk diselesaikan 
oleh siswa sehingga siswa mampu 
mengembangkan ketrampilan berfikir untuk 
menyelesaikan masalah dikemudian hari. (2) 
Model Project Based Learning, yaitu model 
pembelajaran yang menggunakan projek untuk 
mengembangkan kompetensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan serta 
menghasilkan produk baik karya tulis, karya 
seni, maupun karya teknologi. (3) Model 
Inquiry Learning, yaitu model pembelajaran 
yang didasarkan pada pencarian dan penemuan 
melalui proses berfikir secara sistematis. (4) 
Model Discovery Learning, yaitu model 
pembelajaran untuk menemukan konsep, 
makna, dan hubungannya. Selain model 
pembelajaran, sumber belajar yang digunakan 
dalam pembelajaran saintifik adalah berbagai 
sumber belajar yang ada di lingkungan siswa. 
 
A. Metode Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Dipilihnya pendekatan 
kualitatif dalam penelitian ini karena (1) 
menggunakan data yang sifatnya deskriptif, 
dan (2) menggunakan cara induktif, yaitu tidak 
bermaksud menguji hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis dan 
hasilnya dideskripsikan secara utuh, akurat, 
dan menyeluruh. Sedangkan pada tahap kedua, 
penelitian ini dilakukan penyusunan alternatif 
solusi untuk memecahkan masalah yang telah 
ditemukan pada tahap pertama.  

Subjek dalam penelitian ini yaitu sekolah-
sekolah yang sudah pernah melaksanakan 
kurikulum 2013, baik sekolah dasar negeri 
maupun swasta. Dalam penelitian ini, sekolah 
yang akan menjadi subjek penelitian 
berjumlah 10 sekolah yang telah menerapkan 
kurikulum 2013 di sekolahnya. Setiap subjek 
penelitian akan menerima angket dari peneliti 
dan subjek diminta untuk mengisinya sesuai 
dengan kenyataan yang dialami oleh subjek.  

Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
angket. Angket respon digunakan untuk 
mengumpulkan informasi kesulitan guru SD di 
kabupaten Sumenep dalam mengajarkan tema 
pada kurikulum 2013. Instrumen pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah lembar angket. Lembar angket 
dikembangkan sendiri dengan peneliti dan 
dikonsultasikan dengan instruktur nasional 
dari Kurikulum 2013. Lembar angket dibagi 
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dalam dua kelompok besar, yaitu angket faktor 
kesulitan guru dalam menerapkan kurikulum 
2013 dan angket faktor kendala guru dalam 
menerapkan kurikulum 2013. Metode analisis 
data yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah mengidentifikasi jenis kesulitan 
yang dialami guru SD di kabupaten Sumenep. 
Dari jenis-jenis kesulitan, peneliti 
mengidentifikasi factor penyebab kesulitan 
guru dalam mengajarkan tema pada kurikulum 
2013. 

  
Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil analisis data di atas, peneliti 
akan melakukan pembahasan dari hasil 
pengisian angket yang dilakukan oleh guru SD 
di kabupaten Sumenep. Untuk hasil pengisian 
angket tentang jenis-jenis kesulitan yang 
dialami guru akan ditinjau dari beberapa aspek 
yaitu  
1. Aspek penggunaan buku guru 

Dari aspek ini, kesulitan guru dalam 
memahami maksud yang terdapat dalam buku 
guru dan buku siswa terdapat 50% subjek 
menyatakan setuju jika mengalami kesulitan 
memahami buku guru dan 50% subjek juga 
menyatakan kurang setuju terhadap kesulitan 
pemahaman buku guru. Jika ditinjau dari 
indicator kedua 50% subjek menyatakan setuju 
bahwa guru tersebut tidak memahami 
hubungan antar KI, KD dan indicator, 
sedangkan 50% subjek menyatakan kurang 
setuju bahwa guru tersebut tidak memahami 
hubungan antar KI, KD dan indicator. Untuk 
descriptor yang ketiga 100% subjek 
menyatakan kurang setuju karena tidak 
memahami makna pemetaan KD pada awal 
subtema dan pemetaan indicator setiap Pb.  

Ditinjau dari indicator penerapan buku 
guru, maka 100% guru menyatakan kurang 
setuju dalam penulisan KD dan indicator mana 
yang harus ditulis/digunakan dalam 
penyusunan RPP. 100% subjek juga 
menyatakan kurang setuju dalam descriptor 
mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
indikator KD 1 dan 2. 50% subjek menyatakan 
setuju bahwa tidak tahu apa yang harus 
dilakukan jika ada indicator yang tidak sesuai 
dengan KD, dan 50% subjek juga kurang 
setuju jika tidak tahu apa yang harus dilakukan 
jika ada indicator yang tidak sesuai dengan 
KD. 

Ditinjau dari indicator pengembangan 
buku guru, 100% subjek menyatakan kurang 
setuju jika mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam 
buku guru. Hal ini juga dialami 100% subjek 
menyatakan kurang setuju dalam 
mengembangkan media pembelajaran dalam 
buku guru.  
2. Aspek Buku Siswa  

Jika ditinjau dari aspek pemahaman 
guru terhadap buku siswa diperoleh hasil 
sebagai berikut 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika mengalami kesulitan dalam 
memahami maksud isi buku siswa. 100% 
subjek menyatakan setuju jika mengalami 
kesulitan membedakan materi sikap, 
pengetahuan, &  keterampilan. 100% subjek 
menyatakan kurang setuju jika mengalami 
kesulitan memahami keterpaduan antar ranah 
belajar. 100% subjek menyatakan kurang 
setuju jika mengalami kesulitan memahami 
keterpaduan antar muatan pelajaran. 

Ditinjau dari indicator penerapan buku 
siswa, sebanyak 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika mengalami kesulitan 
menerapkan isi buku siswa sesuai dengan 
prinsip siswa aktif dan mengalami sendiri 
dalam belajar. 50% subjek menyatakan setuju 
jika mengalami kesulitan mengubah materi 
dalam buku siswa ke dalam bentuk aktifitas 
siswa dan 50% subjek menyatakan kurang 
setuju jika mengalami kesulitan mengubah 
materi dalam buku siswa ke dalam bentuk 
aktifitas siswa. 50% subjek menyatakan setuju 
jika mengalami kesulitan meninggalkan pola 
mengajar lama dan 50% subjek menyatakan 
tidak setuju jika mengalami kesulitan 
meninggalkan pola mengajar lama.  100% 
subjek menyatakan setuju jika tidak 
menerapkan seluruh perintah (ikon) pada buku 
siswa. 

Jika ditinjau dari indicator 
pengembangan buku siswa, diperoleh hasil 
penelitian bahwa 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika mengalami kesulitan 
mengembangkan materi pada buku siswa. 
100% subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengalami kesulitan mengembangkan Lembar 
Kegiatan Siswa (LKS). 
3. Aspek proses pembelajaran 

Jika ditinjau dari indicator tematik 
terpadu, sebanyak 50% subjek menyatakan 
setuju jika mengalami kesulitan saat 
perpindahan dari materi muatan pelajaran satu 
ke muatan pembelajaran dan 50% subjek 
menyatakan kurang setuju jika mengalami 
kesulitan saat perpindahan dari materi muatan 
pelajaran satu ke muatan pembelajaran. 100% 
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subjek menyatakan kurang setuju jika dalam 
membelajarkan materi, saya masih sering tidak 
mengacu pada indicator dan buku siswa, 
sehingga sering melampaui materi Pb lain. 
50% subjek menyatakan setuju jika 
pembelajaran yang dilakukan masih cenderung 
berbasis pengetahuan (ranah sikap dan 
keterampilan jarang tersentuh) dan 50% subjek 
menyatakan kurang setuju jika pembelajaran 
yang dilakukan masih cenderung berbasis 
pengetahuan (ranah sikap dan keterampilan 
jarang tersentuh).  

Jika ditinjau dari pendekatan saintifik, 
50% subjek menyatakan setuju jika mengalami 
kesulitan dalam merancang kegiatan yang 
berbasis saintifik dan 50% subjek menyatakan 
kurang setuju jika mengalami kesulitan dalam 
merancang kegiatan yang berbasis saintifik. 
50% subjek menyatakan setuju jika mengalami 
kesulitan dalam menerapkan pendekatan 
saintifik di dalam kelas dan 50% subjek 
menyatakan kurang setuju jika mengalami 
kesulitan dalam menerapkan pendekatan 
saintifik di dalam kelas. 

Ditinjau dari Penerapan HOTS (Higher 
Order Thingking)/ Berpikir tingkat tinggi 
100% subjek menyatakan setuju jika 
mengalami kesulitan dalam menerapkan pem-
belajaran yang bersifat HOTS. 50% subjek 
menyatakan setuju jika mengalami kesulitan 
mengembangkan pertanyaan/bahan diskusi 
yang mampu menumbuhkan anak berfikir 
HOTS dan 50% subjek menyatakan kurang 
setuju jika mengalami kesulitan 
mengembangkan pertanyaan/ bahan diskusi 
yang mampu menumbuhkan anak berfikir 
HOTS. 

Ditinjau dari pemanfaatan media dan 
sumber belajar, 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika hanya menggunakan media 
tunggal dalam pembelajaran di dalam kelas. 
100% subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengalami kesulitan dalam memanfaatkan 
lingkungan dan sumber belajar dalam 
pembelajaran. 
4. Aspek instrument penilaian 

Dari aspek instrument penilaian, 100% 
subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
instrumen penilaian autentik. 7% subjek 
menyatakan sangat setuju jika mengalami 
kesulitan dalam menerapkan penilaian sikap 
dan 93% subjek menyatakan sangat setuju jika 
mengalami kesulitan dalam menerapkan 

penilaian sikap. 7% subjek menyatakan setuju 
jika mengalami kesulitan dalam penilaian 
keterampilan dan 93% subjek menyatakan 
kurang setuju jika mengalami kesulitan dalam 
penilaian keterampilan. 100% subjek 
menyatakan kurang setuju jika pengetahuan 
yang digunakan masih cenderung mengukur 
tingkat kognitif siswa hanya sampai pada 
tingkat C1 dan C2 (tingkat C3 ke atas jarang). 
50% subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengalami kesulitan membuat kisi-kisi soal 
sesuai dengan prinsip penilaian autentik dan 
50% subjek menyatakan tidak setuju jika 
mengalami kesulitan membuat kisi-kisi soal 
sesuai dengan prinsip penilaian autentik. 50% 
subjek menyatakan setuju jika mengalami 
kesulitan membuat rubric penilaian dan 50% 
subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengalami kesulitan membuat rubric 
penilaian. 50% subjek menyatakan kurang 
setuju jika mengalami kesulitan merancang 
penilaian Ulangan Harian, UTS, dan UAS dan 
50% subjek menyatakan tidak setuju jika 
mengalami kesulitan merancang penilaian 
Ulangan Harian, UTS, dan UAS. 

Selain dari keempat aspek di atas, dari 
hasil angket yang diberikan kepada guru juga 
memberikan informasi bahwa (1) kesulitan 
pada penilaian karena saat Workshop 
kurikulum 2013 hanya diberi contoh-contoh 
saja tentang penilaian, tidak ada pelatihan 
untuk mengisi penilaian sehingga setiap 
semester guru kebingunan dalam mengisi 
penilaian, (2) kesulitan dalam membelajarkan 
ke siswa sehingga bahan ajar selalu tidak 
tuntas, (3) cakupan materi dalam buku siswa 
kurang luas sehingga waktu siswa diberi tugas 
mencari informasi atau menemukan menjadi 
kesulitan dan kebingunan, (4) kurangnya 
penguasaan IT oleh guru, (5) pemahaman yang 
kurang tentang K-13, (6) guru dituntut 
mengampu siswa dengan baik lewat model 
pembelajaran yang berubah total, dan (7) 
kecenderungan yang lebih banyak 
menekankan aspek kognitif. 

Sedangkan untuk hasil pengisian angket 
tentang kendala-kendala yang dialami guru 
adalah sebagai berikut. 100%  subjek 
menyatakan kurang setuju jika tidak pernah 
mendapatkan penjelasan tentang K-13 secara 
rinci dan jelas. 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika tidak pernah memperhatikan 
pemetaan KD dan Indikator pada setiap awal 
sub tema dan Pb pada buku guru, karena 
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menurut saya yang penting RPP dan buku 
siswa.  100% subjek menyatakan kurang 
setuju jika tidak faham kalau indicator 
mengandug cakupan materi dan kompetensi 
yang harus diajarkan pada siswa. 100% subjek 
menyatakan kurang setuju jika tidak tahu kalau 
satu KD diajarkan dalam beberapa kali Pb dan 
melalui beberapa indikator yang berbeda 
tingkat cakupan dan kedalaman materinya. 
100% subjek menyatakan kurang setuju jika 
tidak tahu KD 1 dan 2 yang mana yang harus 
diajarkan dalam tiap Pb dalam satu sub tema, 
karena pada Pb tidak tampak pemetaan KD 1 
dan 2, sehingga membingungkan guru. 100% 
subjek menyatakan kurang setuju jika sering 
ditemukan indicator tidak sesuai dengan KD 
ataupun salah rumusannya pada buku guru, 
padahal saya tidak faham bagaimana cara 
mengatasinya. 100% subjek menyatakan tidak 
setuju jika tidak perlu mengembangkan 
kegiatan pembelajaran lagi dalam penyusunan 
RPP, karena dalam buku guru sudah ada dan 
tugas guru hanya menerapkan di dalam kelas. 
100% subjek menyatakan tidak setuju jika 
tidak perlu mengembangkan media 
pembelajaran karena cukup menggunakan apa 
yang ada pada buku siswa. 7% subjek 
menyatakan setuju jika kendala tidak 
mengembangkan media karena factor 
pengetahuan dan keterampilan 
mengembangkan media, keterbatasan waktu, 
dan biaya, dan 93% subjek menyatakan kurang 
setuju jika kendala tidak mengembangkan 
media karena factor pengetahuan dan 
keterampilan  mengembangkan media, 
keterbatasan waktu, dan biaya. 7% subjek 
menyatakan setuju jika materi sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang ada pada 
buku siswa tidak jelas, dan 93 % subjek 
menyatakan kurang setuju jika materi sikap, 
pengetahuan dan keterampilan yang ada pada 
buku siswa tidak jelas. 100% subjek 
menyatakan tidak setuju jika tidak tahu kapan 
harus mengajarkan materi sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 100% subjek menyatakan 
setuju jika masih sulit meninggalkan pola dan 
system mengajar lama, sehingga saya masih 
cenderung mendominasi pembelajaran. 
100%subjek menyatakan kurang setuju jika 
mengajar tanpa memperhatikan urutan dan 
kegiatan yang harus dilakukan dalam buku 
siswa, karena bagi saya yang penting telah 
mengajarkan materinya. 100% subjek 
menyatakan kurang setuju jika tidak faham 
kalau pada K-13 materi diajarkan secara 

bertahap dan terpadu. 100% subjek 
menyatakan setuju jika masih bingung 
membedakan antar komponen pendekatan 
saintifik. 100% subjek menyatakan setuju jika 
masih bingung cara merancang pendekatan 
saintifik yang akan diterapkan di dalam kelas. 
100% subjek menyatakan kurang setuju jika 
masih bingung dengan bagaimana 
memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar. 
50% subjek menyatakan setuju jika tidak 
memahami tentang HOTS (Higher Order 
Thinking) dan 50% subjek menyatakan kurang 
setuju jika tidak memahami tentang HOTS 
(Higher Order Thinking). 100% subjek 
menyatakan kurang setuju jika masih bingung 
dengan cara merancang instrumen penilaian 
autentik yang benar. 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika masih bingung indicator 
mana yang harus diukur saat ulangan harian, 
UTS, dan UAS. 100% subjek menyatakan 
kurang setuju jika masih bingung dalam 
membuat soal ujian karena saat pembelajaran 
tidak boleh menyebut mata pelajaran tapi saat 
membuat soal harus per mata pelajaran (siswa 
tetap tidak tahu soal yang diujikan termasuk 
pelajaran). 100% subjek menyatakan setuju 
jika masih bingung menilai sikap terutama 
terkait dengan kapan, berapa kali harus 
dilakukan, dan cara melakukannya. 100% 
subjek menyatakan kurang setuju jika masih 
bingung cara mengolah dan menganalisis hasil 
penilaian siswa, terutama mendeskripsikan 
dalam rapot. 100% subjek menyatakan setuju 
jika harus bertanya pada siapa jika menemui 
kesulitan dalam penerapan K-13 karena semua 
guru juga mengalami hal yang sama. 100% 
subjek menyatakan kurang setuju jika 
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan 
guru masih belum sesuai dengan  tuntutan 
kurikulum 2013. 

Selain dari keempat aspek di atas, dari 
hasil angket yang diberikan kepada guru juga 
memberikan informasi bahwa (1) materi dan 
Indikator yang tersedia banyak yang belum 
tepat sasaran, tidak ada penalaran di materi 
yang ada, datangnya buku terlambat sampai 1 
bulan, (2) kesulitan dalam cara penilaian 
pengisian raport, (3) kesulitan memberikan 
tugas tentang soal-soal pengembangan atau 
menemukan karena siswanya tidak mungkin 
bisa mengerjakan disebabkan tidak ada 
lampiran materi yang cukup (materinya kurang 
banyak) apalagi materi yang bermuatan IPS, 
(4) pada buku siswa maupun buku guru yang 
belum direvisi antara indikator dan materi 
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tidak sama, (5) banyak indikator tidak sesuai 
dengan materi, buku penunjang belum 
memadai, penilaian terlalu rumit sehingga 
menyita waktu pembelajaran, (6) lemahnya 
penguasaan bidang administrasi, (7) kesulitan 
dalam penyusunan RPP, (8) kendala 
ketersediaan sarana dan prasarana seperti buku 
siswa, buku guru juga masih belum Komplit, 
(9) penguasaan IT masih lemah, (10) 
mengubah kebiasaan pembelajaran dari 
Teacher Centered ke Student Centered. 

Setelah mengetahui kesulitan dan 
kendala yang dihadapi maka peneliti mencoba 
untuk mencari solusi penyelesaian dari 
masalah tersebut. Dalam hal ini, peneliti 
menawarkan pelatihan untuk guru-guru SD di 
kabupaten Sumenep yang telah menerapkan 
kurikulum 2013 di sekolahnya. Melalui 
pelatihan dimana peneliti akan bekerjasama 
dengan UPTD setempat terkait dengan 
penyelenggaraannya. Dalam pelatihan, 
tentunya membutuhkan bahan yang digunakan 
sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan 
tersebut, dalam hal ini peneliti menyebutnya 
sebagai modul. Modul ini akan dijadikan 
panduan bagi peneliti (bekerjasama dengan 
dosen prodi) dalam melaksanakan pelatihan. 
Adapun hasil penelitian ini akan dijadikan 
pijakan untuk menyusun proposal pengabdian 
kepada masyarakat tentang pelatihan 
penyusunan perangkat pembelajaran 
berdasarkan kurikulum 2013 terutama di 
kabupaten Sumenep.   
 
Simpulan dan saran 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Jenis kesulitan yang dialami guru SD di 

Kabupaten Sumenep dalam mengajarkan 
tema pada Kurikulum 2013 yaitu (a) 
ditinjau dari penggunaan buku guru, 
kesulitan guru adalah (1) kurang mampu 
memahami makna pemetaan KD pada awal 
subtema dan pemetaan indicator; (2) guru 
mengalami kebingungan dalam menuliskan 
KD, indicator dalam penyusunan RPP; (3) 
mengembangkan indicator dalam setiap 
KD; (4) mengembangkan kegiatan 
pembelajaran dalam buku guru; (5) 
mengembangkan media pembelajaran yang 
sesuai; (6) mengembangkan penilaian yang 
sesuai. (b) Ditinjau dari buku siswa, 
kesulitan guru adalah (1) memahami 
maksud isi buku siswa; (2) membedakan 

materi antara sikap, pengetahuan dan 
keterampilan, (3) memahami keterpaduan 
antar ranah belajar, (4) menerapkan isi 
buku siswa sesuai dengan prinsip belajar 
siswa aktif, (5) mengembangkan materi 
pada buku siswa, (6) mengembangkan 
Lembar Kegiatan Siswa. (c) Ditinjau dari 
proses pembelajaran, kesulitan guru adalah 
(1) membelajarkan materi yang belum 
mengacu pada indicator dan buku siswa, 
(2) menerapkan pembelajaran yang bersifat 
HOTS, (3) menggunakan hanya satu media 
pembelajaran saja, (4) memanfaatkan 
lingkungan dan sumber belajar dalam 
pembelajaran. (d) Ditinjau dari instrument 
penilaian, kesulitan guru adalah (1) 
mengembangkan instrument penilaian, (2) 
menerapkan penilaian sikap, dan (3) 
menerapkan penilaian kognitif dalam 
pembelajaran. 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala guru 
SD di Kabupaten Sumenep dalam 
mengajarkan tema pada Kurikulum 2013 
antara lain (a) masih sulit meninggalkan 
pola dan system mengajar yang lama, (b) 
mengalami kebingungan dalam 
membedakan komponen antar pendekatan 
saintifik, (c) mengalami kebingungan cara 
merancang pendekatan saintifik, (d) kurang 
memahami HOTS, (e) mengalami 
kebingungan dalam menilai sikap termasuk 
pada cara melakukannya, dan (f) para ahli 
yang dapat dimintai pendapatnya jika 
mengalami kesulitan dalam menerapkan 
kurikulum 2013. 

3. Untuk mengatasi kesulitan yang dialami 
guru SD di Kabupaten Sumenep dalam 
mengajarkan tema pada Kurikulum 2013 
dengan mengadakan pelatihan untuk guru-
guru SD di kabupaten Sumenep yang telah 
menerapkan kurikulum 2013 di sekolahnya. 
Dalam pelatihan, tentunya membutuhkan 
bahan yang digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan pelatihan tersebut, dalam hal 
ini peneliti menyebutnya sebagai modul. 

Saran yang dapat peneliti berikan dari 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan 

untuk di daerah lain untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut tentang kesulitan, 
kendala yang dialami oleh guru-guru di 
daerah lain. 

2. Solusi yang diberikan oleh peneliti dengan 
mengadakan pelatihan-pelatihan 
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menggunakan modul yang merupakan hasil 
dari pengembangan penelitian ini. Modul 
ini akan dilakukan ujicoba lapangan pada 
penelitian berikutnya. 

3. Peneliti lain dapat menggunakan instrument 
penelitian ini, modul hasil dari penelitian 
ini untuk digunakan dalam penelitian 
maupun pelatihan-pelatihan terkait dengan 
perangkat pembelajaran pada kurikulum 
2013.  

4. Dalam mengadakan pelatihan pada guru-
guru SD di wilayah tertentu tentunya harus 
melibatkan para instruktur nasional yang 
terkait dengan kurikulum 2013.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan studi adalah (1) untuk mengetahui pentingnya pendidikan nilai moral 
pancasila pada anak usia dini di Taman Kanak- Kanak, (2) untuk mengetahui 
implementasi pendidikan nilai moral pancasila pada anak usia dini, (3) untuk 
mengetahui metode yang digunakan dalam menanamkan nilai moral pancasila 
pada anak usia dini. Pendekatan studi dilakukan menggunakan kajian pustaka 
yakni melakukan penelusuran acuan yang bersumber dari : jurnal ilmiah, 
prosiding seminar, dan pengamatan yang dilakukan secara langsung di Taman 
Kanak – Kanak. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara diskriptif 
kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1). Pendidikan nilai moral pancasila 
penting bagi anak usia dini sebagai upaya untuk membentuk kesadaran anak –
anak  akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan penanaman konsep sejak 
dini. Menanamkan kesadaran mengenai nilai moral pancasila sejak usia dini 
memberikan pengaruh yang kuat pada kepribadian anak dimasa yang akan 
datang, karena dengan menanamkan nilai moral sejak usia dini berarti akan 
memberikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, (2). 
Implementasi pendidikan nilai moral pancasila pada anak usia dini di Taman 
Kanak-kanak adalah melalui program semester yang telah dibuat dimasing – 
masing sekolah. Pendidikan nilai moral pancasila pada anak usia dini sebaiknya 
tidak hanya pada aspek nilai-nilai agama dan  moral saja tetapi juga dimasukkan 
pada setiap aspek perkembangan, diantaranya termasuk aspek fisik, aspek 
kognitif, aspek bahasa dan aspek sosial emosi. (3) Metode pengajaran yang 
dipakai dalam mengajarkan pendidikan nilai dan moral pancasila di taman 
kanak – kanak adalah dengan menggunakan metode: bercerita, bernyanyi, 
bermain, pendidikan dan pembiasaan dalam berperilaku, diskusi dan identifikasi. 

 
Kata Kunci : Pendidikan, Nilai Moral, Pancasila dan AUD 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha 
sadar yang dilakukan orang tua terhadap anak 
dalam upaya mengembangkan potensinya agar 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan bagi kehidupannya nanti baik 
dalam lingkungan keluarga, masyarakat, 
bangsa maupun negara. Pendidikan yang 
dilakukan oleh orang tua di rumah salah 
satunya adalah pendidikan yang menanamkan 
nilai mengenai perilaku anak dalam kehidupan 

sehari hari. Pendidikan tersebut biasa disebut 
pendidikan moral, pendidikan karakter, atau 
pendidikan yang mengajarkan mengenai 
perilaku baik dan buruk seseorang. 

Menurut Undang – Undang Republik 
Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang 
sistem Pendidikan Nasional pada bab II, 
Pasal3, Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 

Dasar pendidikan sosial dalam mendidik 
anak adalah membiasakan anak berperilaku 
yang sesuai etika dan tatanan yang ada dalam 
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, 
di negara Indonesia ada dasar negara yang 
dihormati oleh masyarakat sebagai acuan 
dalam berperilaku di negara yaitu pancasila. 
Lima sila yang terkandung didalamnya 
menjelaskan bagaimana kehidupan bangsa 
yang diatur sesuai dengan kepribadian bangsa 
yang ingin dicita citakan. Kelima sila tersebut 
diantaranya berketuhanan, berperi-
kemanusiaan, menciptakan persatuan dan 
kesatuan, jiwa kerakyatan dan berkeadilan 
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 
Dalam hal pendidikan dengan mengamalkan 
kelima sila tersebut maka diharapkan ada 
pribadi – pribadi yang sesuai dengan sila – sila 
tyersebut. Harapannya adalah agar anak – anak 
memiliki pribadi yang mengenal pribadi 
bangsanya, mengenal norma, adat istiadat dan 
tata krama yang sudah dimiliki bangsa 
Indonesia sejak dahulu. 

Kenyataan sekarangnilai moral 
pancasila yang diharapkan dapat membentuk 
anak agar menjadi pribadi yang dewasa, 
matang dan memiliki moral yang baik tidak 
memberikan dampak yang  nyata pada anak-
anak. Saat ini semakin banyak anak – anak 
yang berperilaku yang jauh dari harapan orang 
tua. Menurunnya nilai moral pada anak 
membuat kekhawatiran tersendiri pada para 
orang tua. Menurut Murdiono (2007) Kendala 
yang dihadapi dalam pelaksanaan metode 
penanaman nilai moral meliputi: kurangnya 
pengetahuan atau tekhnik dalam bercerita dan 
kurangnya media dalam bercerita, sering 
terjadi inkonsistensi antara apa yang dilakukan 
oleh guru di sekolah dengan apa yang 
dilakukan oleh orang tua di rumah dan 
lingkungan sekitar tempat tinggal. 

Pendidikan di Taman Kanak-kanak 
memerlukan metode dan media yang membuat 
anak-anak merasa nyaman dan betah ketika 
mereka mendengar nilai moral yang diajarkan 
oleh gurunya di sekolah. Setelah hal tersebut 
bisa dilakukan dengan baik disekolah, maka 
komunikasi yang efektif juga diperlukan tidak 
hanya antara anak dengan guru, anak dengan 
orang tua, dan juga antara guru dengan orang 
tua. Sehingga dengan cara tersebut maka 

penanaman nilai moral  dapat berjalan lancar. 
Faktor yang mendukung komunikasi salah 
satunya adalah tingkat pendidikan orang tua. 
Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan hasil 
penelitian sebelumnya Didik Supriyanto 
(2016) mengenai perkembangan nilai agama 
dan moral anak dan pendidikan keagamaan 
orang tua. Bahwa pendidikan formal orang tua 
dan pendidikan non formal keagamaan orang 
tua mampu menjelaskan terhadap 
perkembangan nilai-nilai moral dan agama 
anak atau dengan kata lain pendidikan formal 
orang tua dan pendidikan non formal 
keagamaan orang tua berpengaruh terhadap 
perkembangan nilai-nilai  motral dan agama 
anak 

Contoh kasus lain sehubungan dengan 
nilai moral pada anak misalnya yang terjadi 
pada senin 21 November 2016, seorang teman 
mengeluhkan perilaku anaknya kepada 
peneliti. Beberapa hari yang lalu anaknya 
sempat pamit untuk pergi mengaji di belakang 
rumah di daerah jalan Jawa Jember. Tetapi 
setelah beberapa menit berlalu ternyata ada 
kabar bahwa ternyata anak yang sebelumnya 
pamit pergi mengaji ternyata pergi ke warnet. 
Setelah dikonfirmasi ternyata benar. Anak usia 
8 tahun sudah bisa mencari alasan untuk 
berbohong kepada orangtuanya sendiri. 

Seperti yang terjadi pula pada 
November 2016 , seorang anak usia dini yang 
bersekolah di salah satu Taman Kanak- kanak 
di kota Jember juga sudah pandai berbohong 
kepada orang tuanya. Anak tersebut berkata 
kepada kakeknya yang menjemput setiap hari 
bahwa jum at tanggal 18 November 2016 
libur. Kakeknya tanpa mengkonfirmasi kepada 
bu guru langsung mempercayai cucunya. 
Namun Senin 21 November 2016 orang tua 
perempuan menanyakan mengenai kegiatan 
yang sudah di share di group Whats App orang 
tua wali dan menanyakan mengenai kegiatan 
sekolah hari jum at. Orang tuanya terkejut 
ketika tahu bahwa apa yang terjadi disekolah 
dan apa yang disampaikan anak tidak sama. 
Demikian juga studi kasus yang dilakukan 
oleh Jamilah (2013) yang juga dilatar 
belakangi oleh semakin memburuknya moral 
anak serta pudarnya akhlak seseorang anak 
bangsa terhadap kehidupan sosial masyarakat. 
Salah satu hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  faktor penghambat dalam 
menanamkan nilai-nilai moralitas diantaranya: 
kurangnya tenaga pengasuh, kurangnya 
penguasaan psikologi anak, belum ada 
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kejelasan struktur organisasi, kesulitan dalam 
pengasuhan anak yang berusia bayi serta 
lingkungan ysng kurang mendukung. 

Dalam hal kaitannya dengan nilai moral, 
pancasila sebagai identitas bangsa yang 
seharusnya menjadi simbol dari pribadi bangsa 
seharusnya memiliki peran penting sebagai 
upaya dalam menanamkan nilai moral anak. 
Indonesia bukan hanya milik islam saja atau 
kristen saja tetapi Indonesia memiliki beberapa 
keyakinan yang harus dihargai dan dikenal 
oleh anak –anak sejak usia dini. Dengan 
mengenalkan beberapa agama yang diakui di 
negara berarti anak diajarkan sikap saling 
menghargai. Namun masih banyak sekolah 
yang mengimplementasikan nilai moral 
berdasarkan satu keyakinan saja sehingga anak 
–anak tidak mengenal agama lain selain yang 
dikenalkan oleh gurunya disekolah. Melihat 
kenyataannya dari beberapa peristiwa tersebut 
maka hal itu menjadi tertarik bagi peneliti 
untuk mengkaji mengenai implementasi 
pendidikan nilai dan moral pancasila pada 
anak usia dini. Tujuan Penelitian ini : 
1. Untuk mengetahui pentingnya pendidikan 

nilai moral pancasila bagi anak usia dini 
2. Untuk mengetahui  implementasi 

pendidikan nilaimoral pancasila pada anak 
usia dini 

3. Untuk mengetahui metode yang digunakan 
dalam menanamkan nilai moral pancasila 
pada anak usia dini 

 
Metode Penelitian 

Kajian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan studi pustaka, yakni 
melakukan penelusuran untuk mendapatkan 
data dan informasi terkait topik studi yang 
bersumber dari: jurnal ilmiah, prosiding 
seminar, dan hasil penelitian yang 
dipublikasikan. Metode deskriptif – kualitatif. 
Metode tersebut digunakan karena ingin 
mengungkap fakta, fenomena, variabel dan 
keadaan yang terjadi dan menyuguhkan 
kejadian apa adanya. 

Data yang didapatkan melalui studi 
pustaka, misalnya dokumen dan arsip tentang 
hal- hal yang berkaitan dengan pendidikan dan 
nilai moral pada anak usia dini, sumbernya 
diambil dari jurnal ilmiah nasional, hasil 
seminar nasional dalam bentuk prosiding, dan 
buku – buku yang relevan yang berhubungan 
dengan masalah nilai dan moral pada anak usia 
dini. Data yang lain juga didapat dari temuan 
dilapangan secara langsung di salah satu 

sekolah taman kanak- kanak di jember. Secara 
kebetulan penulis juga mengaplikasikan ilmu 
yang dimiliki di salah satu TK di Jember 
mengenai penanaman pendidikan nilai moral 
pancasila. 

Studi  ini menafsirkan dan menuturkan 
data dengan situasi yang sedang terjadi, sikap 
serta pandangan yang terjadi, sikap serta 
pandangan yang terjadi  di dalam masyarakat, 
pertentangan dua keadaan dalam hal ini yang 
dimaksud adalah peran orang tua dengan 
tingginya perilaku kekerasan terhadap anak. 
Data selanjutnya dianalisis secara diskriptif 
kualitatif sesuai dengan model Miles dan 
Huberman. Ada tiga kegiatan analisis data 
yang digunakan disini, diantaranya: 
1. Mereduksi data, data yang didapat dari 

berbagai sumber/ referensi dipilih, 
dirangkum, dicari hal pokok yang 
berhubungan dengan kekerasan anak . Dari 
sini akan memeberikan gambaran yang 
jelas dan mempermudah saya sebagai 
peneliti untuk mengumpulkan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan. 

2. Setelah direduksi maka, langkah 
selanjutnya adalah mendisplay data dalam 
bentuk uraian 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, 
diharapkan ada temuan baru yang 
sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini 
dalam bentuk deskripsi atau gambaran 
obyek yang sebelumnya belum jelas, 
sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

 
Pembahasan 
Pentingnya Pendidikan Nilai  Moral 
Pancasila Pada AUD 

Pengertian nilai atau value berarti 
berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan 
kuat. Nilai adalah kualitas suatu hal yang 
menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, 
berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek 
kepentingan. Menurut pandangan relativisme: 
(a) nilai bersifat relatif karena berhubungan 
dengan preferensi (sikap, keinginan, 
ketidaksukaan, perasaan, selera, 
kecenderungan, dan sebagainya), baik secara 
sosial maupun pribadi yang dikondisikan oleh 
lingkungan, kebudayaan, atau keturunan, 
(b)nilai berbeda dari satu kebudayaan ke 
kebudayaan lainnya; (c) penilaian seperti 
benar-salah, dan tidak dapat ada nilai-nilai 
universal, mutlak dan objektif manapun yang 
dapat diterapkan pada semua orang pada 
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segala waktu. Pandangan subjektivitas 
menegaskan bahwa nilai-nilai seperti 
kebaikan, kebenaran, keindahan, tidak ada 
dalam dunia nyata secara objektif, tetapi 
merupakan perasaan, sikap pribadi, dan 
merupakan penafsiran atas kenyataan. Sejalan 
dengan hal tersebut, nilai moral merupakan 
perwujudan dari hari nurani. Nilai yang 
dipakai guru dalam menggunakan nilai adalah 
sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila  
(Sjarkawi, 2008). 

Menurut Notonagoro (dalam 
Darmodihardjo, 1979) bahwa menilai berarti 
menimbang, yaitu kegiatan manusia dalam 
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, 
untuk selanjutnya mengambil keputusan. 
Keputusan nilai dapat mengatakan lebih 
berguna atau lebih tak berguna, lebih benar 
atau lebih tidak benar, lebih baik atau lebih 
tidk baik, lebih religius atau tidak religius. 
Keputusan seseorang itu diambil dengan 
berdasar atas pertimbangan nilai yang 
dimilikinya. Sesuatu dikatakan nilai, apabila 
sesuatu itu berguna, benar, baik, indah, 
religius/halal. Ada tiga nilai yang diperhatikan 
dan menjadi pegangan hidup manusia 
Indonesia, yaitu: 
1. nilai materiil, adalah sesuatu yang berguna 

bagi unsur kehidupan manusia 
2. nilai vital, segala sesuatu yang berguna 

bagi manusia untuk dapat 
mengadakankegiatan atau aktivitas 

3. Nilai kerokhanian, segala sesuatu yang 
berguna bagi rokhani manusia. Nilai 
kerokhanian dibagi menjadi empat macam 
yaitu, nilai kebenaran, nilai kebaikan atau 
nilai moral, nilai religius, dan nilai 
keindahan. 

Nilai kebenaran atau kenyataan adalah 
bersumber dari unsur akal manusia (rasio, 
budi, dan cipta atau kognitif, afektif, dan 
psikomotorik). Nilai kebaikan atau nilai moral 
adalah nilai yang bersumber pada unsur 
kehendak atau kemauan manusia (will, karsa, 
dan etik). Nilai religius  adalah nilai yang 
bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada 
pada diri seseorang, dan nilai kerokhanian itu 
berposisi yang tertinggi dan mutlak. Nilai 
keindahan adalah nilai yang bersumber pada 
unsur rasa manusia (gevoel, perasaan, 
aestetis). Bagi manusia nilai dijadikan 
landasan, alasan,  atau motivasi dalam 
menetapkan perbuatannya. Dalam realita, 
nilai-nilai itu dijabarkan dalam bentuk kaidah 
atau norma atau ukuran sehingga meerupakan 

suatu perintah, anjuran, imbauan, keharusan , 
dan larangan. 

Menurut Kohlberg (1958) tujuan 
pendidikan moral adalah merangsang 
perkembangan tingkat pertimbangan moral 
siswa. Untuk mencapai pendidikan moral . 
Menurut Kohlberg kematangan pertimbangan 
moral hendaknya diukur dengan pertimbangan 
moral yang benar- benar menjunjung nilai 
kemanusiaan yang bersifat universal, 
berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan 
saling terima.  

Lebih Lanjut, Frankena, 1971 (dalam 
Sajarkawi, 2008) mengemukakan lima tujuan 
pendidikan moral sebagai berikut: 

(a). Mengusahakan suatu pemahaman 
“pandangan moral” ataupun cara-cara 
moral dalam mempertimbangkan tindakan 
– tindakan dan penetapan keputusan apa 
yang seharusnya dikerjakan, seperti 
membedakan hal estetika, legalitas, atau 
pandangan tentang kebijaksanaan, (b). 
Membantu mengembangkan kepercayaan 
atau pengadopsian satu atau beberasa 
prinsip umum yang fundamental, ide atau 
nilai sebagai suatu pijakan atau landasan 
untuk pertimbangan moral dalam 
menetapkan suatu keputusan, (c). 
Membantu mengembangkan kepercayaan 
pada dan atau mengadopsi norma-norma 
konkret, nilai-nilai, kebaikan-kebaikan 
seperti pada pendidikan moral tradisional 
yang selama ini dipraktikkan, (d) 
Mengembangkan suatu kecenderungan 
untuk melakukan sesuatu yang secara 
moral baik dan benar, (e) Meningkatkan 
pencapaian refleksi otonom, pengendalian 
diri atau kebebasan mental spiritual, 
meskipun itu disadari dapat membuat 
seseorang menjadi pengkritik terhadap 
ide-ide dan prinsip-prinsip, dan aturan-
aturan umum yang berlaku 

Sejalan dengan hal tersebut menurut 
Horlock 1978 dalam mempelajari sikap moral, 
terdapat empat pokok utama, diantaranya: 
mempelajari apa yang diharapkan kelompok 
sosial dari anggotanya sebagaimana 
dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan 
peraturan, mengembangkan hati nurani, 
belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa 
malu bila perilaku individu tidak sesuai 
dengan harapan kelompok, dan mempunyai 
kesempatan untuk interaksi sosial untuk 
belajar apa saja yang diharapkan anggota 
kelompok. Lebih kusus Maritain (dalam 
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Sajarkawi, 2008) menegaskan bahwa tujuan 
pendidikan moral adalah terbentuknya 
kejujuran dan kebebasan mental spiritual. 

Pancasila sebagai dasar negara 
merupakan fondasi. Pancasila dalam 
pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat 
alinea mencantumkan rumusan pancasila 
sebagai berikut: 

(a). Ketuhanan Yang Maha Esa, (b). 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, (c). 
Persatuan Indonesia, (d). Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan, (e). 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia 

Negara Indonesia dalam pengelolaan 
dan pengaturan kehidupan bernegara ini 
dilandasi oleh filsafat atau ideologi pancasila. 
Fundamen negara harus tetap kuat dan kokoh 
serta tidak mungkin diubah. Mengubah 
fundamen, dasar, atau ideology berarti 
mengubah eksistensi dan sifat negara. 
Keutuhan negara dan bangsa bertolak dari 
sudut kuat atau lemahnya bangsa itu 
berpegang pada dasar negaranya. Fungsi dan 
kedudukan Pancasila dalam Negara dan 
bangsa Indonesia : 

(a). Pancasila sebagai jiwa bangsa 
Indonesia, (b). Pancasila adalah 
kepribadian bangsa Indonesia, (c). 
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa 
Indonesia, (d). Pancasila adalah falsafah 
hidup bangsa Indonesia, (e). Pancasila 
sebagai ideologi negara, (f). Pancasila 
adalah perjanjian luhur rakyat Indonesia, 
(g). Pancasila adalah dasar Negara 
Republik Indonesia, (h). Pancasila sebagai 
sumber hukum /nasional (Muhdi, 2011).  

Pancasila sebagai dasar negara yang 
dipercaya oleh seluruh bangsa Indonesia 
sebagai pedoman dalam berkehidupan 
berbangsa dan bernegara, maka menjadi 
penting dan perlu adanya pendidikan nilai dan 
moral pancasila sejak usia dini. Penanaman 
nilai dan moral pancasila sejak usia dini 
penting karena pada masa usia dini adalah 
masa yang tepat untuk meletakkan dasar – 
dasar pengembangan  kemampuan anak 
terutama penanaman nilai dan moral pancasila. 

Pendidikan anak usia dini merupakan 
periode pendidikan yang sangat menentukan 
perkembangan dan arah masa depan seorang 
anak. Pada masa usia dini anak anak memiliki 
ingatan yang akan selalu diingat sepanjang 
masa perkembangannya. Usia 4-6 tahun (TK) 

merupakan masa peka bagi anak, di mana anak 
mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya 
perkembangan seluruh potensi anak. Masa 
peka adalah masa terjadinya pematangan 
fungsi-fungsi fisik dan psikis yang siap 
merespon stimulasi yang diberikan oleh 
lingkungan. Di mana pada masa ini merupakan 
masa untuk meletakkan dasar pertama dalam 
mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, 
bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, 
kemandirian, seni, moral, dan nilai nilai agama 
(Depdiknas, 2004). 

Pendidikan pada anak usia dini 
merupakan pendidikan yang paling mendasar 
dan menempati kedudukan sebagai golden age 
dan sangat strategis dalam pengembangan 
sumber daya manusia  (Direktorat PAUD, 
2005).  Pendidikan anak usia dini dianggap 
sebagai cermin dari suatu tatanan masyarakat, 
tetapi juga ada pandangan yang 
mengemukakan bahwa sikap dan perilaku 
suatu masyarakat dipandang sebagai suatu 
keberhasilan ataupun sebagai suatu kegagalan 
dalam pendidikan dan keberhasilan pendidikan 
tergantung kepada pendidikan anak usia dini 
karena jika pelaksanaan pendidikan pada anak 
usia dini baik, maka proses pendidikan pada 
usia remaja, usia dewasa akan naik pula. 

Pentingnya memberikan pendidikan 
nilai moral pancasila sejak usia dini adalah 
sebagai upaya untuk membentuk kesadaran 
anak –anak  akan pentingnya nilai-nilai 
kemanusiaan. Pendidikan nilai moral pancasila 
sejak usia dini juga akan memberikan 
pengaruh yang besar pada masa usia remaja 
sampai dewasa yang menyangkut perilaku dan 
penanaman konsep sejak dini. Menanamkan 
kesadaran mengenai nilai moral pancasila 
sejak usia dini memberikan pengaruh yang 
kuat pada kepribadian anak dimasa yang akan 
datang, karena dengan menanamkan nilai 
moral sejak usia dini berarti akan memberikan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Nash: 2007 
bahwa: Semakin dini pendidikan diberikan 
akan semakin besar dampaknya terhadap 
kualitas sumber daya manusia dan sebaliknya 
makin terlambat pendidikan dibberikan makin 
kecil dampaknya terhadap pembentukan 
kualitas sumber daya manusia. Oleh karena 
itu, penyiapan sumber daya manusia unggul 
seyogyanya dimulai sejak anak masih dalam 
kandungan. 

Pendidikan pada anak usia dini sangat 
dibutuhkan oleh anak sebelum mereka 
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memasuki usia sekolah dasar. Dengan 
memberikan pendidikan nilai moral sejak usia 
dini akan membantu meningkatkan kualitas 
perkembangan anak lebih baik. Anak akan 
belajar sejak dini menggunakan hati nurani 
dan belajar sejak dini menggunakan akal 
mereka dalam bersosialisasi dengan 
lingkungannya. 
Implementasi Pendidikan Nilai dan Moral 
Pada AUD 

Menurut Piaget (1932) ada tiga tahap 
perkembangan moral yang diikuti dengan 
ketentuan umur yaitu: 
1. Tahap pra-moral, yaitu anak yang berumur 

dibawah 4 tahun 
2. Tahap heteronomous, yaitu anak yang 

berumur antara 4-8 tahun 
3. Tahap otonomous yaitu anak yang berumur 

9-12 tahun 
Tahap tahap perkembangan penalaran 

moral tidak dapat berbalik (irreverible) yaitu 
bahwa suatu tahapan yang telah dicapai 
seseorang tidak mungkin kembali mundur 
ketahapan dibawahnya. (Kohlberg, 1964)` 

Penanaman pendidikan nilai dan moral 
pada Taman Kanak-kanak dimasukkan dalam 
Rencana Semester di Taman Kanak-kanak. 
Perencanaan semester tersebut diantaranya: 

(a). nilai-nilai agama dan moral, (b). 
Perkembangan Fisik yang menyangkut 
motorik kasar, motorik halus, dan 
kesehatan fisik, (c). Perkembangan 
Kognitif, menyangkut pengetahuan umum 
dan sains, konsep bentuk warna, ukuran 
dan pola, konsep bilangan lambang dan 
bilangan huruf, (d). Perkembangan Bahasa, 
menyangkut menerima bahasa, 
mengungkapkan bahasa dan keaksaraan, 
(e). Sosial Emosional 

Pemberian pendidikan nilai moral 
pancasila pada anak usia dini pada umumnya 
masuk dalam lingkup pengembangan nilai-
nilai agama dan moral dengan capaian 
pembelajaran misal, anak mampu mengenal 
Tuhannya, menirukan gerakan ibadah, 
mengucapkan doa serta berperilaku baik. 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa 
pendidikan moral membantu anak mengerti 
dan memahami mengenai baik-buruk, benar-
salah dan membantu mengambil keputusan. 

Pendidikan nilai moral pancasila 
pada anak usia dini di TK sebaiknya tidak 
hanya dimasukkan pada lingkup 
perkembangan nilai-nilai agama dan moral 
saja tetapi juga semua aspek perkembangan. 

 
 

Lingkup 
Perkembangan 

Capaian Perkembangan Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Indikator 

Nilai-nilai agama dan 
moral 

Anak mampu 
mengenal Tuhan dalam 
masing masing 
kepercayaan 

Misal: mengenal 
beragam agama yang 
ada di negara 
Indonesia, 
membiasakan diri 
beribadah, memahami 
perilaku mulia 

- Menyebutkan 
nama- nama agama 
di Indonesia 

- Menyebutkan kitab 
suci masing-
masing agama 
yang ada di negara 
Indonesia 

- Bertindak 
sopan,jujur, suka 
menolong, 
menghormati 
orang lain 

- Menghormti 
agama orang lain 

Perkembangan Fisik Anak mampu 
melakukan aktifitas 
fisik serta berkreatifitas 
mengembangkan 
gagasan 

Misal: melakukan 
gerakan tubuh dengan 
berolah raga, senam 
fantasi (bentuk 
meniru), melipat 
kertas, memiliki 
kesesuaian antara 
tinggi badan, berat 

- Berlari dan 
melompat 

- Memanjat, 
bergantung dan 
berayun 

- Menggambar 
bebas mengenai 
berbagai macam 



39  

 

Eky, Implementasi Pendidikan Nilai  Moral Pancasila  Pada Anak Usia Dini 

badan dan usia, dsb kekayaan 
indonesia 

- Menggunting 
berbagai macam 
gambar pakaian 
adat atau pulau di 
Indonesia 

Perkembanagn 
Kognitif 

Anak mampu 
mengenal konsep sains 
sederhana didalam 
kehidupan sehari-hari, 
bentuk, warna, ukuran 
dan keaksaraan 

Misal:Mengenal benda 
berdasarkan fungsi 

- Menyebutkan 
nama- nama benda 
dan fungsi 

- Menyebutkan 
sebab akibat 
terjadiny polusi 
dan dampaknya 
bagi lingkungan 

Perkembangan Bahasa Anak mampu 
berkomunikasi secara 
efektif dengan lisan 
dan memiliki 
kebendahaaraan kata 

Misal : memahami 
aturan dalam suatu 
permainan, mengerti 
beberapa perintah 
secara bersamaan 

- Menjawab 
pertanyaan dengan 
kalimat yang tepat 

- Mentataati 
peraturan 
permainan (sebagai 
salah satu upaya 
peningkatan 
kedisiplinan) 

Perkembangan Sosial 
Emosi 

Anak mampu mandiri, 
mengikuti aturan serta 
dapat mengandalkan 
emosi 

Misal : menunjukkan 
sikap toleran, 
mnunjukkan sikap 
kooperatif, mengenal 
tata krama, sopan 
santun , niulai budaya 
masyarakat setempat, 
memahami aturan , 
disiplin, menunjukkan 
rasa empati, 
menunjukkan sikap 
gigih dan tidak mudah 
menyerah, bangga 
terhadap hasil karya 
sendiri, menghargai 
keunggulan orang lain. 
Dsb 

- Mau berbagi 
dengan teman 

- Senang menolong 
- Mau menunggu 

giliran 
- Mengajak teman 

bermain 
- Menunjukkan 

emosi yang wajar, 
senang, sedih, 
antusias, dsb 

- Berbahasa sopan 
dan  bermuka 
manis 

- Bertingkah laku 
sopan dan santun 

- Mengucap 
terimakasih 

- Mentaati peraturan 
- Menyelesaikan 

tugas sendiri 
- Menunjukkan rasa 

empati dsb 
Sumber : Tim Guru TK PAUD LABSCHOOL Jember 2016  

Tabel: 1. Gambaran hasil lingkup perkembangan yang dipelajari anak usia dini di TK 
 
 Tabel tersebut di atas adalah 

gambaran mengenai hasil lingkup 
perkembangan yang dipelajari anak usia dini 
di Taman Kanak- kanak. Lingkup 

Perkembangan yang ada pada usia taman 
kanak-kanak diantaranya nilai-nilai agama dan 
moral, perkembangan fisik, perkembangan 
kognitif, perkembangan bahasa, serta 
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perkembangan sosial emosi. Adapun capaian 
perkembangan pada lingkup perkembangan 
nilai nilai agama dan moral adalah anak 
mampu mengenal Tuhan dalam masing-
masing kepercayaan. Tingkat pencapaian 
perkembangan anak misalnya mengenal 
beragam agama yang ada di negara Indonesia, 
membiasakan diri beribadah, memahami 
perilaku mulia. Indikatornya adalah 
menyebutkan nama-nama agama di Indonesia, 
menyebutkan kitab suci masing – masing 
agama yang ada di negara Indonesia,bertindak 
sopan, jujur, suka menolong, menghormati 
orang lain serta menghormati agama orang 
lain. 

Lingkup perkembangan fisik, capaian 
perkembangan misalnya anak mampu 
melakukan aktifitas fisik serta berkreatifitas 
mengembangkan gagasan. Tingkat pencapaian 
perkembangannya adalah melakukan gerakan 
tubuh dengan berolah raga, senam fantasi 
(bentuk meniru), melipat kertas, memiliki 
kesesuaian antara tinggi badan, berat badan 
dan usia. Indikatornya: berlari dan melompat, 
memanjat, bergantung dan berayun, 
menggambar bebas mengenai berbagai macam 
kekayaan Indonesia, menggunting berbagai 
macam gambar pakaian adat, atau pulau di 
Indonesia. 

Lingkup perkembangan Kognitif, 
capaian perkembangannya, anak mampu 
mengenal konsep sains sederhana didalam 
kehidupan sehari-hari, bentuk warna, ukuran 
dan keaksaraan. Tingkat capaian 
perkembangannya misalnya mengenal benda 
berdasarkan fungsi. Sedangkan indikatornya 
adalah menyebutkan nama-nama benda dan 
fungsi, menyebutkan sebab akibat terjadinya 
polusi dan dampaknya bagi lingkungan. 

Lingkup perkembangan bahasa, 
capaiannya dalah anak mampu berkomunikasi 
secara efektif dengan lisan dan memiliki 
kebendaharaan kata. Tingkat capaian 
perkembangannya misalnya memahami aturan 
dalam suatu permainan, mengerti beberapa 
perintah secara bersamaan. Indikatornya 
diantaranya mentaati peraturan permainan 
(Sebagai salah satu upaya peningkatan 
kedisiplinan). 

Lingkup perkembangan Sosial emosi, 
capaiannya adalah anak mampu mandiri, 
mengikuti aturan serta dapat mengandalkan 
emosi. Tingkat capaian perkembangan 
diantaranya menunjukkan sikap kooperatif, 
mengenal tata krama, sopan santun, nilai 

budaya masyarakat setempat, memahami 
aturan, disiplin, menunjukkan sikap gigih dan 
tidak mudah menyerah, bangga terhadap hasil 
karya sendiri, menghargai keunggulan orang 
lain dan sebagainya. Sedangkan untuk 
indikatornya diantaranya : mau berbagi dengan 
teman, senang menolong, mau menunggu 
giliran, mengajak teman bermain, 
menunjukkan emosi yang wajar (Senang, 
sedih, antusias, dsb), berbahasa sopan dan 
bermuka manis, bertingkah laku sopan dan 
santun, mengucap terimakasih, mentaati 
peraturan, menyelesaikan tugas sendiri, 
menunjukkan rasa empati dan sebagainya. 

Dari lingkup perkembangan anak usia 
dini, nilai agama nilai moral pancasila ada 
dalam setiap lingkup perkembangannya. Pada 
sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang 
maha Esa ada pada aspek perkembangan 
agama dan nilai   moral  anak. Contohnya 
belajar mengenal ajaran agama yang ada di 
Indonesia, menjalankan ibadah sesuai agama 
dan kepercayaannya. Sila kedua adalah 
kemanusiaan yang adil dan beradap berada 
aspek perkembangan sosial emosi anak. 
Misalnya, mengenal tata krama, sopan, 
menunjukkan rasa empati. Sila ke tiga yaitu  
persatuan Indonesia, berada bada aspek 
berkembangan fisik dan bahasa. Misalnya 
mengikuti olah raga dan upacara di sekolah. 
Sila keempat, kerakyatan yang di pimpin oleh  
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan berada pada aspek perkembangan 
kognitif dan sosial emosi. Misalnya anak 
diperkenalkan dengan pos kamling 
dilingkungan sekitar dan dijelaskan 
manfaatnya, anak diajak mematuhi aturan 
disekolah, dsb. Sila kelima, keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia bisa dimasukkan 
pada lingkup perkembangan nilai agama dan 
moral. Misalnya anak diajak berkeliling sawah 
di daerah pedesaan, anak diajak bagaimana 
berempati dan saling berbagi. Anak di ajak 
untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. 
Metode Pengajaran Dalam Menanamkan 
Pendidikan Nilai Moral Pancasila Di 
Taman Kanak – Kanak 

Untuk mengetahui metode pengajaran 
pendidikan nilai moral pancasila pada AUD 
maka sebelumnya perlu dibahas mengenai 
bagaimana moralitas dipelajari. Dalam 
mempelajari sikap moral ada empat pokok 
utama, diantaranya: 
1. Peran Hukum, Kebiasaan, dan Peraturan 

dalam Perkembangan Moral 
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Pokok pertama yang penting dalam 
pelajaran menjadi pribadi yang bermoral    
ialah belajar apa yang diharapkan 
kelompok dari anggotanya. Dalam 
lingkungan sekolah di TK ada peraturan 
yang harus dipahami oleh anak –anak dan 
orang tua. Peraturan memiliki fungsi 
sebagai pedoman perilaku anak dan sebagai 
sumber motivasi untuk bertindak sesuai 
dengan harapan sosial. Peraturan di TK 
yang membantu anak dalam mempelajari 
moral di sekolah adalah sebagai berikut: 
(a). mentaati Jadwal sekolah yang sudah 
dibuat oleh sekolah, (b). mentaati prosedur 
dan administrasi sekolah, (c). Mentaati 
keputusan rapat yang telah dibuat bersama 
(antara guru dan orang tua wali/ komite). 
Keterlibatan orang tua dalam mendidik dan 
mempersiapkan kebutuhan anak sangat 
diperlukan, karena anak usia dini tidak 
begitu saja mengerti mengenai peraturan 
sekolah. Sejak usia dini tiap anak harus 
diajarkan mengenai standart kelompok 
tentang yang  benar dan salah. 
Dengan mempelajari peraturan sekolah 
yang sudah dibuat baik oleh sekolah dan 
peraturan yang sudah dibuat bersama oleh 
orang tua wali murid maka secara tidak 
langsung anak sudah diajarkan mengenai 
nilai moral pancasila tentang adanya 
persatuan dan keadilan.  
Peraturan dibuat untuk tujuan persatuan 
yang berarti berarti mampu menempatkan 
persatuan untuk memajukan pergaulan 
demi persatuan dan kesatuan bangsa serta 
keadilan yang diartikan peraturan itu dibuat 
untuk semua pihak yang terlibat 
dilingkungan sekolah, baik anak anak, 
orang tua dan guru. 

2. Peran Hati Nurani dalam Perkembangan 
Moral 
Mengembangkan hati nurani sebagai 
kendali internal bagi perilaku individu. Hati 
nurani telah diterangkan sebagai tanggapan 
terkondisikan terhadap kecemasan 
mengenai beberapa situasi dan tindakan 
tertentu, yang telah dikembangkan dengan 
mengasosiasikan tindakan agresif dengan 
hukum. Hati nurani juga dikenal dengan 
sebutan “ cahaya dari dalam”, “super ego”, 
dan “polisi internal”. Dalam peran polisi 
internal, hati nurani tanpa henti-hentinya 
mengamati kegiatan individu dan 
“memberi jeweran keras apabila ia 

menyimpang dari jalur wajib yang sempit 
dan lurus:. (Hurlock : 1978) 

3. Peran Rasa Bersalah dan Rasa Malu dalam 
Perkembangan Moral 
Empat kondisi yang harus dipenuhi 
sebelum rasa bersalah dialami, diantaranya 
( Horlock 1978): (a). Anak –anak harus 
menerima standart tertentuu mengenai hal 
yang benar dan yang salah atau “baik” dan 
“buruk” sebagai standart mereka, (b). 
Mereka harus menerima kewajiban 
mengatur perilaku mereka agar sesuai 
dengan standart yang telah mereka terima, 
(c). Mereka harus merasa bertanggung 
jawab atas setiap penyelewengan dari 
standart tersebut dan mengaku bahwa 
mereka, dan bukan orang lain, yang harus 
disalahkan, (d). Mereka harus memiliki 
kemampuan mengkritik diri yang cukup 
besar untuk menyadari bahwa suatu ketidak 
sesuaian antara perilaku mereka dan 
standart internal perilaku terjadi.  
Rasa bersalah dan rasa malu memiliki 
peranan penting dalam bersosialisasi. Guru 
memiliki peranan paling dominan dalam 
menumbuhkan rasa bersalah terhadap 
sesuatu hal. Moralitas dalam diri setiap 
individu mencakup rasa bersalah. Anak 
usia dini memerlukan pendampingan yang 
total dalam kegiatannya disekolah. Anak – 
anak terkadang sulit memberikan makna 
dalam setiap  kejadian yang dialami 
terutama disekolah. Misalnya ada peristiwa 
ketika  mereka belajar bersama disekolah 
kemudian salah seorang anak 
menumpahkan botol minuman ke salah satu 
temannya. Peran guru memberikan arahan 
kepada anak untuk mampu mengucapkan 
permintaan maaf atas kejadian tersebut.  
Konsep- konsep yang diberikan oleh guru 
pada anak –anak akan membantu anak 
dalam menanamkan pendidikan moral 
anak. Misalnya , konsep meminta maaf, 
konsep ikhlas untuk memaafkan dsb. 
Konsep permintaan maaf dan berani 
melakukannya merupakan salah satu 
bentuk atau wujud perilaku rasa bersalah. 
Jika anak tidak diajarkan memahami dan 
belajar mengenai apa yang diharapkan 
kelompok sosialnya maka anak akan sulit  
menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

4. Peran interaksi Sosial dalam Perkembangan 
Moral 
Peran interaksi sosial dalam perkembangan 
moral diantaranya: 
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a. Dengan memberi anak standart perilaku 
yang disetujui kelompok sosialnya 

b. Dengan memberi mereka sumber 
motivasi untuk mengikuti standart 
tersebut melalui persetujuan dan 
ketidaksetujuan sosial 

Melalui interaksi sosial, anak tidak saja 
mempunyai kesempatan untuk belajar kode 
moral, tetapi mereka juga mendapat 
kesempatan untuk belajar bagaimana orang 
lain mengevaluasi perilaku mereka. Jika 
evaluasinya menguntungkan, hal ini akan 
memberi anak motivasi kuat untuk 
menyesuaikan dengan standart moral yang 
telah membawa evaluasi sosial yang 
menguntungkan itu. Sebaliknya bila 
evaluasinya merugikan, anak akan 
mengubah standart moralnya dan menerima 
standar yang menjamin persetujuan dan 
penerimaan yang diharapkannya. Salah satu 
contoh standart perilaku yang ada disekolah 
adalah adanya peraturan sekolah. Misalnya 
sekolah tersebut  memberi aturan masuk 
sekolah tepat pukul 08.00 WIB, tidak boleh 
membawa bekal makanan siap saji, atau 
atauran lain yang telah dibuat sebelumnya. 

Metode yang dilakukan guru dalam 
memberikan dan menanamkan pendidikan 
Nilai  Moral Pancasila di Taman kanak-kanak 
adalah melalui: 
1. Metode Bercerita 

Menyampaikan nilai moral yang 
terkandung dalam pancasila pada anak usia 
dini bisa menggunakan boneka atau gambar 
pahlawan yang dipotong kemudian ibu 
guru bercerita secara langsung mengenai 
baik dan buruk secara  jelas. Secara tidak 
langsung anak-anak dikenalkan dengan 
beberapa pahlawan yang ada di Indonesia. 

2. Metode Bernyanyi 
Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang mampu membuat anak 
senang dan bergembira. Anak diajak untuk 
membangun kondisi psikis dengan jiwa 
yang bahagia dan mengembangkan rasa 
melalui unkapan dan nada. Metode 
bernyanyi akan membantu anak dalam 
mengenal nilai moral mengenai 
kebersamaan. Misalnya anak dikenalkan 
lagu Indonesia Raya pada waktu upacara 
bendera. Nilai moral yang terkandung 
didalam lagu kebangsaan akan secara 
sengaja membantu anak membangun jiwa 
kebangsaan sejak dini. 

3. Metode Bermain 

Dunia anak tidak akan jauh dari aktifitas 
bermain. Dengan bermain anak akan diajak 
bergembira  dengan menggerakkan motorik 
kasar dan halus. Implementasi nilai moral 
pancasila pada anak usia dini dengan 
metode bermain dapat dicontohkan dengan 
bermain benteng-bentengan. Permainan 
tradisional namun mampu menumbuhkan 
jiwa bela negara. Permainan benteng-
bentengan mengajak anak –anak untuk 
melindungi daerah kekuasaan” agar tidak 
dimasuki oleh orang lain.  
Bermain dengan bermain peran juga bisa 
diajarkan pada anak usia dini. Misalnya 
saja guru di taman kanak-kanak 
menceritakan kisah pahlawan yang 
kemudian diperankan secara langsung oleh 
anak-anak. Atau guru bisa juga 
memutarkan film perjuangan singkat 
bangsa Indonesia yang kemudian 
diperagakan secara langsung oleh anak-
anak.  

4. Metode Pendidikan dan Pembiasaan dalam 
berperilaku 
Anak usia dini merupakan anak-anak yang 
masih dalam tahap belajar. Selanjutnya 
anak –anak akan belajar mengenai atauran-
aturan yang ada disekitarnya. Memberikan 
peraturan mempunyai dua fungsi yang 
sangat penting dalam membantu anak 
menjadi makhluk bermoral. Pertama, 
peraturan mempunyai nilai pendidikan, 
sebab peraturan memperkenalkan pada 
anak perilaku yang disetujui anggota 
kelompok tersebut. 
Menurut Kohlberg (1964), pada tahap ini 
dinamakan sebagai tahap tingkat 1. 
Moralitas Prakonvensional. Pada tahap ini 
anak-anak berasumsi bahwa otoritas-
otoritas yang penuh kuasa telah 
menurunkan seperangkat aturan baku yang 
harus mereka patuhi tanpa protes. Hal ini 
dalam pembelajaran di Taman Kanak-
kanak bisa dilakukan ketika anak-anak 
bermain, bertamasya, atau berkunjung 
kesuatu tempat. Anak-anak diajarkan untuk 
mematuhi peraturan permainan yang 
mereka lakukan. Anak –anak juga 
diajarkan mengenal aturan tempat lain 
misalnya ketika anak-anak diajak 
bertamasya kekebun binatang. Anak-anak 
tidak boleh memasukkan tangan ke 
kandang hewan atau ketika anak-anak 
diajarkan menjenguk teman yang sakit. 
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Dimana anak-anak akan belajar mematuhi 
aturan rumah sakit. 

5. Metode Diskusi 
Pada saat ini anak-anak lebih kritis dalam 
menanggapi aturan-atauran yang akan 
dipelajari, maka dalam hal ini akan 
memerlukan diskusi yang baik antara anak 
dan guru sebagai proses pembelajaran agar 
anak lebih bisa memahami mengapa aturan 
itu harus ditaati. karena perilaku anak 
terjadi secara tidak disengaja dan tidak 
direncanakan. Anak –anak mencoba suatu 
pola perilaku untuk melihat apakah itu 
memenuhi standart sosial dan memperoleh 
persetujuan sosial. 

6. Metode identifikasi 
Metode identifikasi digunakan anak-anak 
karena ada perasaan kagum kepada 
seseorang. Identifikasi sebagai sumber 
belajar perilaku moral semakin penting 
tatkala anak bertambah besar dan melawan 
terhadap disiplin di rumah dan di sekolah. 
Memiliki seseorang untuk identifikasi diri 
akan mengisi kesenjangan dan memberi 
pegangan yang diperlukan bagi 
perkembangan perilaku moral. 
Metode identifikasi ini bisa dilakukan 
ketika ibu atau bapak guru pengajar 
ditaman kanak-kanak bercerita di kelas. 
Misalnya bercerita tentang “Menik yang 
tersesat di tempat wisata”. Cerita yang 
menggambarkan anak-anak yang tidak 
mematuhi aturan yang ada ketika sedang 
pergi bertamasya. Contoh lain adalah cerita 
Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan 
Indonesia yang tekun dalam belajar dsb. 

 
Penutup 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Pendidikan nilai moral pancasila penting 

bagi anak usia dini sebagai upaya untuk 
membentuk kesadaran anak–anak akan 
pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan 
penanaman konsep sejak dini. 
Menanamkan kesadaran mengenai nilai 
moral pancasila sejak usia dini memberikan 
pengaruh yang kuat pada kepribadian anak 
dimasa yang akan datang, karena dengan 
menanamkan nilai moral sejak usia dini 
berarti akan memberikan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia 
seutuhnya. 

2. Implementasi pendidikan nilai moral 
pancasila pada anak usia dini di Taman 

kanak-kanak adalah melalui program 
semester yang telah dibuat dimasing – 
masing sekolah. Pendidikan nilai moral 
pancasila pada anak usia dini sebaiknya 
tidak hanya pada aspek nilai-nilai agama 
dan  moral saja tetapi juga dimasukkan 
pada setiap aspek perkembangan, 
diantaranya termasuk aspek fisik, aspek 
kognitif, aspek bahasa dan aspek sosial 
emosi. 

3. Metode pengajaran yang dipakai dalam 
mengajarkan pendidikan nilai dan moral 
pancasila di tamankanak – kanak adalah 
dengan menggunakan metode:bercerita, 
bernyanyi, bermain, pendidikan dan 
pembiasaan dalam berperilaku, diskusi dan 
identifikasi. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud dan fungsi dari kesantunan 
berbahasa yang ada di Puskesmas Desa Dirgahayu. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Populasi penelitian adalah 
masyarakat  Desa Dirgahayu, Kabupaten Kotabaru, sedangkan sampel penelitian 
ini dilakukan secara random sesuai dengan pengunjung yang datang ke 
Puskesmas Desa Dirgahayu Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil penelitian, 
ditemukan wujud kesantunan berbahasa melalui, 1. Tindak tutur direktif meliputi 
perintah, permintaan, larangan, persilaan, saran, dan pertanyaan, 2. Tindak tutur 
ekspresif meliputi ungkapan senang dan permintaan maaf. Wujud kesantunan ini 
memperhatikan skala kesantunan yakni kekuasaan, jarak, dan peringkat budaya. 
Dan fungsi kesantunan berbahasa dalam komunikasi dokter yaitu untuk tindakan 
menyelamatkan muka, tindakan untuk menghindari konflik, tindakan untuk 
menghormati, tindakan untuk mengurangi beban, tindakan untuk menghibur dan 
tindakan untuk memberi motivasi. 

 
Kata kunci : Prinsip kesantunan berbahasa, wujud kesantunan berbahasa, fungsi 

kesantunan berbahasa 
 

Pendahuluan 
Penggunaan bahasa yang baik dan 

santun tentu dapat langsung tercermin dari 
kepribadian seseorang.. Hal ini dapat dilihat 
dari pengunaan bahasa yang lemah, lembut, 
santun, dan memiliki aturan dalam 
berbahasanya, sehingga seseorang tersebut 
memiliki penilaian yang baik oleh masyarakat. 
Tergantung pada seberapa banyak tindakan 
yang membawa keuntungan dan kerugian yang 
diperoleh penutur dan partisipan. 

Tujuan seseorang berkomunikasi adalah 
untuk menyampaikan pesan dan menjalin 
hubungan sosial. Komunikasi untuk menjalin 
hubungan sosial dilakukan dengan 
menggunkan beberapa strategi. Dengan 
menggunakan strategi bertutur, seseorang 
dapat meminimalisir kesalahpahaman dalam 
berkomunikasi dan dapat menjaga harga 
dirinya dan lawan tuur. Strategi kesantunan 
berbahasa digunakan oleh penutur dan petutur 
untuk merealisasikan kesantunan berbahasa 
Indonesia. Dari fenomena pragmatik, 

kesantunan dapt muncul dalalm tindakan tutur 
memerintah, menolak, mengkritik, memuji, 
menyarankan, mengeluh dan menasihati. 

Pragmatik sebagai ilmu menelaah 
makna tuturan. Dalam hubungannya pragmatik 
dihubungkan dengan situasi tutur terdiri atas 
unsur-unsur (1) penutur dan petutur, (2) 
konteks, (3) tujuan, (4) tindak ilokusi, dan (5) 
unsur waktu dan tempat. Bahasa dan konteks 
dalam pragmatik menjadi satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan. Seperti salah satunya, 
pada sebuah Puskesmas di Desa Dirgahayu 
Kabupaten Kotabaru, interaksi yang terjadi 
antara para petugas yang ada di Puskesmas 
dengan pasien yang berobat sangat menjaga 
kesantunan berbahasa dalam berkomunikasi 
atau berinteraksi dengan pasien. Sehingga 
menjadi salah satu sistem bahasa yang 
mendukung dalam kegiatan di Puskesmas 
tersebut. 

Permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian ini  yaitu (1) Bagaimana wujud 
kesantunan berbahasa yang digunakan di 
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Puskesmas Desa Dirgahayu Kabupaten 
Kotabaru? (2) Bagaimana fungsi kesantunan 
berbahasa yang digunakan di Puskesmas Desa 
Dirgahayu Kabupaten Kotabaru? Penelitian ini 
bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan wujud 
kesantunan berbahasa yang digunakan di 
Puskesmas Desa Dirgahayu Kabupaten 
Kotabaru. (2) Mendskripsikan fungsi 
kesantunan berbahasa yang digunakan di 
Puskesmas Desa Dirgahayu Kabupaten 
Kotabaru. 
 
Kajian Pustaka 
Teori Kesantunan Berbahasa 

Kesantunan berbahasa merupakan suatu 
kesadaran akan harga diri seseorang dalam 
berbahasa, baik secara lisan maupun secara 
tertulis. Kesantunan dalam berbahasa 
merupakan salah satu aspek kebahasaan yang 
dapat meningkatkan kecerdasan emosional 
penuturnya karena didalam terdapat 
komunikasi, penutur dan petutur tidak hanya 
dituntut menyampaikan kebenaran, tetapi 
harus tetap berkomitmen untuk menjaga 
keharmonisan hubungan. Kesantunan 
berbahasa tercerrmin dalam tatacara 
berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata 
cara berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah 
kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan 
bahasa ketika berkomunikasi melalui lisan dan 
tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan 
adab tertib, sopan santun dan mengandung 
nilai-nilai hormat yang tinggi.  

Prinsip kesantunan berbahasa dapat 
ditafsirkan sebagai upaya untuk menghindari 
konflik antara penutur dan lawan tuturnya 
didalam proses berkomunikasi. Prinsip 
kesantunan itu berkenaan dengan aturan 
tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, 
dan moral dalam bertindak tutur.  

Menurut Chaer (2010:6) kesantunan 
berbahasa lebih berkenaan substansi 
bahasanya, maka etika berbahasa lebih 
berkenaan dengan perilaku atau tingkah laku 
di dalam bertutur. Berkaitan dengan kesadaran 
wajah Brown dan Levinson (Chaer, 2010:49)  
mengatakan teori kesantunan berbahasa itu 
berkisar atas nosi muka (face). Ada dua jenis 
muka sesuai dengan penjelasan Brown dan 
Levinson yaitu muka positif (positive face) 
yaitu keinginan untuk diakui dan muka 
negative (negative face) yaitu keinginan untuk 
tidak diganggu dan terbebes dari beban.  

Muka negatif itu mengacu pada citra 
diri setiap orang yang rasional yang 

berkeinginan agar dia dihargai dengan jalan 
membiarkannya bebas melakukan tindakan 
atau membiarkannya bebas dari keharusan 
mengerjakan sesuatu. Bila tindak tutur bersifat 
direktif (misalnya perintah atau permintaan) 
yang terancam adalah muka negatif. 
Sedangkan muka positif mengacu pada citra 
diri setiap orang yang rasional, yang 
berkeinginan agar yang dilakukannya, apa 
yang dimilikinya atau apa yang merupakan 
nilai-nilai yang dia yakini, dan seterusnya. 
Misalnya mengkritik, tindak tutur mengkritik 
(yang termasuk tindak tutur ekspresif) dapat 
mengancam muka positif seseorang. Hal ini 
karena dengan mengkritik kita tidak 
menghargai atau tidak mengakui apa yang 
telah dilakukan orang kita kritik itu sebagai 
sesuatu yang baik, yang benar, yang patut 
dihargai, dan sebagainya.  

Menurut Leech dalam Chaer (2010:56) 
mengajukan teori kesantunan berdasarkan 
prinsip kesantunan (politeness principles), 
yang dijabarkan menjadi maksim (ketentuan, 
ajaran). Keenam maksim itu adalah sebagai 
berikut: 
1) maksim kebijaksanaan (tact), bahwa setiap 

peserta pertuturan harus meminimalkan 
kerugian orang lain atau memaksimalkan 
keuntungan bagi orang lain. Semakin 
panjang tuturan seseorang semakin besar 
pula keinginan orang itu untuk bersikap 
santun kepada lawan tuturnya. 

2) maksim penerimaan (generosity), 
menghendaki setiap peserta pertuturan 
untuk memaksimalkan kerugian bagi diri 
sendiri dan meminimalkan keuntungan diri 
sendiri. 

3) maksim kemurahan (approbation), 
menuntut setiap peserta pertuturan untuk 
memaksimalkan rasa hormat kepada orang 
lain dan meminimalkan rasa tidak hormat 
kepada orang lain. Seseorang akan 
dianggap santun apabila dalam bertutur 
selalu berusaha memberikan penghargaan 
kepada pihak lain. 

4) maksim kerendahan hati (modesty), 
menuntut setiap peserta pertuturan untuk 
memaksimalkan ketidakhormatan pada diri 
sendiri, atau meminimalkan rasa hormat 
pada diri sendiri. Dalam maksim ini peserta 
tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati 
dengan cara mengurangi pujian terhadap 
dirinya sendiri. 

5) maksim kesetujuan (agreement), 
menghendaki agar setiap penutur dan lawan 
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tutur memaksimalkan kesetujuan di antara 
mereka, dan meminimalkan 
ketidaksetujuan di antara mereka. Apabila 
terdapat kecocokan antara diri penutur dan 
mitra tutur dalam kegiatan bertutur, 
masing-masing dari mereka dapat 
dikatakan bersikap santun. 

6) maksim kesimpatian (sympathy), 
mengharuskan semua peserta pertuturan 
untuk memaksimalkan rasa simpati, dan 
menimalkan rasa antipasti kepada lawan 
tuturnya. 

Dalam prinsip kesantunan berbahasa 
menurut Leech terdapat lima buah skala 
pengukur kesantunan berbahasa yang 
didasarkan pada setiap maksim 
interpersonalnya. Kelima skala itu adalah: 
1. Skala kerugian dan keuntungan (cost-

benefit scale) 
2. Skala pilihan (optionality scale) 
3. Skala ketidaklangsungan (indirectness 

scale) 
4. Skala keotoritasan (anthority scale) 
5. Skala jarak social (social distance) 

Menurut Pranowo dalam Chaer 
(2010:62) suatu tuturan akan terasa santun 
apabila meperhatikan hal-hal berikut: 
a. Menjaga suasana perasaan lawan tutur 

sehingga dia berkenan bertutur dengan kita. 
b. Mempertemukan perasaan kita (penutur) 

dengan perasaan lawan tutur sehingga isi 
tuturan sama-sama dikehendaki karena 
sama-sama diinginkan. 

c. Menjaga agar tuturan dapat diterima oleh 
lawan tutur karena dia sedang berkenan di 
hati. 

d. Menjaga agar dalam tuturan terlihat 
ketidakmampuan penutur di hadapan lawan 
tutur. 

e. Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat 
posisi lawan tutur selalu berada pada posisi 
yang lebih tinggi. 

f. Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat 
bahwa apa yang dikatakan kepada lawan 
tutur juga dirasakan oleh penutur. 

Dalam sebuah tuturan juga diperlukan 
indikator-indikator untuk mengukur 
kesantunan sebuah tuturan, khususnya diksi. 
Pranowo (2009: 104) memberikan saran agar 
tuturan dapat mencerminkan rasa santun, 
yakni sebagai berikut.  
a) Gunakan kata “tolong” untuk meminta 

bantuan pada orang lain.  

b) Gunakan kata “maaf” untuk tuturan yang 
diperkirakan akan menyinggung perasaan 
lain.  

c) Gunakan kata “terima kasih” sebagai 
penghormatan atas kebaikan orang lain.  

d) Gunakan kata “berkenan” untuk meminta 
kesediaan orang lain melakukan sesuatu.  

e) Gunakan kata “beliau” untuk menyebut 
orang ketiga yang dihormati.  

f) Gunakan kata “bapak/ibu” untuk menyapa 
orang ketiga. 

Kesantunan sering dikaitkan dengan 
kesopanan, tetapi kedua kata tersebut memiliki 
makna yang berbeda. Kata sopan memiliki arti 
menunjukan rasa hormat pada mitra tutur, 
sedangkan kata santun memiliki arti berbahasa 
(atau berperilaku) dengan berdasarkan pada 
jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. 

Kesantunan dalam berkomunikasi ada 
kaitannya dengan tindak tutur seperti yang 
dikemukan oleh Austin (1978). Austin melihat 
bahwa setiap ujaran dalam tindak komunikasi 
selalu mengandung tiga unsur yaitu (1) tindak 
lokusi berupa ujaran yang dihasilkan oleh 
penutur, (2) tindak ilokusi berupa maksud 
yang terkandung dalam ujaran, dan (3) tindak 
perlokusi berupa efek yang ditimbulkan oleh 
ujaran. 
Penyebab Ketidaksantunan 

Untuk dapat memahami dan  menguasai 
berbahasa secara santun, Pranowo dalam 
Chaer (2010:69) menyebutkan adanya 
beberapa faktor atau hal yang menyebabkan 
sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. 
Penyebabnya ketidaksantunan itu antara lain 
adalah sebagai berikut: 
a. Mengeritik secara langsung dengan 

menggunakan kata-kata kasar, 
b. Dorongan rasa emosi penutur,  
c. Sengaja menuduh lawan tutur, 
d. Protektif terhadap pendapat sendiri 
e. Sengaja memojokkan lawan tutur. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Peneliti kualitatif deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan atau menuliskan realita yang 
ada. Dengan demikian penelitian ini akan 
menggambarkan fakta-fakta dan mencoba  
menganalisis kebenarannya berdasarkan data 
yang diperoleh. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang berada pada desa 
Dirgahayu Kabupaten Kotabaru yang terdiri 
dari beberapa Rukun Tetangga atau RT, 
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sedangkan sampel penelitian ini dilakukan 
secara random atau acak sesuai dengan 
pengunjung yang datang ke Puskesmas Desa 
Dirgahayu Kabupaten Kotabaru. 

Tahapan analisis data untuk menemukan 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 
1. Transkripsi rekaman data, yaitu 

memindahkan data dalam bentuk tulisan. 
2. Klasifikasi data, yaitu semua data 

berbentuk teks dikumpulkan sesuai dengan 
data yang diperoleh . 

3. Mendeskripsikan data , pada tahap ini 
peneliti menganalisis semua data yang 
terkumpul dengan pendekatan pragmatik. 

4. Pengambilan kesimpulan, berkaitan dengan 
bentuk dan fungsi kesantunan berbahasa 
yang digunakan pada interaksi dokter atau 
perawat antara pasien di Puskesmas Desa 
Dirgahayu Kabupaten Kotabaru. 

 
Hasil dan Pembahasan 
1. Wujud Kesantunan Berbahasa 
Wujud Kesantunan dalam Tindak Tutur 
Direktif 
a. Perintah 

Dalam komunikasi dokter dan pasien 
ditemukan tuturan perintah langsung. Uraian 
tersebut dapat kita cermati pada kutipan 
wacana berikut: 
[1]P1 : Dokter, usia 30 tahun 

     P2  : Ibu Pasien, usia 40 
tahun 

  (Konteks : ketika dokter meminta 
pasien untuk cek berat badan dan 
menanyakan sakitnya). 

P1 : betimbang dil! 
  ‘bertimbang dil!’ 
P2  : betimbang kah dulu bu? 
  ‘bertimbang ya dulu bu?’ 
P1 : inggih bu. Anaknya batukkah bu? 
  ‘iya bu. Anaknya ada batuk ya bu?’ 
P2 : kededa, pilek aja. 
   ‘tidak ada, pilek aja.’ 
P1 : pilek aja, ada panaslah awaknya? 
  ‘pilek saja, ada panas tidak 

badannya?’ 
P2 : ada ae (sambil menyetuh dahi 

pasien). 
  ‘ada (sambil menyetuh dahi pasien).’ 
P1 : hangat kah panas kah? 
  ‘hangat apa panas?’ 
P2 : hangat aja pang lagi ni. 
  ‘hangat saja lagi ini.’ 
P1 : Oh, turun kah sudah panasnya. 
  ‘oh, turun ya sudah panasnya.’ 

P2 : inggih, turun pang dah panasnya. 
  ‘iya, turun aja sudah panasnya.’ 
P1 : ini obatnya bisa pian ambil 

dibelakang. Makasih, cepat sembuh 
ya. 

  ‘ini obatnya bisa anda ambil 
dibelakang. Terima kasih cepat 
sembuh ya.’ 

 
Pada kutipan percakapan di atas tampak 

dokter menggunakan direktif dengan bentuk 
perintah. Perintah tersebut dapat dilihat pada 
tuturan  ‘bertimbang dil!’ dan pada tuturan ‘ini 
obatnya bisa anda ambil dibelakang. Terima 
kasih cepat sembuh ya.’ 

Pada tuturan ‘bertimbang dil!’ berisi 
perintah langsung kepada pasien untuk cek 
berat badan sebelum ditanya lagi sakit apa. 
Penggunaan bentuk perintah aktif kata 
betimbangmenjadikan pasien sebagai sasaran 
tindakan. sedangkan pada tuturan ‘ini obatnya 
bisa anda ambil dibelakang. Terima kasih 
cepat sembuh ya.’ berisi perintah kepada 
pasien kalau obatnya bisa diambil diruangan 
belakang. Secara tidak langsung kekuasaan 
dokter menjadi dominan dalam tuturan 
perintah tersebut. 

Perintah langsung juga terjadi ketika 
dokter mempersilahkan kepada pasien untuk 
menunggu di luar ruangan. Berikut kutipan 
wacana yang menggambarkan perintah 
tersebut. 
[2]P1 : Dokter, usia 30 tahun 

 P2 : Ibu pasien, usia 50 tahun 
  (Konteks : Dokter mempersilahkan 

untuk menunggu di luar rungan). 
  … 
P1 : sebulan ada lah sudah? 
  ‘sudah ada sebulan gak?’ 
P2 : lawas sudah tu, cuma ada hanyar-

hanyar aja pulang garing. 
  ‘lama sudah itu, cuma ada baru-baru 

aja sakit lagi.’ 
P1 : kada, maksudnya sakitnya itu. 
  ‘tidak, maksudnya sakit itu.’ 
P2 : kalo sakitnya hanyar dua malam ni. 
  ‘kalau sakitnya baru dua malam ini.’ 
P1 : oh inggih, bawa keluar dulu lah kena 

dikiyau lagi. 
  ‘oh iya, bawa keluar dulu nanti 

dipanggil lagi.’ 
Pada percakapan di atas tuturan perintah 

langsung ditunjukkan pada tuturan ‘oh iya, 
bawa keluar dulu nanti dipanggil lagi’ tuturan 
tersebut mengandung makna agar pasien 
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menunggu kembali di luar sebelum dipanggil 
lagi. Sama halnya dengan percakapan 
sebelumnya. Tuturan tersebut menurunkan 
kadar restriksi perintah dan meningkatkan 
kadar kesantunan.  
b. Permintaan 

Dalam tindak tutur langsung-tidaknya 
permintaan ditandai dengan adanya 
penggunaan beberapa modalitas. Salah satunya 
dengan modalitas minta dalam kutipan berikut. 
[3] P1 : Dokter, usia 40 tahun 

P2 : Pasien, usia 35 tahun 
  (Konteks : pasien meminta surat 

rujukan kepada dokter). 
P1 : kenapa bapak? 
  ‘kenapa bapak?’ 
P2 : ulun minta surat rujukan. 
  ‘saya minta surat rujukan’ 
P1 : kemana rujukannya? 
  ‘kemana rujukannya?’ 
P2 :  ke rumah sakit. 
  ‘ke rumah sakit.’ 
P1 :  biasanya rujukannya satu kah dua? 
  ‘biasanya rujukannya satu atau dua?’ 
P2 : satu aja, kena pas sudah masuk di 

dalam surat rujukannya hanyar 
  bepadah. 
  ‘satu saja, nanti kalau sudah masuk 

di dalam surat rujukannya baru 
bilang.’ 

P1 : nah, surat rujukannya, ulun minta 
pian isi ini dulu lah, kalo sudah 
tuntung pian minta stempel di lantai 
atas lah. 

  ‘ini surat rujukannya, saya minta 
kamu isi ini dulu, kalau sudah selesai 
kamu minta stempel di lantai atas.’ 

P2 : inggih. 
  ‘iya.’ 

Tampak dalam kutipan percakapan 
diatas pada tuturan ‘saya minta surat rujukan’ 
dan tuturan ‘ini surat rujukannya, saya minta 
kamu isi ini dulu, kalau sudah selesai kamu 
minta stempel di lantai atas.’ di atas 
menggunakan  modalitas minta. Dalam 
penggunaan modalitas minta mempunyai 
kadar restriksi yang tinggi. Pada tuturan ‘saya 
minta surat rujukan’ pasien meminta surat 
rujukan kepada dokter setelah ditanya oleh 
dokter ada maksud apa pasien datang ke 
puskesmas. Sedangkan pada tuturan ‘ini surat 
rujukannya, saya minta kamu isi ini dulu, 
kalau sudah selesai kamu minta stempel di 
lantai atas.’dokter meminta pasien untuk 
mengisi sendiri formulir surat rujukan. Dalam 

konteks tersebut, dokter menunjukkan 
kekuasaan dalam permintaan langsung 
sehingga terkesan permintaan yang memaksa 
lawan tuturnya. Tindakan yang terkesan 
memaksa cenderung menurunkan kadar 
kesantunan dalam tuturan. 
c. Larangan 

Larangan langsung biasanya dengan 
menggunakan modalitas jangan, tidak boleh, 
tidak diperkenankan, dan dilarang. 
Penggunaan modalitas tersebut akan 
menurunkan kadar kesantunan dalam tuturan. 
Larangan dapat diwujudkan secara langsung 
dan tidak langsung.  
[6]  P1 : Dokter, 30 tahun 

 P2 : Pasien, 40 tahun 
 (Koteks: Dokter menanyakan sakit 

pasien). 
… 
P1 : disini sakitkah? (sambil menekan 

perut pasien). 
  ‘disini sakitkah?’ 
P2 :  inggih, sakit. 
  ‘iya, sakit.’ 
P1 :  ibu ada magh kah? 
  ‘ibu ada magh kah?’ 
P2 :  kada tahu. 
  ‘tidak tau.’ 
P1 :  ibu ada magh ini. Ini asam lambung 

ibu naik. Jangan telat makan bulah, 
makannya teratur. Jangan makan 
yang masam-masam dulu. 

  ‘ibu ada magh ini. Ini asam lambung 
ibu naik. Jangan telat makan bu 

  ya, makannya teratur. Jangan makan 
yang asam-asam dulu.’ 

P2 :  inggih bu, makasih bu lah. 
  ‘iya bu, terima kasih bu.’ 

Pada kutipan peristiwa tutur  diatas pada 
tuturan ‘ibu ada magh ini. Ini asam lambung 
ibu naik. Jangan telat makan bu ya, makannya 
teratur. Jangan makan yang asam-asam dulu.’ 
menunjukkan larangan doker kepada pasien 
dengan menggunakan modalitas jangan. 
Larangan tersebut bermaksud menegur pasien 
agar tidak makan yang asam-asam dulu. 
Dalam konteks tersebut, dokter menggunakan 
kekuasaan untuk menghentikan tindakan 
pasien agar tidak makan yang asam-asam dulu 
sehinga kekuasaan dokter menjadi dominan. 
d. Persilaan 

Secara struktural persilaan dapat 
ditandai dengan penandaan kesantunan 
silakan, biar, diperkenaankan, diizinkan. 
Persilaan ini menunjukkan tuturan yang tidak 
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mengancam muka kedua belah pihak. 
Sehingga tuturan ini dianggap tuturan yang 
santun karena kekuasaan yang ditunjukkan 
lebih humanis. Kutipan tuturan berikut 
menggambarkan tuturan persilaan. 
[9] P1 :  Dokter, usia 30 tahun 

P2 : Ibu Pasien, usia 25 tahun 
  (Konteks : dokter mempersilakan ibu 

pasien untuk duduk dan 
keluarruangan). 

… 
P2 :  ulun duduk sini bu lah. 
  ‘saya duduk sini ya bu.’ 
P1  :  inggih bu, ayuha pian duduk disitu 

dulu. Masih panas kada mau turun 
kah bu? 

  ‘iya bu, silakan anda duduk disitu 
dulu. Masih panas tidak mau turun 
ya bu?’ 

P2 :  turun, tapi panas lagi. 
  ‘turun, tapi panas lagi.’ 
P1 :  baru sehari ya semalam kesini? 
  ‘baru sehari ya kemarin kesini?’ 
P2 :  ini semingguan dah lawan hari ini 

panasnya demamnya. 
  ‘ini sudah seminggu dengan hari ini 

panasnya demamnya.’  
P1 :  biasanya esoknya sudah kada papa. 
  ‘biasanya besoknya sudah tidak apa-

apa.’ 
P2 :  ini tanggal 6 semalam masuk sini. 

Turun aja pang panasnya tapi dingin 
banar pulang. 

  ‘ini tanggal 6 kemarin masuk sini. 
Turun saja panasnya tapi dingin 
sekali lagi.’ 

P1 :  inggih, nah ini ibu bisa ambil obat di 
apotik dibelakanglah kena. 

  ‘iya, ini ibu bisa ambil obat di apotik 
dibelakang ya nanti. 

P2 : permisi bu lah, dibelakang lo 
meambil obatnya. 

  ‘permisi buy a, dibelakang kan 
mengambil obatnya.’ 

P1 : inggih bu, silakan kebelakang. 
Makasih ibu. 

  ‘iya bu, silakan kebelakang. Terima 
kasih ibu.’ 

Pada kutipan peristiwa tutur diatas 
tuturan ‘iya bu, silakan anda duduk disitu dulu. 
Masih panas tidak mau turun ya bu?’ memiliki 
konteks tuturan dokter mempersilakan ibu 
pasien untuk duduk dan sedangkan pada 
tuturan ‘iya bu, silakan kebelakang. Terima 
kasih ibu.’ Tuturan tersebut mengandung 

maknadokter mempersilakan ibu pasien untuk 
mengambil obat diapotik dibelakang. Dalam 
tuturan tersebut menunjukkan bahwa dokter 
tidak menghalangi tindakan yang diinginkan 
ibu pasien.Tuturan persilaan tersebut dianggap 
santun karena tuturan yang dituturkan panjang. 
Semakin panjang suatu tuturan, maka semakin 
santun tuturan tersebut.  
e. Pertanyaan 

Pertanyaan biasanya menggunakan  
kalimat interogtif yang mengandung maksud 
menanyakan sesuatu kepada lawan tutur. Hal 
ini sangat penting dilakukan dokter. Karena 
informasi yang didapat dari pasien membantu 
dokter dalam hal mendiagnosa penyakit pasien 
dan mempermudah dalam memberikan obat 
kepada pasien. 
[12] P1 : Dokter, 30 tahun 

P2 : Ibu Pasien, 40 tahun 
  (Konteks : ketika dokter memeriksa 

pasien). 
P1 : Agustian timbang dulu! 
  ‘agustian timbang dulu!’ 
P2 :  panasnya naik turun bu ai. 
  ‘panasnya naik turun bu.’ 
P1 :  berapa malam dah? 
  ‘sudah berapa malam?’ 
P2 :  ada ai dua malam dah. 
  ‘ada dua malam sudah.’ 
P1 :  ada batuklah? 
  ‘ada batuk nggak?’ 
P2 :  inggih, ada batuk. 
  ‘iya, ada batuk.’ 
P1 :  panasnya turunkah pagi? 
  ‘panasnya turun ya pagi?’ 
P2 :  turun. 
  ‘turun.’ 
P1 :  terus naik lagi? 
  ‘lalu naik lagi?’ 
P2  :  naik lagi kalo malam. 
  ‘naik lagi kalau malam.’ 
P1  :  ada bintik-bintiklah diawaknya? 
  ‘ada bintik-bintik nggak 

dibadannya?’ 
P2 : model kayak ada bintik-bintik tu 

pang diawaknya. 
  ‘seperti ada bintik-bintik itu 

dibadannya.’ 
P1 :  kayanya gejala DBD. Pian tunggu 

diluar dulu lah kena dikiyau pulang 
diperiksa pulang. 

  ‘sepertinya gejala DBD. Anda 
tunggi diluar dulu ya nanti 
dipanggil lagi diperiksa lagi.’ 
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Dalam kutipan percakapan diatas pada 
tuturan ‘sudah berapa malam?’, ‘panasnya 
turun ya pagi?’ dan ‘lalu naik lagi?’tampak 
dokter menggunakan pertanyaan perihal, 
sedangkan pada tuturan ‘ada batuk nggak?’ 
dan tuturan ‘ada bintik-bintik nggak 
dibadannya?’ pertanyaan ya-tidak. Semua 
pertanyaan dokter tersebut bertujuan untuk 
menggali informasi mengenai sakit pasien. 
Pertanyan-pertanyaan tersebut menunjukan 
kekuasaan dokter. Dalam konteks tersebut, 
tampak lawan tutur menunjukkan kerja 
samanya dengan selalu menjawab atas 
pertanyaan dokter. 

Pada penelitian ini peneliti banyak 
menemukan tindak tutur direktif yang 
berkaitan dengan pertanyaan. Karena setiap 
pasien yang datang pasti ditanya oleh dokter. 
Apabila dokter tidak melakukan pertanyaan 
kepada pasien, maka dokter tidak akan tau 
penyakit pasien, dokter tidak bisa 
mendiagnosa tanpa mengetahui keluhan 
pasien, dan dokter tidak bisa sembarangan 
kasih obat kalau tidak sesuai sakit pasien. 
Wujud Kesantunan dalam Tindak Tutur 
Ekspresif 
a. Ungkapan Senang 

Ungkapan senang dalam tindak tutur 
ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan 
penutur untuk menyampaikan rasa puas dan 
lega terhadap mitra tutur. Dalam penelitian ini 
tuturan ungkapan senang ditemukan dalam 
tuturan memuji. Tuturan memuji ini bertujuan 
membuat kesan keakraban dokter dengan 
pasien anak-anak. 
[13]  P1 :  Dokter, usia 30 tahun 

P2  :  Pasien, usia 13 tahun 
  (Konteks : Saat dokter menanyakan 

yang terjadi pada pasien). 
 … 
P1 :  ari sudah kelas berapa sayang? 
  ‘ari sudah kelas berapa sayang?’ 
P2 :  naik kelas 6. 
  ‘naik kelas 6.’ 
P1 :  SD mana pintar? 
  ‘SD mana pintar?’ 
P2 :  SD Stagen. 
  ‘SD Stagen.’ 
P1 :  buka muntung pintar! 
  ‘buka mulut pintar’ 
P2 :  (membuka muntung). 
  ‘(membuka mulut).’ 
P1 :  hebat! tenggorokannya radang itu 

pintar. Jangan minum es dulu lah 

sayang. Obatnya diminum habis 
makan. Semoga cepat sembuh ya. 

  ‘hebat! Tenggorokkannta itu pintar. 
Jangan minum es dulu ya sayang. 
Obatnya diminum habis makan. 
Semoga cepat sembuh ya pintar.’ 

Dalam kutipan percakapan diatas 
mengandung penyataan senang dokter terdapat 
pada tuturan ‘hebat! Tenggorokkannta itu 
pintar. Jangan minum es dulu ya sayang. 
Obatnya diminum habis makan. Semoga cepat 
sembuh ya pintar’. Pernyataan senang tersebut 
ditandai dengan kata-kata yang mengandung 
pujian. Penggunaan pujian hebatditunjukkan 
dokter karena pasien sudah menuruti perintah 
dokter. 
b. Ungkapan Permintaan Maaf 

Tindak tutur ekspresif ungkapan 
permintaan maaf adalah tindak tutur yang 
dilakukan penutur untuk menyampaikan 
permintaan ampun, meminta maaf atau 
penyeselan kepada mitra tutur. Dalam 
penelitian ini ditemukan ungkapan permintaan 
maaf. Permintaan maaf ini ditujukan kepada 
dokter. Karena pasien telah salah memilih 
pengobatan sebelumnya. 
[14] P1 :  Dokter, usia 40 tahun 

P2 : Pasien, usia 50 tahun 
  (Konteks : saat pasien ingin 

diperiksa mata dengan dokter). 
P1 :  kenapa ibu? 
  ‘kenapa ibu?’ 
P2 : handak periksa katarak bu, 

semalam ulun umpatpengobatan 
  yang di islamic tu, dibarinya obat 

tapi kada mau hilang kataraknya. 
  ‘mau periksa katarak bu, kemarin 

saya ikut pengobatan yang di 
Islamic itu, diberi obat tapi tidak 
mau hilang kataraknya.’ 

P1 : dokter yang belajar sudah mulai 
dari  dokter umum 6 tahun, tugas 
spesialis 5 tahun sampai 6 
tahunan. Inya kada belajar, kita 
yang belajar. Kededa masih bu ai 
obat yang menghilangkan katarak, 
kecuali operasi. Inya handak 
memayu akan obatnya. Hati-hati 
malah ginjalnya yang rusak. Ada 
obat tetes supaya kada tambah 
tebal katarak, tapi kededa lagi 
obatnya yang kawa mehilangkan. 
Kalau memang harus operasi ya 
operasi, apalagi obat minum kada 
kawa mehilangkan katarak. Ada 
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bagian mata kita warnanya bening, 
apabila itu rusak di operasi diganti 
dengan yang baru. Kasihan 
dokternya belajar sudah 12 tahun 
masa dibandingkan dengan yang 
lain. Ibu ulun kasih rujukan lah 
periksa matanya lah. 

  ‘dokter yang belajar sudah mulai 
dari  dokter umum 6 tahun, tugas 
spesialis 5 tahun sampai 6 tahunan. 
Dia tidak belajar, kita yang belajar. 
Tidak ada masih bu obat yang 
menghilangkan katarak, kecuali 
operasi. Dia mau menguntungkan 
obatnya. Hati-hati malah ginjalnya 
yang rusak. Ada obat tetes supaya 
tidak tambah tebal katarak, tapi 
tidak ada masih obatnya yang bisa 
mehilangkan. Kalau memang harus 
operasi ya operasi, apalagi obat 
minum tidak bisa  mehilangkan 
katarak. Ada bagian mata kita 
warnanya bening, apabila itu rusak 
di operasi diganti dengan yang 
baru. Kasihan dokternya belajar 
sudah 12 tahun masa dibandingkan 
dengan yang lain. Ibu saya kasih 
rujukan lah periksa matanya ya. 

P2 :  inggih bu, maaf bu lah. Ngarannya 
kada tahu pang, jadi  umpat-umpat-
an orang ai jua. Makasih bu lah. 

  ‘iya bu, maaf bu ya. namanya tidak 
tau jadi ikut-ikutan orang juga. 
Terima kasih bu.’ 

P1 : inggih bu, jangan lagi lah kaya itu. 
terimakasih ibu. Semoga cepat 
sembuh. 

  ‘iya bu, jangan seperti itu lagi ya. 
Terima kasih ibu, semoga cepat 
sembuh.’ 

Dalam kutipan peristiwa tutur diatas 
pada tuturan ‘iya bu, maaf bu ya. namanya 
tidak tau jadi ikut-ikutan orang juga. Terima 
kasih bu.’ merupakan tuturan yang 
menyatakan perasan bersalah atau menyesal 
pasien telah menggunakan pengobatan yang 
salah karena ikut-ikutan orang. Dengan 
menggunakan modalitas maaf, tuturan tersebut 
menjadi santun. 
2. Fungsi Kesantunan Berbahasa 

  Fungsi kesantunan yang ditemukan 
dalam penelitian ini meliputi, tindakan untuk 
menyelamatkan muka, tindakan untuk 
menghindari konflik, tindakan untuk 
menghormati, tindakan menghibur, tindakan 

untuk mengurangi beban, dan tindakan untuk 
memberi motivasi. 

a. Tindakan untuk Menyelamatkan 
Muka 

     Tindakan tutur direktif merupakan 
tindakan untuk membuat mitra tutur 
melakukan tindakan sesuai keinginan 
penutur. Dalam jenis tertentu, direktif 
dapat membuat mitra tutur terancam 
mukanya. Oleh karena itu, kesantunan 
dipandang sebagai sarana untuk 
menyelamatkan muka. 

b. Tindakan untuk Menghindari 
Konflik 

     Dalam berkomunikasi tidak jarang 
terjadi hubungan kurang bagus. 
Kesantunan dipandang sebagai sistem 
yang dapat membangun hubungan 
komunikasi yang lebih bagus sehingga 
yang mungkin terjadi dapat dihindari.  

Tindakan untuk Menghormati 
Dalam kesantunan berbahasa dokter 

digunakan untuk tujuan menghormati pasien.  
Tindakan untuk Mengurangi Beban 

Selain tindakan untuk menghormati 
pasien. Kesantunan juga berfungsi sebagai 
mengurangi beban pasien.  
Tindakan untuk Menghibur 

Fungsi kesantunan juga 
diidentifikasikan sebagai tindakan untuk 
menghibur pasien. Hal ini berkaitan dengan 
penggunaan strategi kesantunan positif dengan 
menggunakan guyonan. Guyonan merupakan 
tuturan yang mengandung humor dengan 
tujuan untuk menghibur pasien. Selain itu, 
tuturan yang menggunkan guyonan dapat 
menyelamatkan muka pasien.   
Tindakan untuk Memberikan Motivasi 

Fungsi kesantunan dapat juga sebagai 
tindakan untuk memberi motivasi. Motivasi 
yang dimaksud adalah dukungan untuk 
sembuh dan sebagainya.  

 
Penutup 
Simpulan 
1. Wujud kesantunan ini memperhatikan skala 

kesantunan yakni kekuasaan, jarak, dan 
peringkat budaya. Sedangkan pada tindak 
tutur ekspresif, hampir semua tuturan 
dokter merupan tuturan santun. Penelliti 
menemukan tuturan yang mengungkapkan 
senang dan permintaan maaf, tidak 
ditemukan tuturan yang mengungkapkan 
perasaan tidak senang seperti marah, 
jengkel, kesal, dan sebagainya. 
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2. Peneliti menemukan sejumlah fungsi 
kesantunan berbahasa dalam komunikasi 
dokter yaitu untuk tindakan 
menyelamatkan muka, tindakan untuk 
menghindari konflik, tindakan untuk 
menghormati, tindakan untuk mengurangi 
beban, tindakan untuk menghibur dan 
tindakan untuk memberi motivasi. 

Saran 
1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah 

satu acuan berbahasa yang santun 
khususnya untuk dokter atau perawat. 
Wujud kesantunan dengan memperhatikan 
skala kesantunan Brown dan Levinson 
dapat digunakan panduan dalam berbahasa 
secara santun sesuai dengan situasi tutur. 

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 
sebagai penunjang pengembangan 
pembelajaran kesantunan berbahasa di 
program studi kebahasaan. 
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ABSTRAK 

 

Obesitas merupakan salah satu dari 10 kondisi yang berisiko di seluruh dunia 

dan salah satu dari 5 kondisi yang berisiko di negara berkembang. Prevalensi 

obesitas meningkat secara cepat berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan 

pola makan. Pengertian obesitas dapat dikatakan bahwa suatu keadaan, dimana 

terjadi gangguan metabolisme lemak yang dikarenakan masukan kalori berlebih 

dari kebutuhan seseorang per harinya.  Obesitas didefinisikan  sebagai 

akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan yang berpeluang menimbulkan 

beberapa risiko kesehatan pada seseorang. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh terapi uap (sauna) terhadap Obesitas. Metode penelitian 

adalah kajian pustaka. Hasil analisa yaitu; Obesitas merupakan peningkatan 

total lemak tubuh dimana jika ditemukan kelebihan berat badan >20% pada pria 

dan >25% pada wanita yang disebabkan oleh lemak. Akibat terjadinya 

kegemukan atau obesitas  akan menjadi masalah bagi kesehatan, seperti jantung 

koroner, diabetes. Pencegahan obesitas atau kegemukan dapat dilakukan dengan 

melakukan terapi atau pengobatan. Terapi uap (sauna) pada manusia dilakukan 

pada suhu 82
o
C dua kali lipat suhu normal tubuh manusia yaitu 37

o
C, tentunya 

penetapan suhu ruang sauna bagi manusia.Sauna untuk relaksasi dianjurkan 1-2 

kali dalam 2 minggu sedangkan untuk terapi obesitas 1-2 kali dalam seminggu, 

dengan suhu uap 180
o
F atau 82

o
C, selama kurang lebih 15-20 menit dalam satu 

kali terapi. 

 

Kata kunci : Obesitas, Terapi, Sauna 

  
Pendahuluan 

Penduduk Indonesia di atas usia 18 

tahun memiliki nilai prevalensi untuk kejadian 

obesitas pada tahun 2010  menunjukkan angka 

yang cukup tinggi yaitu sekitar  21,7%. Data 

statistik dunia menunjukkan bahwa, Indonesia 

memiliki prevalensi obesitas lebih banyak di 

alami oleh wanita dari pada pria. Prevalensi 

obesitas pada wanita mencapai angka 26,9% 

sedangkan prevalensi obesitas pada pria hanya 

mencapai angka 16,3% (Depkes, 2013). 

Sejak tahun 1980 di seluruh dunia 

menunjukkan orang dewasa yang mengalami 

obesitas telah hampir mencapai dua kali lipat. 

Tahun 2008, lebih dari 1,4 miliar orang 

dewasa yang berusia 20 tahun maupun yang 

lebih tua mengalami obesitas atau sekitar  35% 

dari orang dewasa yang berusia 20 maupun 

yang lebih tua mengalami kelebihan berat 

badan dan 11% mengalami obesitas (WHO, 

2014). 

mailto:mbak.devi@gmail.com
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     Obesitas merupakan salah satu dari 

10 kondisi yang berisiko di seluruh dunia dan 

salah satu dari 5 kondisi yang berisiko di 

negara berkembang. Prevalensi obesitas 

meningkat secara cepat berkaitan dengan 

perubahan gaya hidup dan pola makan. Cara 

yang paling mudah secar medis adalah dengan 

mengukur Indeks Massa Tubuh (IMT). Indek 

massa tubuh menggambarkan kelebihan 

jaringan lemak di seluruh tubuh yang dapat 

dihitung dengan membagi berat badan dalam 

kilogram (kg) dengan tinggi badan dalam 

meter pangkat dua (m2), dan kriteria obesitas 

untuk orang Asia adalah IMT≥ 25 kg/m2 

(Marfianti ,2009). Obesitas adalah 

penimbunan jaringan lemak secara berlebihan 

yang mengakibatkan ketidak seimbangan 

antara asupan energi  (energi intake) dengan 

pemakaian energi (energi expenditure) 

(Hidajat dkk,2006).  

Menurunkan obesitas dan kegemukan 

saat ini dapat dilakukan. Banyak cara 

dilakukan atau ditempuh untuk menurunkan 

obesitas, diantaranya melakukan; diet, 

olahraga, obat pelangsing,  dan terapi. 

Salahsatu yang dilakukan adalah 

menggunakan cara terapi. Terapi  adalah 

remediasi percobaan dengan masalah 

kesehatan, dimana seorang pasien melakukan 

terapi setelah didiagnosis. Bidang medis, 

terapi identik dengan kata pengobatan. 

(Sarasvati,2010). Terapi untuk obesitas pada 

dasarnya bertujuan untuk mengurangi 

kelebihan lemak dalam tubuh sehingga dapat 

mengembalikan fungsi normal proses 

metabolik dan organ tubuh. Secara medis 

terapi obesitas terbagi atas pengaturan 

kegiatan fisik, modifikasi kebiasaan makan, 

pengaturan diet, terapi dengan bantuan obat-

obatan, dan yang terakhir apabila obesitas 

sudah terlalu parah bisa dilakukan 

pembedahan (Sahadewa, 2013). Sedangkat 

terapi alternatif obesitas diantaranya terapi 

pemaparan uap panas (sauna), akupuntur, dan 

penyinaran infarmerah. 

Terapi pemaparan uap panas (sauna) 

merupakan fokus bahasan kali ini, dimana  

pemaparan uap panas atau biasa di sebut sauna 

merupakan salah satu jenis terapi alternatif 

obesitas, dimana sebuah ruangan dirancang 

sedemikian rupa agar bisa memompakan uap 

yang berasal dari air maupun pembakaran 

bahan lain yang menghasilkan uap seperti batu 

bara, arang, dan lain sebagainya 

(Sutawijaya,2010). Selanjutnya seseorang 

yang mengalami obesitas masuk kedalam 

ruangan tersebut dan berdiam diri didalamnya 

selama beberapa menit maupun jam sesuai 

dengan standar waktu yang telah di tentukan 

sebelumnya (Daeli, 2011). 

Permasalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah; adakah pengaruh terapi 

uap (sauna) terhadap berat badan. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh terapi uap (sauna) terhadap Obesitas.  

 

Kajian Pustaka 

Definisi obesitas 

Obesitas diartikan sebagai penimbunan 

jaringan lemak tubuh secara berlebihan yang 

memberi efek buruk pada kesehatan. Kondisi 

ini dapat dialami oleh setiap golongan umur 

baik laki – laki maupun perempuan. Obesitas 

mulai menjadi masalah kesehatan di seluruh 

dunia, bahkan World Health Organization 

(WHO) menyatakan bahwa obesitas sudah 

merupakan suatu epidemi global, pada negara 

– negara maju dan negara berkembang seperti 

di Indonesia, terutama di daerah perkotaan 

(Rahman dkk, 2012). Pengertian obesitas 

dapat dikatakan bahwa suatu keadaan, dimana 

terjadi gangguan metabolisme lemak yang 

dikarenakan masukan kalori berlebih dari 

kebutuhan seseorang per harinya.  Obesitas 

didefinisikan  sebagai akumulasi lemak yang 

abnormal atau berlebihan yang berpeluang 

menimbulkan beberapa risiko kesehatan pada 

seseorang (Nurmalina,2011).  

Secara umum, obesitas dapat 

digolongkan ke dalam tiga tingkatan:  

1. Obesitas ringan ( kelebihan barat badan 20 

sampai dengan 40%)  

2. Obesitas sedang ( kelebihan berat badan 41 

sampai dengan 100%) 

3. Obesitas berat (kelebihan berat badan lebih 

besar dari 100%) 

Kelebihan berat badan adalah suatu 

kondisi dimana perbandingan berat badan dan 

tinggi badan melebihi standar yang ditentukan. 

Sedangkan obesitas adalah kondisi kelebihan 

lemak, baik di seluruh tubuh atau terlokalisasi 

pada bagian bagian tertentu. Obesitas 

merupakan peningkatan total lemak tubuh, 

yaitu apabila ditemukan kelebihan berat badan 

>20% pada pria dan >25% pada wanita karena 

lemak (Razak, 2010). 

Obesitas menjadi sebuah epidemi di 

suatu negara maju, di mana ukuran objektif 

dari obesitas dinilai dari nilai indeks massa 

tubuh (IMT). Dan ukuran international untuk 
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obesitas adalah IMT ≥ 30 kg/m2, sedangkan 

untuk ukuran orang Asia obesitas didifinisikan 

dengan nilai IMT ≥25 kg/m2 . Obesitas 

mempengaruhi banyak orang dari segala usia, 

jenis kelamin, ras, dan kelompok etnis. Ini 

merupakan masalah kesehatan yang serius dan 

sudah berkembang sejak lama. Banyak di 

negara maju masalah obesitas mengalami 

peningkatan, dan peningkatan tersebut 

mencapai dua kali lipat sejak tahun 80-an. 

Salah satunya negara Amerika, di mana orang 

– orang dewasa yang mengalami obesitas 

(Nurmalina,2011).  Akan tetapi tingkat 

obesitas masyarakat Indonesia tidak dapat 

dibandingkan dengan negara lain seperti 

Amerika, India, atau Jepang. Tingkat obesitas 

berbeda – beda dari satu negara dengan negara 

lain, karena mencerminkan dari gaya hidup, 

genetik, dan faktor ekonomi (Nursalim, 2011). 

Obesitas secara alamiah terjadi karena 

ketidak seimbangan lemak tubuh dan tentunya 

secara kasat mata bahwa model dan bentuk 

obesitas secara fisik bisa dilihat sama. Namun 

secara teori bahwa terdapat beberapa macam 

jenis klasifikasi dari obesitas ini sendiri, yakni: 

a. Obesitas berdasarkan bentuk tubuh 

Berdasarkan bentuk tubuh dari penderita, 

maka obesitas terbagi atas : 

1. Obesitas sentral (obesitas android) 

Obesitas jenis sentral secara tidak 

langsung dapat ditemukan pada 

beberapa penderita obesitas. “Obesitas 

sentral adalah peningkatan lemak tubuh 

yang lokasinya lebih banyak di daerah 

abdominal daripada di daerah pinggul, 

paha, atau lengan”. Obesitas android 

adalah jenis obesitas dimana terjadi 

penumpukan lemak yang terlokalisasi 

pada tubuh bagian atas dan pinggang, 

paling sering dijumpai pada laki – laki 

(Soegih,2009). 

Dengan adanya obesitas tipe sentral atau 

android ini tentunya dapat menimbulkan 

efek terhadap resiko terkena penyakit. 

Prevalensi obesitas sentral pada 

penderita PJK pada usia lanjut sangat 

tinggi dan yang perlu diketahui bahwa 

obesitas sentral berhubungan dengan 

kadar adiponektin dalam tubuh (Gotera 

et al., 2006). 

Inilah yang menyebabkan obesitas 

android memiliki efek yang lebih parah 

dibandingkan dengan jenis ginekoid jika 

dilihat dari resiko yang dapat diterima. 

2. Obesitas perifer (obesitas ginekoid) 

Sama halnya dengan obesitas sentral, 

penderita obesitas  jenis perifer atau 

yang disebut juga dengan obesitas 

ginekoid ini akan banyak juga ditemui 

pada beberapa penderita obesitas 

umumnya. Obesitas ginekoid adalah 

jenis obesitasdengan penumpukan 

lemak terlokalisasi pada bagian separuh 

bawah tubuh, paling sering dijumpai 

pada kaum perempuan. 

Jenis timbunan lemak dari obesitas 

ginekoid adalah lemak tidak jenuh, 

ukuran sel lemaknya kecil dan lunak. 

Tipe ginekoid ini lebih aman bila 

dibandingkan dengan tipe android 

karena lebih kecil kemungkinannya 

untuk terserang penyakit yang 

berhubungan dengan metabolism lemak 

dan glukosa (Hutahaean,2014). 

b. Obesitas berdasarkan kondisi sel 

Obesitas berdasarkan kondisi sel memiliki 

perbedaan tersendiri pada setiap penderita 

obesitas. Dengan adanya perbedaan ini, 

menjadikan jenis obesitas yang diderita 

oleh seseorang menjadi berbeda – beda. 

Adapun pembagiannya adalah : 

1. Obesitas tipe hiperplastik 

Obesitas tipe hiperplastik merupakan 

obesitas yang terjadi karena jumlah sel 

yang ada di dalam tubuh lebih banyak 

dari normal namun ukurannya sesuai 

dengan ukuran normal (Purwati, 2001). 

2. Obesitas tipe hipertropik 

Obesitas tipe hipertropik adalah obesitas 

yang terjadi karena ukuran selnya 

melebihi ukuran normal sedangkan 

jumlah selnya normal (Purwati et al., 

2005). Dengan adanya ukuran sel yang 

melebihi dari ukuran normal ini, tentu 

saja dapat menimbulkan keadaan yang 

abnormal pada tubuh khususnya pada 

penderita obesitas. 

3. Obesitas tipe hipertropik dan 

hiperplastik 

Obesitas tipe hipertropik hiperplastik ini 

merupakan jenis obesitas yang 

disebabkan oleh jumlah sel serta ukuran 

sel melebihi dari normal. Tentunya 

obesitas jenis ini dapat menimbukan 

masalah bagi tubuh (Purwati et al,. 

2005). 

Penentuan Obesitas 

Obesitas pada seseorang tentunya bisa 

ditentukan sesuai dengan ketetapan yang 

telah ditetapkan terkait dengan batasan 
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seseorang dapat dikatakan obesitas. “Ada dua 

macam pembagian obesitas yang biasa 

digunakan, yang pertama yaitu dengan 

perhitungan BMI dan yang kedua 

menggunakan perhitungan berat badan ideal” 

Rosana ( 2007). 

(BMI) atau Body Mass Index memiliki 

pengertian yang sama dengan IMT (Indeks 

Massa Tubuh). Indeks Massa Tubuh (IMT) 

atau Body Mass Index (BMI) merupakan cara 

yang sederhana untuk memantau status gizi 

orang dewasa, khususnya yang berkaitan 

dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan (obesitas) (Ristianingrum dkk, 2010).  

“Pengukuran indeks massa tubuh 

membagi berat badan menjadi empat jenis, 

yaitu underweight (kekurangan berat badan), 

berat badan yang ideal, overweight (kelebihan 

berat badan), obese (kegemukan)”.Secara 

umum, rumus penentuan Body Mass Index 

(BMI) atau Indeks Masa Tubuh (IMT) adalah 

(Indika, 2010): 

Indeks Massa Tubuh =  
berat badan (kg)

                 
  

 

Cara ini, tentunya penentuan obesitas 

dari seseorang akan lebih mudah terlebih 

dengan adanya batasan yang menjadi tolak 

ukur di dalam penentuan obesitas seseorang 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari rumus 

tersebut. Berikut ini adalah standar ukuran 

dalam penentuan obesitas menurut WHO 

(2000-2004) : 

   

     

Kategori BMI (kg/  ) Resiko Comorbiditas 

Underweight <18,5 kg/   Rendah (tetapi resiko 

terhadap masalah – masalah 

klinis lain meningkat) 

Batas 

Normal 

18,5 – 24,9 

kg/   

Rata – Rata  

Overweight  

: 
>25 kg/    

Pre Obese 25,0 – 29,9 

kg/   

Meningkat 

Obese I 30,0 – 34,9 

kg/   

Sedang 

Obese II 35,0 – 39,9 

kg/   

Berbahaya 

Obese III ≥40 kg/   Sangat Berbahaya 

    Sumber: WHO (2007) 
Tabel 1: Klasifikasi BMI menurut WHO (2007) 

 
Penentuan obesitas pada anak – anak 

dan remaja memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan penentuan obesitas pada orang 

dewasa yang menggunakan standar WHO 

pada umumnya.  Ada beberapa pertimbangan 

yang mendasar untuk membedakan, 

dikarenakan pada masa anak – anak dan 

remaja merupakan masa pertumbuhan dan 

perkembangan sedang berlangsung dan 

kondisi lemak pada tubuh akan berubah dari 

tahun ke tahun. 

Grafik yang digunakan bagi anak – anak 

dan remaja dalam menentukan obesitas masih 

menggunakan standar Center for Disease 

Control and Prevention (CDC). Metode ini 

menggunakan grafik sebagai media 

pengaplikasian Indeks Massa Tubuh (IMT) 

yang diperoleh pada anak dengan patokan 

persentil yang ada pada grafik tersebut. 

“Persentil adalah indikator yang digunakan 

untuk menilai pola ukuran dan pertumbuhan 

individu anak. Ini terdiri atas serangkaian 

kurva atau garis lengkung yang menunjukkan 

nilai persentil tertentu”. Adapun grafik 

persentil Indeks Massa Tubuh (IMT) usia 2 

sampai 20 tahun pada laki – laki maupun 

perempuan ini terlampir (Nurmalina, et al., 

2011). 

 Sedangkan untuk kategori batasan dari 

status berat badan anak pada grafik adalah 

sebagai berikut : 
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   Kategori Status Rentang Persentil 

Underweight 

(kekurangan berat badan) 

Kurang dari persentil ke – 5 

Healthy weight 

(berat badan sehat) 

Persentil ke – 5 sampai 

kurang dari persentil ke – 85 

Overweight 

(kelebihan berat badan) 

Persentil ke – 85 sampai 

kurang dari persentil ke – 95 

Obese 

(obesitas) 

Persentil ke – 95 atau lebih 

tinggi 

   Sumber: Nurmalina, 2011 

Tabel 2: Kategori Status Berat Anak menurut CDC (2002) 

 
Faktor Penyebab Obesitas 

a. Keturunan (genetik) 

Faktor genetik berhubungan dengan 

pertambahan berat badan, IMT, lingkar 

pinggang dan aktivitas fisik. Apabila 

seorang anak memiliki kedua orang tua 

yang menderita obesitas, kemungkinan 

anak tersebut menjadi obesitas sebesar 

70-80%. Apabila obesitas terjadi pada 

anak sebelum usia 5-7 tahun, maka 

risiko obesitas dapat terjadi pada saat 

tumbuh dewasa. Anak obesitas biasanya 

berasal dari keluarga yang juga obesitas 

(Sartika, 2011). 

b. Kebiasaan makan 

Makanan siap saji atau fast food yang di 

era modern seperti sekarang sangatlah 

digemari oleh setiap orang dikarenakan 

kenikmatan rasanya serta harganya yang 

hemat tentunya menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen setianya. 

Konsumsi makanan siap saji atau fast 

food yang mengandung banyak energi 

dari lemak, karbohidrat, dan gula akan 

mempengaruhi kualitas diet dan 

meningkatkan risiko obesitas (Hayati, 

2009). 

c. Status ekonomi dan sosial 

Dari studi follow-up menunjukkan 

bahwa salah satu faktor penyebab 

obesitas saat dewasa adalah tingkat 

pendidikan. Kejadian obesitas pada 

anak-anak merupakan tanda dari 

tingginya status sosial, kesuburan dan 

kesejahteraan. Tingkat pendidikan 

merupakan salah satu indikator status 

sosial. (Sartika, 2011) 

d.  Penurunan aktivitas sehari-hari 

Aktivitas fisik merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan 

kebutuhan energi, sehingga 

kemungkinan terjadinya obesitas akan 

meningkat apabila aktivitas fisik rendah. 

Sebagai contoh berkurangnya lapangan 

tempat bermain untuk anak-anak serta 

tersedianya hiburan dalam bentuk game 

elektonik atau playstation dan tontonan 

televisi (Nugraha, 2009). Kurangnya 

aktivitas fisik inilah yang menjadi 

penyebab obesitas karena kurangnya 

pembakaran lemak dan sedikitnya 

energi yang dipergunakan (Mustofa, 

2010). 

e. Kelainan neurogenik 

Lesi yang terletak pada salah satu 

bagian otak yaitu nukleus 

ventromedialis hipotalamus menye- 

babkan meningkanya nafsu makan, 

meningkatnya produksi insulin, dan 

meningkatnya penyimpanan lemak. 

(Sahadewa, 2013) 

Langkah – langkah dalam Upaya Terapi 

Obesitas  

Obesitas merupakan masalah kesehatan 

yang serius dan seluruh dunia karena 

merupakan faktor risiko utama untuk sindrom 

metabolik. Kelebihan berat badan untuk 

remaja Amerika Serikat dengan prevalensi 

sindrom metabolik bagi 2.761 remaja, dimana 

anak laki – laki yang berada diperkotaan 

memiliki tingkat tertinggi (5,8%) 

dibandingkan dengan anak perempuan dan 

anak – anak di pedesaan. Dan lebih dari tiga 

juta remaja Cina memiliki sindrom metabolik. 

Kedua prevalensi sindrom  metabolik dan 

kelebihan berat badan di kalangan remaja 

masih relatif rendah di Cina, tetapi prevalensi 

sindrom metabolik pada kelebihan berat badan 

remaja Cina serupa dengan mereka yang 

tinggal di Amerika Serikat (Li Y, 2008). 

Obesitas pada anak berisiko tinggi 

menjadi obesitas dewasa dan berpotensi 
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mengalami matabolik dan penyakit degeneratif 

salah satunya obesitas. Dan dikatakan bahwa 

kadar lipid darah pada anak obesitas 

menyerupai profil lipid pada penyakit 

kardivaskular. Ukuran antropometri dan 

derajat obesitas juga berkaitan dengan kadar 

lipid darah, kadar insulin dan tekanan darah. 

Dari hasil penelitian bahwa hiperlipidemia 

lebih banyak pada laki – laki dibandingkan 

perempuan, disebabkan onset pubertas pada 

laki – laki berbeda dengan perempuan. Dan 

asupan lemak dan karbohidrat berhubungan 

dengan terjadinya hiperlipidemia pada anak 

yang obesitas, namun indek massa tubuh tidak 

berhubungan dengan terjadinya hiperlipidemia 

(Hidayati dkk, 2006). 

Dua penelitian tersebut merupakan 

kondisi pencegahan terhadap terapi  terhadap 

obesitas. Mengingat faktor penyebab obesitas 

cukup kompleks, maka upaya pendekatan 

untuk mengatasi dengan pengobatan masalah 

obesitas bermacam – macam.   

Kandungan zat gizi seperti lemak dan 

sodium memiliki kaitan yang erat dengan 

munculnya hipertensi. Pelaksaanaan diet yang 

teratur dapat menormalkan hipertensi, yaitu 

dengan mengurangi makanan dengan tinggi 

garam, makanan yang berlemak, 

mengomsumsi makanan yang tinggi serat dan 

melakukan aktivitas olahraga. Dari penelitian 

– penelitian tersebut diatas, maka langkah – 

langkah upaya yang dapat terjadi pada  terapi 

adalah (Agrina dkk, 2011); 

- Upaya yang harus dilakukan pada diet yang 

akan dialami oleh penderita obesitas adalah; 

perlunya penderita memiliki motivasi diri 

yang kuat untuk menurunkan berat badan, 

sebab motivasi yang kuat adalah kunci 

keberhasilan dari terapi diet. Terapi diet ini 

memiliki program yang cukup berat, karena 

waktu yang dibutuhkan untuk diet cukup 

lama sekitar 2 – 4 bulan. Diet ini sangat 

membutuhkan kesungguhan, motivasi yang 

kuat, kesabaran, ketekunan, serta dukungan 

dari keluarga. 

-  Upaya yang dilakukan pada pengobatan 

atau terapi farmakologi juga membutuhkan 

waktu yang lama sehingga perlunya upaya 

kesabaran, agar obat – obatan yang 

dikonsumsi dapat segera dilihat hasilnya. 

- Upaya yang dilakukan untuk terapi aktivitas 

fisik adalah usaha yang kuat dan kerja keras 

dengan menjalankan serangkaian kegiatan 

olahraga, yang dapat menambah massa otot 

dan akan terjadinya penurunan lemak yang 

sangat besar karena pembakaran timbunan 

lemak.  

- Upaya yang dilakukan untuk terapi  bedah 

adalah keyakinan yang dimiliki oleh 

penderita obesitas. 

- Upaya terapi secara fisis adalah perlunya 

kesabaran dan ketelatenan menjalankan dan 

melakukan penggunaan alat. 

Dampak yang Terjadi pada Terapi Obesitas 

Setiap tindakan dari suatu terapi  

menimbulkan dampak atau efek yang 

berakibat pada penderita obesitas. 

1. Efek pada terapi diet; membutuhkan waktu 

yang lama didalam menjalankan terapi diet. 

Tidak adanya kesabaran dan keinginan 

yang tinggi (kuat) dari si penderita, maka 

pertambahan berat badan akan kembali 

mengangami kegemukan atau obesitas. 

2. Efek pada terapi farmakologis atau jenis 

obat – obatan penekan makanan, memiliki 

efek yang berbeda – beda. Diantara obat – 

obatan merek dagang dari masing – masing 

obat antiobesitas yang beredar di indonesia, 

antara lain:  

Sibutramin: mulut kering, anoreksia, sakit 

kepala, konstipasi, insonia, peningkatan  

kepala, konstipasi, insomnia, peningkatan 

tekanan darah dan detak jantung, dan 

aritmia (memerlukan pengawasan lebih 

lanjut). Penderita dengan sejarah drug 

abuse perlu diperhatikan untuk tanda – 

tanda gangguan tertentu. 

Orlistat: efek samping adalah feses lunak, 

nyeri abdomen, flatus, fecal urgency, atau 

incontinence yang paling sering terjadi 

selama 1 – 2 bulan pertama dengan derajat 

ringan sampai sedang dan cenderung 

membaik seiring berlanjutnya penggunaan. 

 Manfaat dari subutramine yang diberikan 

pada penderita obesitas akan mengalami 

penurunan berat badan yang tidak 

maksimal dan akan mengalami kenaikan 

berat badan kembali dalam jangka waktu 

setelah 1 tahun (Freemark, 2007).  

Pengawasan jangka panjang: 

 Pasien yang mengalami terapi obat 

antiobesitas akan diawasi pula berat 

badanya (setiap bulan atau tidak kurang 

dari sekali dalam 2 bulan), diperhatikan 

nadi dan tekanan darah, risiko terkait 

obesitasdan penyakit lain ( misal: 

dislipedemia, diabetes tipe 2), serta 

kemajuan dari penurunan berat badan dan 

penyesuaiannya terhadap dosis obat yang 

dikonsumsi. 
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3. Efek aktivitas fisik terjadi jika penurunan 

atau tidak dilakukan lagi aktivitas fisik 

akan mengakibatkan peningkatan intake 

makan sehingga akan memicu terjadinya 

obesitas lagi. 

4. Efek pembedahan terjadi dengan adanya 

bekas luka dari hasil pembedahan. 

Terapi Obesitas 

Terapi obesitas di bagi berdasarkan dua 

garis besar yaitu medis dan non medis 

(alternatif). Secara medis terapi obesitas 

terbagi atas pengaturan kegiatan fisik, 

modifikasi kebiasaan makan, pengaturan diet, 

terapi dengan bantuan obat-obatan 

(farmakoterapi), dan yang terakhir apabila 

obesitas sudah terlalu parah bisa dilakukan 

pembedahan (Sahadewa, 2013). Sedangkan 

secara non medis (alternatif) terapi obesitas 

terdiri dari pemaparan uap panas (sauna), 

akupuntur, penyinaran infra- merah.  

Terapi non medis (alternatif) obesitas 

Pengertian Sauna 

Sauna, mandi uap atau bisa disebut 

“steam bath” adalah mandi dengan uap dalam 

suatu ruangan yang telah dirancang khusus, 

dimana sisi-sisi ruangan tersebut dapat 

mengeluarkan uap panas. Relaksasi yang 

dilakukan di dalam ruangan dengan uap panas 

tersebut dipercaya bisa membuat kulit lebih 

cerah. 4 manfaat sauna untuk kulit :  

1. Memicu produksi kolagen Menurut Dr. 

Lawrence Wilson, peneliti dan pengarang 

buku tentang manfaat sauna, produksi 

kolagen semakin meningkat ketika 

seseorang sedang bersauna. 

2. Peningkatan kolagen ini tentunya baik 

untuk mendorong terbuangnya kulit mati 

dan memicu peningkatan sel kulit baru 

yang sehat. 

3. Memperlancar aliran darah Ketika sedang 

bersauna, detak jantung bisa meningkat 

hingga 50 persen. Karena peningkatan itu, 

aliran darah yang mengalir juga meningkat 

sebanyak 30-50 persen.  

4. Lancarnya aliran darah ini membawa 

oksigen dan nutrisi yang semakin banyak 

kepada kulit. Hasilnya, kulit akan terlihat 

lebih sehat merona dan segar. Detoksifikasi 

Setidaknya 30 persen racun dalam tubuh 

bisa dikeluarkan lewat keringat pada kulit. 

Saat bersauna, uap yang panas memicu 

semakin banyak timbulnya keringat. 

Seiring terbukanya pori-pori dan keluarnya 

keringat dalam tubuh, racun yang 

tersimpan di bawah kulit juga ikut terlepas. 

Setidaknya diperlukan waktu dua menit 

sauna sebelum tubuh mulai memanas. 

Setelah tubuh mulai memanas dan 

mengeluarkan keringat di situlah proses 

detoksifikasi dimulai. 

Sauna merupakan sebuah terapi yang 

dilakukan di ruangan khusus dengan cara 

penguapan untuk mendapatkan keringat. 

Terapi Sauna memberikan efek pada 

kesehatan, yaitu untuk mengeluarkan racun 

dalam tubuh, untuk membantu melangsingkan 

tubuh, serta untuk meningkatkan sirkulasi 

darah. Sauna dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu;  

1. Sauna konvensional, yaitu sauna yag 

dilakukan dengan metode penghangatan 

udara 

2. Sauna Inframerah, yaitu sauna yang 

menggunakan peralatan sebagai metode 

penghangatan, seperti arang, serat karbon 

aktif, maupun bahan lainnya. 

 

 

 

 
 

Gambar1. Sauna (Sumber; http://halosehat.com/diet-fitness/tips-diet/12-bahaya-sauna-bagi-kesehatan) 

http://halosehat.com/diet-fitness/tips-diet/12-bahaya-sauna-bagi-kesehatan
http://halosehat.com/wp-content/uploads/2015/04/sauna.jpg
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Gambar 2. Perbedaan sauna konvensional dan sauna inframerah (sumber; 

http://www.dietsehatcantik.com/2015/05/2955-terapi-sauna-stress-dan-gemuk-hilang.html) 
 

Tips Sauna 

Berikut ini tips melakukan sauna (Ana,2015) : 

1. Sebelum melakukan terapi sauna, 

sebaiknya Anda minum banyak cairan, 

terutama setelah melakukan aktivitas 

berat seperti olah raga. Hal ini akan 

membantu menghindari overheating 

saat sedang melakukan terapi ini. 

2. Menurut Harvard Health Publications, 

sebelum melakukan terapi sauna 

sebaiknya Anda menghindari minuman 

beralkohol, terlalu banyak makan, 

maupun konsumsi obat-obatan seperti 

stimulan, obat penenang maupun obat 

resep lainnya, karena hal ini dapat 

mengganggu sistem metabolisme tubuh 

dan menyebabkan masalah kesehatan. 

3. Sebaiknya tidak melakukan kegiatan 

sauna seorang diri, hal ini akan 

memberikan bantuan saat terjadi hal 

yang tidak diinginkan pada diri Anda. 

Misalnya saja pingsan, maupun kondisi 

menghawatirkan lainnya selama sauna. 

4. Jangan terlalu lama berdiam diri di 

dalam ruang sauna. Jika Anda mulai 

merasa pusing, mual, maupun sakit 

kepala, sebaiknya segera menghentikan 

kegiatan tersebut. 

5. Lakukan pendinginan tubuh secara 

bertahap setelah melakukan sauna. 

Tunggu beberapa saat sebelum Anda 

melakukan mandi dengan air dingin. 

Hal ini bisa membantu menghindari 

tekanan berlebih pada jantung. Minum 

cairan air dingin sekitar 2 hingga 4 gelas 

setelah melakukan sauna. Hal ini 

berguna untuk membantu proses 

pendinginan tubuh. 

Pemaparan uap panas (sauna) 

Pemaparan uap panas atau biasa di sebut 

sauna merupakan salah satu jenis terapi 

alternatif obesitas, dimana sebuah ruangan 

dirancang sedemikian rupa agar bisa 

memompakan uap yang berasal dari air 

maupun pembakaran bahan lain yang 

menghasilkan uap seperti batu bara, arang, dan 

lain sebagainya. Selanjutnya seseorang yang 

mengalami obesitas masuk kedalam ruangan 

tersebut dan berdiam diri didalamnya selama 

beberapa menit maupun jam sesuai dengan 

standar waktu yang telah di tentukan 

sebelumnya (Sutawijaya, 2010).  

Salah satu fungsi sauna adalah 

membakar kalori dimana mekanisme 

pengeluaran keringat dalam tubuh yang 

memerlukan banyak energi. Energi didapatkan 

dari metabolisme kar- bohidrat, lemak dan 

yang terakhir protein (keadaan darurat). 

Penelitian membuktikan bahwa dalam satu 

sesi sauna membakar hampir 300-400 kalori 

(Daeli, 2011). 

Terapi air adalah pengobatan yang 

menggunakan sifat air. Banyak sekali sifat air 

yang menguntungkan kita. Salah satu sifat air 

yang dapat kita manfaatkan dalam bidang 

kesehatan terutama terapi obesitas adalah 

energi panas, air dapat berubah wujud ke 

dalam suhu yang panas atau dingin sehingga 

air dapat digunakan untuk terapi kompres 

hangat atau dingin ataupun terapi sauna untuk 

obesitas. Sauna untuk relaksasi dianjurkan 1-2 

kali dalam 2 minggu sedangkan untuk terapi 

obesitas 1-2 kali dalam seminggu, dengan 

suhu uap 180oF atau 82oC, selama kurang 

lebih 15-20 menit dalam satu kali terapi (Daeli, 

2011).  

 

Metode  

Metoda yang digunakan adalah metoda 

studi pustaka, yaitu; mengumpulkan informasi 

dan data dengan bantuan berbagai macam 

material , dan teknik pengumpulan data 

http://www.dietsehatcantik.com/2015/05/2955-terapi-sauna-stress-dan-gemuk-hilang.html
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dengan melakukan penelaahan terhadap 

berbagai buku, bahan ajar, serta jurnal.  

 

Pembahasan 

Obesitas dan kelebihan berat badan 

merupakan dua istilah yang berbeda. 

Kelebihan berat badan adalah suatu kondisi 

dimana perbandingan berat badan dan tinggi 

badan melebihi standar yang ditentukan. 

Sedangkan obesitas adalah kondisi kelebihan 

lemak, baik di seluruh tubuh atau terlokalisasi 

pada bagian bagian tertentu. Dan pada teori 

hukum termodinamik, dapat dijelaskan bahwa 

obesitas dapat terjadi karena 

ketidakseimbangan antara asupan energi 

dengan keluarnya energi sehingga terjadi 

kelebihan energi yang selanjutnya disimpan 

dalam bentuk jaringan lemak. Kelebihan 

energi tersebut dapat disebabkan oleh asupan 

energi yang tinggi atau keluaran energi yang 

rendah. 

Pada istilah kelebihan berat badan dan 

obesitas memiliki makna yang berbeda. 

Dimana kedua istilah tersebut memiliki 

pemahaman, yaitu; obesitas merupakan 

peningkatan total lemak tubuh dimana jika 

ditemukan kelebihan berat badan >20% pada 

pria dan >25% pada wanita yang disebabkan 

oleh lemak. Secara umum dimasyarakat 

obesitas  digolongkan ke dalam tiga tingkatan 

yaitu, ringan, sedang, dan obesitas berat. Akan 

tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa 

obesitas terbagi atas dua bagian, yaitu; 

pertama dengan perhitungan BMI dan yang 

kedua menggunakan perhitungan berat badan 

ideal. Maka BMI atau IMT merupakan suatu 

cara untuk mengetahui status gizi atau 

kelebihan berat badan pada orang dewasa. 

Kegemukan yang terjadi pada masa dewasa 

karena lemak tubuh mulai menumpuk. Untuk 

usia 30 tahun merupakan usia seseorang yang 

memiliki kesibukan-kesibukan sehingga 

menjadi penyebab kekurangan waktu untuk 

olahraga. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka 

pada usia 45-60 tahun akan menyebabkan  

tubuh digerogoti penyakit seperti jantung 

koroner, diabetes, terutama pada orang-orang 

yang mengalami kegemukan. 

Akan tetapi dimana penggunaan skala 

pengukuran BMI diperuntukan untuk usia > 20 

tahun. Karena penggunaan BMI untuk usia < 

20 tahun tidak dapat digunakan, sebab tidak 

dapat menilai pola ukuran dan pertumbuhan 

individu anak. Obesitas yang banyak diderita 

pada kaum wanita maupun pada laki dapat 

terlihat pada bentuk fisik atau bentuk badan. 

Dalam teori menjelaskan bahwa, peningkatan 

lemak tubuh yang lokasinya lebih banyak di 

daerah abdominal daripada di daerah pinggul, 

paha, atau lengan. Dan obesitas yang biasa 

dialami pada laki – laki terjadinya 

penumpukan lemak yang terlokalisasi pada 

tubuh bagian atas dan pinggang. Untuk 

obesitas pada wanita yang dapat terlihat yaitu,  

paha tampak besar, terutama pada bagian 

proximal, tangan relatif kecil dengan jari – jari 

 yang       berbentuk runcing , dada dan 

payudara membesar, dan Lengan atas 

membesar, pada pembesaran lengan atas 

ditemukan biasanya pada biseb dan trisebnya.  

Keadaan kegemukan atau obesitas 

menimbulkan suatu penyakit yang dapat 

mengakibatkan suatu kematian bagi penderita. 

Sehingga kegemukan atau obesitas bukan 

merupakan identitas bahwa seseorang dalam 

keadaan makmur taraf ekonominya, akan 

tetapi penuh dengan resiko penyakit yang 

diakibatkan oleh obesitas. Pencegahan 

kegemukan atau obesitas adalah kunci utama 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah kesehatan. Dalam hal ini perlunya 

penderita mengenali semua gejala yang akibat 

terjadinya kegemukan atau obesitas  sebelum 

benar – benar menjadi masalah bagi kesehatan. 

Saat ini pencegahan dapat dilakukan dengan 

melakukan terapi atau pengobatan. Dalam 

terapi atau pengobatan   yang perlu 

diperhatikan oleh penderita obesitas adalah 

hasil terapi tersebut sehingga dapat 

memuaskan dan mencegah terjadinya penyakit 

baru bagi  penderita kegemukan atau obesitas. 

Maka perlunya memperhatikan beberapa 

faktor – faktor didalam melakukan terapi, 

diantaranya; adanya motivasi dari penderita. 

Karena terapi dapat menyita waktu dan 

menimbulkan kejenuhan, maka perlunya 

motivasi yang kuat dapat mendorong 

melakukan terapi tersebut. Selain motivasi 

perlunya disiplin diri, perlu ditanamkan pada 

pasien karena tanpa disiplin tinggi sukar untuk 

memperoleh hasil yang baik. Strategi jangka 

panjang, penurunan berat badan merupakan 

strategi jangka panjang karen kegemukan atau 

obesitas merupakan kondisi yang kronis, oleh 

sebab itu intervensi jangka pendek tidak 

efektif dengan resiko berat badan akan 

kembali lagi dengan cepat begitu terapi 

dihentikan. Program penurunan berat badan 

harus diatur untuk jangka panjang atau 

sepanjang hidup dimana disertai dengan 
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mekanisme pengukuran untuk mencegahan 

dan pemahaman bahwa obesitas itu dapat 

menyebabkan terjadinya berbagai faktor resiko 

atau efek. 

Terapi dilakukan tanpa dukungan yang 

kuat dan kesadaran dari diri penderita dan 

lingkungan maka terapi tidak dapat berhasil. 

Dalam hal ini perlunya metode pendukung 

yang dapat dilakukan didalam melakukan 

terapi. Peralatan terapi alternatif dipergunakan 

oleh penderita obesitas untuk menurunkan 

berat badan. Salah satu terapi yang digunakan 

yaitu terapi non bedah adalah suatu tindakan 

terapi dengan menggunakan  peralatan terapi 

alternatif seperti terapi sauna.   

Terapi uap (sauna) pada manusia 

dilakukan pada suhu 82oC dua kali lipat suhu 

normal tubuh manusia yaitu 37oC, tentunya 

penetapan suhu ruang sauna bagi manusia.  

Terapi pemaparan uap panas (sauna) atau 

biasa di sebut sauna merupakan salah satu 

jenis terapi alternatif obesitas, dimana sebuah 

ruangan dirancang sedemikian rupa agar bisa 

memompakan uap yang berasal dari air 

maupun pembakaran bahan yang biasanya 

digunaka, dimana bahan tersebut yang 

menghasilkan  uap seperti batu bara, arang. 

Selanjutnya seseorang yang mengalami 

obesitas masuk kedalam ruangan tersebut dan 

berdiam diri didalamnya selama beberapa 

menit maupun jam sesuai dengan standar 

waktu yang telah di tentukan sebelumnya.  

Terapi uap (sauna) menyebabkan lemak dalam 

tubuh penderita obesitas dapat mengalami 

pembakaran, dikarenakan suhu lingkungan 

dalam ruangan tersebut panas sehingga tubuh 

membutuhkan banyak energi untuk tetap 

dalam kondisi yang seimbang (homeostasis). 

Kebutuhan energi yang banyak tersebut 

memaksa tubuh untuk melakukan pemecahan 

lemak yang merupakan sumber energi terbesar 

dalam tubuh. Keringat yang banyak keluar 

merupakan upaya tubuh untuk menurunkan 

suhu tubuh agar tidak terpengaruh dengan 

lingkungan sekitar ruangan yang bersuhu 

panas. Salah satu fungsi sauna adalah 

membakar kalori dimana mekanisme 

pengeluaran keringat dalam tubuh yang 

memerlukan banyak energi. Energi didapatkan 

dari metabolisme kar- bohidrat, lemak dan 

yang terakhir protein (keadaan darurat). Dalam 

satu kali terapi saunan, maka sauna dapat 

membakar hampir 300-400 kalori. 

Terapi saunan merupakan penguapan 

dari pemanasan suatu bahan yang diberi air 

sehingga menghasilkan uap. Air tersebut 

merupakan salah satu pengobatan yang 

bersifat terapi.  Banyak sekali sifat air yang 

menguntungkan kita. Salah satu sifat air yang 

dapat kita manfaatkan dalam bidang kesehatan 

terutama terapi obesitas adalah energi panas, 

air dapat berubah wujud ke dalam suhu yang 

panas atau dingin sehingga air dapat 

digunakan untuk terapi kompres hangat atau 

dingin ataupun terapi sauna untuk obesitas. 

Sauna untuk relaksasi dianjurkan 1-2 kali 

dalam 2 minggu sedangkan untuk terapi 

obesitas 1-2 kali dalam seminggu, dengan 

suhu uap 180oF atau 82oC, selama kurang 

lebih 15-20 menit dalam satu kali terapi. 

 

Penutup 

1. Obesitas merupakan peningkatan total 

lemak tubuh dimana jika ditemukan 

kelebihan berat badan >20% pada pria dan 

>25% pada wanita yang disebabkan oleh 

lemak. 

2. Akibat terjadinya kegemukan atau obesitas  

akan menjadi masalah bagi kesehatan. 

Kegemukan dapat menyebabkan  tubuh 

digerogoti penyakit seperti jantung koroner, 

diabetes.  

3.  Pencegahan obesitas atau kegemukan 

dapat dilakukan dengan melakukan terapi 

atau pengobatan. Terapi atau pengobatan 

yang perlu diperhatikan oleh penderita 

obesitas adalah hasil terapi tersebut 

sehingga dapat memuaskan dan mencegah 

terjadinya penyakit baru bagi  penderita 

kegemukan atau obesitas. 

4. Peralatan terapi alternatif dipergunakan 

oleh penderita obesitas untuk menurunkan 

berat badan salah satu terapi non bedah 

adalah suatu tindakan terapi dengan 

menggunakan  peralatan terapi alternatif 

seperti terapi sauna. 

5. Terapi uap (sauna) pada manusia dilakukan 

pada suhu 82oC dua kali lipat suhu normal 

tubuh manusia yaitu 37oC, tentunya 

penetapan suhu ruang sauna bagi manusia. 

6. Sauna untuk relaksasi dianjurkan 1-2 kali 

dalam 2 minggu sedangkan untuk terapi 

obesitas 1-2 kali dalam seminggu, dengan 

suhu uap 180oF atau 82oC, selama kurang 

lebih 15-20 menit dalam satu kali terapi. 
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 ABSTRAK  

 

Alat Rontgen merupakan salah satu alat imaging diagnostic (pencitraan 

diagnostik) yang berfungsi untuk pemeriksaan pada organ tubuh dengan 

memanfaatkan Sinar-X untuk mendapatkan citra organ tubuh dan kelainan yang 

dihasilkan pada film atau monitor. Akan tetapi, selain memeberikan manfaat 

yang cukup besar, Sinar-X juga memberikan efek samping yang cukup besar dan 

juga berbahaya berupa rusaknya jaringan tubuh yang terpapar Sinar-X.Untuk 

melihat kualitas dari alat rontgen dapat dilakukan Uji Akurasi sebagai proses 

Quality Control. Tujuan uji akurasi pada alat rontgen dilakukan untuk 

memonitor kondisi parameter-parameter yang berhubungan dengan teknik 

pemeriksaan agar tetap konsisten sesuai kondisi yang diinginkan dan 

diperbolehkan sebagai program jaminan kualitas. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui nilai penyimpangan tegangan tabung (kVp) masih dalam batas 

toleransi yang ditetapkan dalam PERKA BAPETEN No 9 tahun 2011. Metode 

yang  dilakukan adalah dengan mengukur tegangan keluaran tabung 

menggunakan Detector Piranha 556 dan mengukur jarak antara tabung X-Ray ke 

detektor O-Ni 32 G-5019 dengan acuan pada PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 

2011.Hasil pengujian kemudian dianalisa sehingga di dapatkan kesimpulan 

performa dari alat tersebut apakah masih dalam kondisi baik atau tidak.  Dari 30 

alat rontgen radiography mobile di rumah sakit di Jakarta maka 2 diantaranya 

melebihi ambang batas yang diperbolehkan oleh PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 

2011. 

 

Kata Kunci : alat rontgen, PERKA BAPETEN No. 9 Tahun 2011. keakurasian. 
 

 

Pendahuluan 

Mobile X Ray adalah suatu alat yang 

berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada 

organ tubuh bagian dalam dengan bantuan 

sinar x dengan pembangkit tegangan tinggi. 

Mobile x-ray unit adalah jenis alat rontgen 

yang mampu bergerak dan mudah dipindahkan 

kemanapun karena memiliki roda dan tiang 

tabung yang bisa dilipat sehingga sangat 

mungkin bisa dimasukkan ke dalam lift untuk 

dipindahkan. Yang harus diutamakan dalam 

penggunaan alat rontgen mobile adalah 

pelindung radiasi. Penggunaan alat rontgen 

mobile diperlukan hanya untuk pasien yang 

sama sekali tidak dapat dipindahkan dari ruang 

perawatan  untuk melakukan foto rontgen.  

Pada saat ini telah banyak rumah sakit 

dan klinik yang menggunakan alat rontgen 

sebagai alat diagnose pada organ tubuh 

manusia sehingga menuntut alat rontgen untuk 

memiliki performa yang baik ketika 

dioperasikan oleh tenaga medis. Untuk melihat 

kualitas dari alat rontgen dapat dilakukan 

kelayakan alat rontgen yang telah banyak 

dikembangkan misalnya Quality Control pada 

alat rontgen. Quality Control dapat dilakukan 

pada saat alat akan diedarkan kepasaran, atau 

setelah alat mengalami perbaikan atau minimal 

sekali dalam satu tahun. 

Dengan melihat hal tersebut seperti di 

atas maka perlu dilakukannya Quality Control 

pada alat rontgen. Program tersebut dilakukan 

untuk memonitor kondisi parameter-parameter 

yang berhubungan dengan teknik pemeriksaan 

agar tetap konsisten sesuai kondisi yang 

diinginkan dan diperbolehkan. Program 

mailto:wadianto_anto@yahoo.com
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jaminan kualitas ini dikenal dengan istilah 

Quality Control (QC). Jaminan kualitas ini 

untuk mengetahui apakah keluaran tegangan 

alat rontgen X yang telah diuji masih dalam 

batas toleransi yang diberikan berdasarkan 

PERKA (Peraturan Kepala) BAPETEN 

(Badan Pengawas Tenaga Nuklir) No. 9 Tahun 

2011 ? dan di titik manakah penyimpangan 

terbesar paling banyak terjadi ?. 

Pelaksanaan program QC yang teratur di 

setiap rumah sakit dan klinik memungkinkan 

kita untuk menjamin alat dapat berfungsi 

dengan baik dan dapat mengetahui sedini 

mungkin penyimpangan pada alat. Pada 

umumnya Quality Control dilakukan dengan 

menggunakan alat standar pengujian alat 

rontgen. Hasil pengujian kemudian dianalisa 

sehingga di dapatkan kesimpulan performa 

dari alat tersebut apakah masih dalam kondisi 

baik atau tidak. 

 

Kajian Pustaka 

Sejarah Penemuan. 

Sinar-X pertama kali ditemukan pada 

pada 8 November tahun 1895 oleh Wilhelm 

Conrad Rontgen yang secara tidak sengaja 

lewat percobaan tentang sinar katoda. Saat 

mengadakan percobaan dengan aliran arus 

listrik dan tabung gelas yang dikosongkan 

sebagian (tabung sinar katode), Dia mengamati 

nyala hijau pada tabung yang sebelumnya 

menarik perhatian Crookes. Roentgen 

selanjutnya mencoba menutup tabung itu 

dengan kertas hitam dengan harapan agar tidak 

ada cahaya tampak yang dapat lewat. Namun 

setelah ditutup ternyata masih ada sesuatu 

yang dapat lewat berupa cahaya yang 

berpendar pada layar yang terbuat dari barium 

platino cyanida yang kebetulan berada di 

dekatnya. Jika sumber listrik dipadamkan, 

maka cahaya pendar pun hilang. 

Roentgen menyimpulkan bahwa ada 

sinar-sinar tidak tampak yang mampu 

menerobos kertas hitam tersebut dan segera 

menyadari bahwa sejenis sinar yang tidak 

kelihatan telah muncul dari dalam tabung sinar 

katoda Ia merumuskan teori bahwa saat sinar 

katode (elektron) menembus dinding gelas 

tabung, beberapa radiasi yang tak diketahui 

terbentuk yang melintasi ruangan, menembus 

bahan kimia, dan menyebabkan fluoresensi. 

Pengamatan lebih lanjut mengungkapkan 

bahwa kertas, kayu, dan aluminum, di antara 

bahan lain, transparan pada bentuk baru radiasi 

ini. Ia menemukan bahwa itu memengaruhi 

plat fotografi, dan tidak secara nyata 

menunjukkan beberapa sifat cahaya, seperti 

refraksi. Dalam pandangan pada sifat tak pasti 

itu, ia menyebut fenomena radiasi “ X “. 

Karena sebelumnya tidak pernah dikenal, 

maka sinar ini diberi nama sinar-X. Namun 

untuk menghargai jasa beliau dalam penemuan 

ini maka seringkali sinar-X itu dinamai juga 

sinar Roentgen atau kita sering menyebutnya 

sinar Rontgen (Suryaningrat Widodo; 2004) 

Proses Terjadinya Sinar-X 

Pada prinsipnya sinar-x merupakan hasil 

konversi energy kinetic (KE) yang diubah 

kedalam radiasi elektromagnetik. Produksi 

sinar-X dihasilkan dalam suatu tabung berisi 

suatu perlengkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan sinar-X yaitu sumber electron 

bebas (katoda), bahan penghenti atau sasaran 

(anoda) dan ruang hampa. Katoda mengalami 

thermionic emison (terbentuknya awan 

electron akibat katoda dipanasi dengan 

tegangan tertentu yang menyebabkan 

terkumpulnya electron-elektron bebas). 

Sedangkan anoda bermuatan positif, berfungsi 

sebagai target electron. Pada Gambar 1. dan 2. 

dijelaskan electron-elektron bebas. Foton 

energy tinggi dihasilkan dipancarkan oleh 

tabung sinar-x. foton energy tersebut diserap 

oleh electron atom. Electron ini dipercepat dan 

dipaksa untuk meninggalkan atom. 

 

 
Gambar : 1. 
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Lubang yang diciptakan didalam struktur 

electron dipenuhi dari electron energy yang 

lebih tinggi. Timbul perbedaan energy antara 

posisi electron pergi dan posisi electron 

mengisi. Kejadian ini disebut X-Ray 

fluorescence. 

 
Gambar : 2. 

 

Lintasan electron suatu atom disebut 

lintasan K-, L- dan M-. ketika memenuhi suatu 

lubang didalam lintasan K menciptakan K-

Radiation. Electron yang memenuhi suatu 

lubang di dalam lintasan L menciptakan L-

Radiation dan seterusnya. Hanya pada lintasan 

K dan L (L-Radiation dan K-Radiation) yang 

efektif dalam proses ini sebab pada energy K-

Radiation dan L-Radiation yang dapat 

dideteksi dengan detector yang standart.  

Electron-elektron yang dipercepat bergerak 

menumbuk target. Sekitar 99% energy kinetic 

dikonversi menjadi panas lewat proses 

benturan tersebut dan sekitar 0,5%-1% energy 

kinetic diubah menjadi sinar-x atau sinar 

Rontgen (breamstrahlung). Energy foton X-

Ray yang dihasilkan sebanding dengan energy 

kinetic electron yang hilang (F. Jaundrell-

Thomson, 1970) 

Prinsip Kerja Unit Rontgen 

Untuk membangkitkan sinar-x 

diperlukan generator yang memodifikasi arus 

dan tegangan untuk diberkan pada tabung 

sinar-x sehingga mampu menghasilkan berkas 

sinar-x dengan tegangan puncak (kVp) dan 

arus tabung (mA) yang diinginkan. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada 

bagian yang lalu bahwa proses pembangkitan 

sinar-x terjadi karena elektron-elektron yang 

berkumpul karena adanya thermionic emission 

pada katoda sehingga membentuk awan 

elektron dan dipercepat oleh beda potensial 

tegangan listrik dengan nilai tertentu yang 

diberikan pada anoda dan katoda. Berdasarkan 

proses tersebut maka komponen utama pada 

pembangkit sinar-x adalah kontrol panel dan 

tangki transformator. Kontrol panel berfungsi 

untuk pemilihan faktor teknik untuk 

pemakaian model radiography atau 

fluoroskophy dan inisialisasi expose 

radiografi. Tangki transformator berisi 

transformator tegangan tinggi, penyearah dan 

tiga sirkuit utama : sirkuit tegangan tinggi ( 

high tension circuit), sirkuit filament (filament 

circuit), dan sirkuit pewaktu (timer cicuit) 

yang mencatu tabung sinar-x dengan energy 

yang mampu menghasilkan berkas sinar-x, 

meliputi tegangan yang diinginkan, arus dan 

jangka waktu penyinaran (exposure) 

(Shimadzu Corporation, _____ ) 

 

 
Gambar  3 : Komponen-komponen Generator X-Ray 
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Adapun blok diagram unit X-Ray secara 

lengkap terdiri dari : 

1. Tegangan jala-jala (PLN), dapat berupa 

tegangan 1 fasa atau tiga fasa 

2. Sirkit self holding relay, yang berfungsi 

untuk menyambungkan dan memutuskan 

tegangan jala-jala ke Autotrafo. 

3. Autotrafo sebagai catu daya keseluruh 

sirkit. 

4. Sirkit Pewaktu (timer), penyambung dan 

pemutus dari Autotrafo menuju trafo 

tegangan tinggi. 

5. Trafo Tegangan Tinggi (HTT), sebagai 

input Anoda X-Ray tube. 

6. Sirkit mA meter, sebagai pengukur arus 

tabung. 

7. Sirkit Penyearah Gelombang Penuh untuk 

tegangan DC Tabung X-ray. 

8. Sirkit Filamen, terdiri dari voltage 

stabilisator, space charge compensator, mA 

control, stand by resistor, mA limiter, dan 

trafo filament. 

9. Tabung X-Ray. 

 

 
Gambar  4 : wiring diagram basic unit alat rontgen 

(F. Jaundrell-Thomson, 1970) 

 

Quality Control 

Quality Control (QC) merupakan 

program yang dilakukan untuk memonitor 

kondisi  parameter - parameter  yang

 berhubungan  dengan  teknik  

pemeriksaan dengan menggunakan peralatan 

sinar-X agar tetap konsisten sesuai  dengan 

kondisi yang   diinginkan, aman dan

 diperbolehkan. Pelaksanaan program 

quality control   yang   teratur   pada   unit

 radiologi di setiap rumah sakit 

memungkinkan kita  untuk menjamin alat 

rontgen dapat berfungsi dengan baik dan dapat 

mengetahui sedini mungkin distorsi atau 

penyimpangan alat dapat teridentifikasi yang 

menyebabkan perubahan penurunan kinerja 

alat. Data-data yang dihasilkan dari 

pelaksanaan program quality control dapat 

digunakan untuk mengambil langkah koreksi 

secepatnya sebelum terjadi penurunan kualitas 

citra. Selain berkaitan dengan pembentukan 

citra, kinerja peralatan yang baik, juga akan 

mengurangi pengulangan (retake) 

pemeriksaan. 

Program Quality Control dilakukan 

dengan melakukan pengujian fungsi alat 

rontgen (compliance test). Adapun aspeknya 

meliputi : 

1. Tegangan Tabung 

Nilai tegangan tabung (kVp) adalah nilai 

yang selalu dipilih oleh operator radiologi 

(radiografer) untuk setiap pemeriksaan 

Nilai tegangan tabung yang kita pilih 

menentukan besarnya energi dan daya 

tembus sinar-X, oleh sebab itu generator 

sinar-X harus terkalibrasi dengan baik. 

Metode pengukuran nilai tegangan tabung 

sinar-X dapat dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu invasive dan non-invasive 

measurement. 

2. Linieritas paparan arus tabung sinar-X 

Linieritas pemaparan (exposure lineraity) 

adalah kemampuan alat radiografi untuk 

menghasilkan keluaran radiasi yang 

konstan dari berbagai macam kombinasi 
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atus tabung sinar-X (mA) dan waktu 

paparan sinar-X. Linieritas pemaparan 

harus dalam toleransi ± 10% untuk masing-

masing pasangan waktu paparan dengan 

mA yang telah ditentukan. Linieritas 

pemaparan diukur dengan dosimeter radiasi 

yang presisi untuk mengukur intensitas 

radiasi dengan berbagai macam pasangan 

nilai waktu paparan dan mA. Nilai arus 

tabung sinar-X berpengaruh terhadap nilai 

intensitas sinar-X. Intensitas sinar-X pada 

hasil citra foto rontgen mempengaruhi nilai 

kehitaman pada film (densitas). Selain 

berpengaruh terhadap nilai intensitas sinar-

X yang keluar dari tabung, nilai arus tabung 

yang dipilih juga sangat berpengaruh 

terhadap terimaan dosis radiasi pasien. 

3. Ketepatan waktu pemaparan Sinar – X 

Waktu pemaparan merupakan nilai yang 

harus dipilih operator radiologi 

(radiografer) untuk setiap pemeriksaan. 

Parameter ini akan menetukan dosis radiasi 

pasien dan densitas optik dari gambar yang 

dihasilkan. Metode pengukuran waktu 

paparan : Spinning Top untuk generator 

satu fasa dan 3 fasa/frekuensi tinggi. 

Kalibrasi waktu paparan sebaiknya dapat 

dilakukan 1 tahun sekali (minimal) atau 

saat ada penggantian komponen pada 

pembangkitan sinar-X. toleransi waktu 

paparan terukur harus dalam batas ± 10% 

dari nilai yang tampil pada display untuk 

waktu paparan lebih besar dari 10 ms. 

4. Kebocoran radiasi tabung Sinar – X 

Pemeriksaan kebocoran radiasi tabung 

Sinar - X ini untuk menentukan area dan 

nilai kebocoran radiasi yang terjadi pada 

rumah tabung sinar-X. Uji kebocoran ini 

juga perlu dikerjakan jika telah dilakukan 

perawatan atau perbaikan terhadap rumah 

tabung sinar-X.  

Pengujian dilakukan, dengan prosedur 

setelah warm up alat sinar-X dilakukan dan 

posisi shutter kolimator dalam keadaan 

tertutup. Posisikan Ionization Chamber 

sebagaimana gambar di atas guna 

pengukuran nilai paparan radiasi. 

Melakukan eksposi dengan pengaturan 

tegangan tabung ±10 kVp dari kVp 

maksimum yang ada pada pesawat dengan 

pengaturan arus tabung dan waktu ekspose 

(second) pada ± 50 mAs. 

5. Kalibrasi pembentuk luas lapangan 

penyinaran. 

Pemeriksaan pembentuk lapangan 

penyinaran (kolimasi) tabung sinar-X dapat 

dilakukan untuk menentukan : ketelitian 

arah berkas sinar X dengan berkas  cahaya,  

pusat  berkas  sinar  X  dengan  pusat  

berkas  cahaya,  dan kalibrasi ukuran 

lapangan. Ketiganya dapat diperiksa secara 

simultan dengan menggunakan film. Bila 

pada film, cahaya penunjukan lapangan 

tidak sesuai dengan lapangan sinar X,

 pergeseran sekitar 0.5 cm masih 

dalam batas toleransi. Ketidak sesuaian 

penunjuk lapangan dengan ukuran berkas 

sinar X mengakibatkan kesalahan pada 

pembuatan radiografi, citra organ yang 

dimaksud dapat terpotong sedangkan 

kemungkinan citra organ yang tidak 

diharapkan dapat tampak  pada film.

 Untuk menghindari kesalahan,  pada  

umumnya  pemeriksaan  menggunakan  

lapangan  radiasi maksimum, yang efeknya 

meningkatkan dosis yang diterima pasien. 

6. Keluaran radiasi 

Pengukuran keluaran radiasi ini dengan 

mengatur luas lapangan penyinaran sesuai 

luas detektor pada alat pen dosimeter yakni 

2 x 2 cm. Atur faktor eksposi (kVp, mA, s) 

dan focus film distance (FFD) yang lazim 

digunakan pada pemeriksaan radiologi. 

Lakukan dua tahap pengujian yaitu 

memilih mA dan s yang berbeda, namun 

menghasilkan mAs yang sama. Ulangi 

pengukuran sebanyak 5 (lima) kali. 

Berikut daftar data uji teknis quality control 

(QC) alat sinar-X berdasarkan PERKA 

BAPETEN No. 9 Tahun 2011. 
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Tabel. 2.1  Batas toleransi uji kesesuaian pesawat Sinar-X. 
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Metode Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang 

metodologi penelitian, yang didalamnya 

terdapat uraian mengenai konsep penelitian, 

alat dan bahan, metode pengumpulan data, 

metode analisis data, dan kesimpulan awal. 

Konsep penelitian : 

            

 

 

                         Objek 

        Penelitian 

Alat Rotgen Mobile 

Radiografi di beberapa 

Fasilitas Pelayanan  

Kesehatan di Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Bagan Alir Penelitian 

 

Gambar 5, diatas merupakan konsep penelitian 

yang digunakan, langkah pertama yang 

dilakukan penulis adalah mengumpulkan dan 

mengelompokan data hasil uji kesesuaian alat 

rontgen mobile unit sebanyak 31 alat, dimana 

tiap alat diambil 1 sampel pengukuran pada 

setiap titiknya yaitu pada titik 50 KV, 60 KV, 

70 KV, 80 KV, dan 90 KV. Setelah itu penulis 

menglompokkan data hasil penyimpangannya 

berdasarkan titik setting yang kemudian 

diambil rata-ratanya untuk dibandingkan pada 

tiap titik setting dan standar yang ditetapkan 

oleh BAPETEN. 

Obyek Penelitian 

Sample yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder hasil uji 

kesesuaian Pesawat Rontgen Mobile Unit dari 

PT. SIP dan Instansi BF yang telah dilakukan 

di beberapa Rumah sakit, Puskesmas, dan 

Klinik yang ada di wilayah Jakarta Barat dan 

Jakarta Pusat. 

1. Unit Pesawat Rontgen Mobile dan bagian-

bagiannya : 

a. Tube Head. 

b. Kolimator. 

c. Tube stand.   

  

d. Hand Switch. 

e. Control Panel. 

f. Pegangan Kemudi. 

g. Transformator Tegangan Tinggi. 

h. Box. 

i. Roda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 : Unit Pesawat Rontgen Mobil. 

  

mbilan 
Data Skunder 

Pengolahan 
Data & 
Analisa 

Pengelompokan 
Data Skunder 

PERKA BAPETEN 
No.9 Thn 2011 

Hasil & 
Kesimpulan 
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Instrumen Alat Ukur 

a. Alat  yang  digunakan  dalam  pengukuran  

tegangan  keluaran  tabung  adalah 

Multimeter Piranha 556, seperti pada 

gambar 7 dibawah ini : 

 
Gambar 7 : RTI/Piranha 556 

b. Alat yang digunakan untuk mengukur jarak 

antara dari tabung ke detector adalah O-Ni 

32G-5019, seperti gambar 8 dibawah ini : 

 
 

Gambar 8 :  O-Ni 32G-5019 

Metode pengumpulan data 

Pada penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

adalah data sekunder dan dokumentasi. Penulis 

menggunakan metode data sekunder dengan 

mengumpulkan data-data uji kesesuaian  

(pengukuran tegangan tabung) Alat Rontgen 

Mobile Unit yang telah melakukan uji 

kesesuaian di beberapa Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan Klinik yang ada di wilayah 

Jakarta Barat dan Jakarta Pusat pada bulan 

Januari sampai Desember 2014. Sedangkan 

metode dokumentasi digunakan penulis 

sebagai penunjang untuk melengkapi data. 

Pengukuran beracuan pada PERKA 

BAPETEN No. 9 Tahun 2011. 

 
Gambar 9 : Posisi Pengambilan Data 

 

Gambar 9 diatas merupakan posisi 

pengambilan data yang dibenarkan sesuai 

dengan PANDUAN PRAKTI UJI BAGI 

INSPEKTUR yang dikeluarkan oleh 

BAPETEN. Dengan catatan apabila tidak ada 

stand khusus untuk meninggikan detector, 

dengan SDD tetap pada 100 cm, maka posisi 

detector dapat diletakkan dilantai atau meja 

dengan alas lembar Pb-karet untuk konsistensi 

hamburan balik kecuali detector solid tertentu 

semisal unfors yang telah dilengkapi dengan 

lapisan Pb dibelakangnya ini dilakukan agar 

hamburan balik tidak ikut terukur. 

Mengukur Penyimpangan Tegangan (kVp) 

1. Setting Faktor Teknis Penyinaran 

a. Seting mAs fix pada sekitar 20 mAs 

(misal: 200 mA, 0,1 s) agar intensitas 

berkas cukup tinggi, untuk pesawat 

lama sekitar 10 mAs (100 mA/0,1 s). 

b. Untuk pesawat baru: seting kVp 

bervariasi mulai dari 50 s/d 120 kVp 

(kenaikan ± 10 kVp, sesuai panel 

kendali), masing-masing dilakukan 1x 

penyinaran, tetapi khusus pada 70 atau 

80 kVp dilakukan 3x penyinaran untuk 

sekaligus uji reproduksibilitas 

(kedapat-ulangan) kVp dan s dan uji 

kualitas berkas sinar-X (HVL). 

c. Untuk pesawat lama: seting kVp 

bervariasi mulai dari 40 s/d 80 kVpdan 

3x penyinaran dapat dilakukan pada 

60 kVp atau kVp yang paling rutin 

dilakukan (biasanya untuk prosedur 

penyinaran Thoraks PA). 

2. Catat hasil ukur kVp dan output yang 

terbaca di elektrometer pada tiap 

penyinaran, khusus pada 3x penyinaran 

catat juga hasil ukur s dan HVL. 

  

Pengolahan Data dan Analisis 

Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah analisis data kuantitaif. 

Dimana cara penafsiran dan pengambilan 

kesimpulan berdasarkan pengumpulan data 

sekunder yang telah dilakukan oleh PT. SIP 

dan Instansi BF sebelumnya melalui 

pengukuran dan penganalisian yang dilakukan 

berdasarkan prosedur dan membandingkannya 

dengan standar yang tercantum dalam PERKA 

BAPETEN No. 9 Tahun 2011. Langkah-

langkah yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengelompokan data 
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Yaitu mengelompokkan data yang telah 

diambil hanya pada uji keluaran tegangan 

tabung berdasarkan titik setting yang ada 

dari 31 alat. 

2. Penafsiran dan verifikasi data 

Setelah data dikelompokkan berdasarkan 

titik setting, data-data tersebut dihitung 

persentase penyimpangan yang terjadi 

untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada. 

3. Perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah berdasarkan PERKA BAPETEN 

No. 9 Tahun 2011. 

 

Setelah data dihitung besar penyimpangannya, 

data tesebut dibandingkan pada toleransi yang 

telah diberikan Bapeten untuk mengetahui 

apakah alat dalam kondisi baik atau tidak. 

Yang kemudian data juga dibandingkan 

berdasarkan titik setting pada tiap alat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Menjabarkan tentang hasil dan analisa 

(data sekunder) dari pengukuran tegangan 

tinggi ( KV ) alat Rontgen Radiography mobile 

dibeberapa rumah sakit, klinik, dan puskesmas 

di wilayah Jakarta pusat dan Jakarta Barat 

dengan berbagai merek dan usia yang telah 

dilakukan oleh PT. SIP dan Instansi BF. 

Setelah data sekunder diambil ( KV ), data 

tersebut akan dianalisa dan dikelompokkan 

berdasarkan nilai penyimpangan dan rata-rata 

nilai penyimpangan pada beberapa titik seting 

dengan mengacu pada PERKA BAPETEN 

NO.9 TAHUN 2011. 

 

Hasil Pengamatan Pengukuran (KV) Alat 

Sinar-X 

Analisa Data 

Setelah data didapat, data dihitung 

sesuai dengan rumus dan berupa tabel untuk 

menentukan tingkat akurasi dan 

penyimpangannya antara lima titik 

pengukuran. Berikut langkah – langkahnya : 

Nilai Persentasi Penyimpangan : 

  %  error = x 100% 

 

Nilai Persentasi Akurasi : 

  %  akurasi = 100% - % error 

 

Nilai Rata-rata Penyimpangan dan Akurasi : 

   ̅  
 

 
∑    
    

Pada Tabel 1 dibawah kita dapat melihat 

seluruh hasil pengukuran Tegangan (kVp). 

Adapun nilai rata-rata persentasi 

penyimpangan dan rata-rata persentasi akurasi 

alat hanya diambil dari 29 alat dari 31 alat 

secara keseluruhan, ini dilakukan karena nilai 

hasil pengukuran tegangan 2 dari 31 alat 

tersebut (yang diberi tanda merah) sudah 

melebihi batas ambang yang diperbolehkan, 

oleh karenanya penulis tidak mengambil data 

tersebut. 
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Tabel 1 : Rata-rata nilai pengukuran, Rata-rata Nilai persentasi penyimpangan, dan Rata-rata Nilai 

Persentasi Akurasi dari 29 alat. 
  



75 
 

 

Wadianto,Uji Akurasi Tegangan Tinggi Alat Rontgen Radiography Mobile 

Pembahasan 

Analisa Nilai Rata-rata Penyimpangan dan 

Nilai Rata-rata Akurasi. 

Nilai tegangan tabung (KV) alat rotgen 

merupakan faktor penting yang menentukan 

daya tembus sinar-X (penetretion power) dan 

nilai kontras radiografi dalam pemeriksaan 

radiografi. Kesalahan penentuan atau 

pemilihan tegangan (KV) akan membuat 

kesalahan dalam pembuatan citra radiografi. 

Salah satu faktor yang menentukan kesalahan 

penentuan tegangan dalam pemeriksaan 

radiografi adalah tingkat keluaran tegangan 

tabung yang tidak sesuai dengan sistem 

penyetingan pada meja kontrol sehingga 

performa kinerja alat atau alat rotgen 

dikatakan tidak baik. 

 

Pengukuran Penyimpangan 

Akurasi Ambang  

Rata-rata Batas 

 

Tegangan Rata-rata Kesimpulan 

Tegangan Penyimpangn 

(KV) Tegangan (%) 

 

(%) (%) 

 

   

50 2.66 97.33  Baik 

60 2.22 97.73  Baik 

70 1.93 98.03 ≤ ± 10 Baik 

80 2.03 97.92  Baik 

90 2.02 97.94  Baik 

Tabel 2 : Tabel rata-rata penyimpangan setiap titik pengukuran 

 

 

                                                                   =  Penyimpangan 

 

3     

 

2.66     

2.5 
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Gambar 10 : Grafik penyimpangan rata-rata hasil pengukuran setiap titik 
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Gambar 11 : Grafik Akurasi Rata-rata hasil pengukuran setiap titik 

 

Dari Gambar 10 grafik. Rentang nilai setting 

tegangan berkisar 50-90 KV. Nilai rata-rata 

penyimpangan tertinggi sebesar 2,66%, pada 

setting tegangan 50 KV dengan tingkat 

keakurasian sebesar 97,33%, dan 

penyimpangan terendah sebesar 1,93 % pada 

setting tegangan 70 KV dengan tingkat 

keakurasian 98,03%. Nilai tersebut masih 

dalam batas toleransi berdasarkan standart 

yang ditetapkan oleh BAPETEN dalam 

PERKA BAPETEN NO. 9 Tahun 2011. 

Dengan demikian kondisi pengaturan nilai 

tegangan (KV) pesawat sinar-X tersebut masih 

dalam kondisi baik. Walaupun 

penyimpangannya masih dalam batas toleransi 

yang diberikan, tentunya mempunyai efek 

energy sinar-X yang keluar dari tabung 

(kurang atau melebih dari titik setting). 

Penyimpangan energy sinar-X tersebut 

tentunya mempengaruhi kwalitas daya tembus 

sinar-X terhadap objek. 

Analisa Penyimpangan Tertinggi 

Berdasarkan Banyaknya Alat 

Setelah penulis mendapatkan nilai 

penyimpangan dari seluruh alat yang dijadikan 

objek penelitian, penulis mengelompokkan 

kembali berdasarkan penyimpangan tertinggi 

dari tiap titik setting dari alat.

 

Setting Tegangan Banyaknya Alat 

(KV)  

50 15 

60 5 

70 3 

80 1 

90 7 

Tabel 3 : Banyaknya alat berdasarkan titik penyimpangan tertinggi 
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Gambar 12 : Grafik hubungan antara banyaknya alat berdasarkan titik penyimpangan tegangan    

(KV). 

 

Pada gambar 12, grafik diatas menunjukkan 

bahwa titik penyimpangan tegangan (KV) 

tertinggi paling banyak terjadi pada titik 

setting 50 KV dengan persentase sebanyak 48 

% dari 31 alat. Ini terjadi disebabkan karena 

pesawat rontgen radiography mobile paling 

sering digunakan untuk pemeriksaan thorax 

dan extrimitas atas yang membutuhkan setting 

tegangan (KV) sebesar 40-65 KV. 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan pendataan dan 

pengolahan data sekunder hasil uji kesesuaian 

alat rontgen radiography mobile di beberapa 

rumah sakit dan klinik yang ada di Jakarta 

Pusat dan Jakarta Barat dimana hasilnya telah 

ditampilkan pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa : 

1. Dari 30 alat Rontgen Radiography Mobile 

yang dianalis 2 diantara dikatakan tidak 

baik karena telah melebihi batas ambang 

yang diperbolehkan dengan merujuk 

peraturan yang dikeluarkan oleh 

BAPETEN pada PERKA BAPETEN NO 9 

TAHUN 2011 yaitu ± 10%. 

2. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan 

penyimpangan tertinggi lebih banyak 

terjadi pada setting 50 KV yaitu sebanyak 

15 alat dari 30 alat yang dianalisa ( 48 % 

dari populasi ), kemudian pada titik setting 

90 dengan persentase 23%, 60 dengan 

persentase 16 %, 70 dengan persentase 10 

%, dan 80 dengan persentase 3%. 
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ABSTRAK 

 
Pengaruh motivasi, kompensasi dan disiplin kerja yang dimiliki oleh karyawan 
sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang 
mempengaruhi motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja, terhadap kinerja 
karyawan. Metode adalah kajian studi pustaka, data yang diperoleh merupakan 
data sekunder yang diperoleh dari bahan ajar, berbagai buku serta jurnal. Hasil 
analisa yaitu, motivasi yang dimiliki karyawan rendah, maka kinerja yang 
dihasilkan karyawanpun akan rendah, dan jika motivasi yang dimiliki karyawan 
tinggi, maka kinerja yang dihasilkan mereka juga akan tinggi. Kompensasi yang 
diberikan rendah atau tidak sesuai dengan keinginan karyawannya, maka kinerja 
yang dihasilkan karyawan juga rendah, jika kompensasi yang mereka dapatkan 
juga tinggi, maka kinerja yang mereka hasilkan juga tinggi. Kesimpulan 
penelitian dari pengaruh kinerja karyawan adalah, faktor kemampuan karyawan, 
faktor motivasi, serta faktor internal dan eksternal dari perusahaan. Motivasi 
karyawan rendah, maka kinerja yang dihasilkan rendah, dan jika motivasi yang 
dimiliki tinggi, maka kinerja yang dihasilkan juga akan tinggi. Kompensasi yang 
diberikan rendah atau tidak sesuai dengan keinginan karyawannya, maka kinerja 
yang dihasilkan karyawan juga rendah, jika kompensasi yang mereka dapatkan 
juga tinggi, maka kinerja yang mereka hasilkan juga tinggi. Faktor motivasi 
merupakan faktor yang paling besar dan dominan dalam mempengaruhi kinerja 
karyawan.  

 
Kata kunci : motivasi, kompensasi, kinerja karyawan. 
 
Pendahuluan 

Menurut UNDP, HDI (Human 
Development Index) dapat dijadikan alat untuk 
menganalisi posisi kualitas sumber daya 
manusia Indonesia, dengan tiga dimensi yaitu 
kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 
Kesehatan rakyat Indonesia hanya berbobot 
0,785, pendidikan 0,577,  dan ekonomi sebesar 
0,55. Menurut hasil penelitian Ganjar Mulya 
Sukmana (2013), variabel tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 
produktivitas secara signifikan. Seorang 
pekerja dengan lulusan SD akan mempunyai 
kecenderungan dapat meningkatkan 
produktivitas sebesar 0,042 kali dibandingkan 
pekerja yang tidak bersekolah. Begitu pula 
pekerja dengan pendidikan SLTP atau SLTA 
berkontribusi meningkatkan produktivitas 

sebesar 0,042 kali dibandingkan dengan 
pekerja yang setingkat pendidikan lebih 
rendah dari SLTP atau SLTA. Dengan bekal 
tingkat pendidikan yang cukup dan memadai 
diharapkan dapat memperbesar produktivitas 
kerja. Oleh sebab itu, tingginya tingkat 
pendidikan seseorang, akan mempengaruhi 
tingkat produktivitas kerjanya. 

Produktivitas yang tinggi akan 
mempengaruhi kinerja yang dihasilkan 
menjadi baik. Karyawan dengan pendidikan 
yang rendah akan dapat memiliki kinerja yang 
baik, harus melalui  dua faktor penekanan 
yaitu:  motivasi dari pegawai dan kemampuan 
dari pegawai untuk bekerja. Kompensasi 
sangat penting bagi para pekerja, jika 
dibandingkan UMR 2015 sebesar Rp2,7 juta. 
Berdasarkan data UMR 2015 DKI  Jakarta , 
karyawan dengan pendidikan rendah, selain 
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keterampilan, etika kerja juga menjadi 
masalah. Etika kerja ditunjukkan lewat 
intregritas, tanggung jawab, fokus pada mutu, 
disiplin dan kemampuan kerjasama. Disiplin 
merupakan ketaatan karyawan dalam 
menjalankan segala peraturan yang dibuat oleh 
perusahaan (Sulistiyani & Rosidah,2003),.  

Permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian ini adalah:bagaimana pengaruh 
motivasi,konpensasi, dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan? Tujuan dari 
penelitian adalah, mengetahui pengaruh 
motivasi, konpensasi, dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan. 
 
Kajian Pustaka 
Kinerja karyawan. 

Kinerja menurut Lumban Gaol (2014),  
“merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 
setiap orang sebagai prestasi kerja yang 
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 
perannya dalam perusahaan”. Hal ini sama 
halnya menurut Mangkunegara (2002), di 
mana  “istilah kinerja berasal dari kata job 
performance atau actual performance (prestasi 
kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai seseorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja 
adalah  faktor kemampuan (Ability = 
knowledge + skill ) dan faktor  motivasi 
(Motivation = attitude + situation)”. Factor 
ability atau kemampuan merupakan hasil dari 
kemampuan potensi (IQ) atau pendidikan yang 
memadai, dengan keterampilan dalam 
melakukan pekerjaan. Sedangkan motivasi 
merupakan hasil dari attitude atau sikap 
pegawai dalam menghadapi segala situasi. 

Pengertian kinerja di atas, bahwa kinerja 
merupakan perilaku atau kegiatan seseorang 
dalam menjalankan tanggung jawabnya 
terhadap segala tugas-tugas yang diberikan 
perusahaan kepadanya untuk mencapai tujuan 
dengan dipengaruhi oleh faktor  kemampuan 
dan motivasi serta faktor internal dan eksternal 
perusahaan. 

Kinerja individu atau kayawan 
merupakan bagian penting dari kinerja yang 
ada dalam perusahaan. Menurut  Sinambela 
(2012), “kinerja individu atau karyawan adalah 
kemampuan individu dalam melakukan 
sesuatu dengan keahlian tertentu”.Sedikit 

berbeda menurut Moeheriono (2012), “kinerja 
individu menggambarkan sampai sejauh mana 
sesorang telah melaksanakan tugas-tugasnya 
sehingga dapat memberikan hasil yang 
ditetapkan oleh kelompok atau institusinya”.   

Karyawan yang bekerja dalam sebuah 
perusahaan, memilki kualitas dan kuantitas 
kinerja yang berbeda–beda dalam menjalankan 
pekerjaan dan tanggung jawabnya. Agar 
perusahaan dapat mengetahui hasil kinerja 
para karyawannya, maka perusahan 
melakukan suatu penilaian kerja atau prestasi 
kerja. Penilaian kinerja menurut Handoko 
(2014) adalah“ proses di mana organisasi 
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 
karyawan”. Sama halnya, “penilaian 
pelaksanaan kinerja adalah sistem yang 
digunakan untuk menilai dan mengetahui 
apakah seorang karyawan telah melaksanakan 
pekerjaannya secara keseluruhan” 
(Sedarmayanti,2008). Sama halnya menurut 
Simamora (2008), “penilaian kinerja 
(performance appraisal) adalah proses yang 
dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 
pelaksanaan kerja individu karyawan. Dalam 
penilaian kinerja dinilai kontribusi karyawan 
kepada organisasi selama periode waktu 
tertentu” . Menurut Dessler (2010), “penilaian 
kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan 
saat ini dan/atau di masa lalu relatif terhadap 
standar kinerjanya”.  

Penilaian kinerja dilakukan oleh 
perusahaan dengan mempunyai suatu  tujuan. 
Menurut Cevin dalam Abdullah (2014), 
“tujuan dari penilain kinerja adalah”: 
a. Pengembangan. Karyawa perlu dilatih dan 

dilakukan evaluasi. Serta membantu 
pelaksanaan konseling antara atasan-
bawahan, sehingga dicapai pemecahan 
masalah. 

b. Pemberian reward. Karyawan perlu 
memperoleh kenaikan gaji, insentif dan 
promosi. 

c. Motivasi. Pegawai perlu memperoleh 
memotivasi, mengembangkan inisiatif, dan 
rasa percaya diri. 

d. Perencanaan SDM. Karyawan perlu 
mendapatkan pengembangan keahlian dan 
keterampilan dan perencanaan SDM. 

e. Kompensasi. Memberi informasi yang 
digunakan apa yang harus diberikan kepada 
karyawan yang berkinerja tinggi atau 
rendah dan bagaimana pemberian 
kompensasi yang adil . 

f. Komunikasi. Komunikasi yang 
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berkelanjutan antara atasan dan bawahan 
menyangkut kinerja karyawan.  

Mangkunegara (2002) berpendapat 
bahwa, beberapa faktor menentukan rating 
pegawai, serta kualitas dan kemampuan 
(kemandirian dan bekerja sama) menjadi tolak 
ukurnya.  Pengelompokkan dalam pengukurun 
kinerja yaitu ketepatan waktu, dan efektivitas 
dalam bekerja, maka indikator kinerja yang 
akan digunakan dalam menganalisis penelitian 
ini adalah: kualitas, kuantitas, ketepatan 
waktu, efektivitas,  dan kemandirian 
(Abdullah, 2014). 
Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu 
kesediaan mengeluarkan upaya tinggi ke arah 
tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 
kemampuan upaya itu untuk memenuhi 
kebutuhan individual. Bila seseorang 
termotivasi, ia akan mencoba kuat 
(Sedarmayanti,2008). Motivasi menurut 
Hasibuan (2005), agak berbeda “yaitu 
mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar 
mau bekerja sama secara produktif berhasil 
mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah 
ditentukan. Motivasi menyebabkan, 
menyalurkan dan mendukung perilaku 
manusia supaya mau bekerja giat dan antusias 
mencapai hasil yang optimal” . Motivasi agak 
berbeda menurut  Mangkunegara (2002)  
“yaitu kondisi yang menggerakkan pegawai 
agar mampu mencapai tujuan dan motifnya 
berupa dorongan kebutuhan dalam diri 
pegawai yang perlu dipenuhi agar dapat 
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya”. 
Sedikit berbeda menurut Simamora (2006), 
“motivasi mengandung arti dorongan 
psikologis yang mengarahkan seseorang 
menuju sebuah tujuan. Motivasi sendiri 
melibatkan gerakan fisik dan mental dan 
mempunyai dua sisi yaitu gerakan dan motif. 
Pengertian motif  merupakan kebutuhan, 
dorongan, keinginan atau impuls dalam diri 
individu”.  

Motivasi, terdapat beberapa teori seperti 
(Munandar,2014): 
1. Teori yang diperkenalkan oleh Maslow,  

mengenai pendapatnya bahwa manusia 
berada pada kondisi mengejar yang 
berkesinambungan. Jika kebutuhan satu 
dipenuhi, maka akan timbul kebutuhan 
yang lain lagi. Kebutuhan di sini dibagi 
menjadi lima, dengan susunan  tingkatan 
dari yang terbawah kebutuhan yang belum 
terpuaskan adalah:  

a. Kebutuhan fisiologikal, kebutuhan yang 
timbul dari tubuh kita seperti, makan, 
minum dan udara segar atau yang 
termasuk kebutuhan primer. Jika tidak 
dipenuhi, maka individu berhenti 
eksistensinya. 

b. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk 
dilindungi dari bahaya dan ancaman 
fisik. 

c. Kebutuhan sosial, kebutuhan memberi 
dan menerima persahabatan, cinta kasih 
dan rasa memiliki. 

d. Kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini ada 
dua jenis yaitu:  
- Keutuhan mencakup faktor internal: 

berupa harga diri, kepercayaan diri, 
otonomi dan kompetensi. 

- Kebutuhan mencakup faktor 
eksternal: reputasi, kebutuhan untuk 
dikenali dan diakui. 

Kebutuhan harga diri ini termasuk 
keinginan untuk dipuji, diakui 
prestasinya, keinginan untuk didengar 
dan dihargai pandangannya. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan 
kebutuhan untuk melakukan pekerjaan 
yang sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki, temasuk untuk menjadi kreatif 
dan untuk dapat merealisasikan potensi 
dirinya. 
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segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 
sebagai balas jasa kerja mereka”. Begitupula 
sama halnya menurut  Hasibuan (2005), 
“kompensasi adalah semua pendapatan yang 
berbentuk uang, barang langsung atau tidak 
langsung yang diterima karyawan sebagai 
imbalan atas jasa yang diberikan kepada 
perusahaan”.  

Berdasarkan teori yang telah 
diungkapkan para ahli di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kompensasi merupakan, 
segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 
baik berbentuk uang, barang langsung dan 
tidak langsung, sebagai balas jasa atas 
kontribusi karyawan kepada perusahaan. 

Sedangkan dalam kompensasi juga 
terdapat tunjangan (Fringe Benefits) atau 
disebut kompensasi pelengkap. Maksud 
pemberian tunjangan menurut Handoko 
(2008), “adalah untuk mempertahankan 
karyawan dalam jangka panjang. Benefits dan 
pelayanan merupakan kompensasi tidak 
langsung karena diperlakukan untuk 
menciptakan kondisi dan lingkungan kerja 
yang menyenangkan dan secara tidak  
langsung mempengaruhi kinerja” . 

Program pemberian kompensasi 
pelengkap memberikan keuntungan bagi 
perusahaan antara lain: (a) penarikan lebih 
efektif, (b). peningkatan semangat kerja dan 
kesetiaan, (c). penurunan perputaran karyawan 
dan absensi (d). pengurangan kelelahan, (e). 
pengurangan pengaruh serikat karyawan, (f). 
hubungan masyarakat yang lebih baik, (g). 
pemuasan kebutuhan karyawan, (h). 
meminimalisir biaya kerja lembur, (i). 
pengurangan ancaman intervensi pemerintah.  

Berdasarkan teori yang telah 
diungkapkan para ahli di atas, seperti menurut 
Handoko, bahwa pekerja harus disenangkan 
dan dipuaskan dulu kebutuhannya dengan 
pemberian kompensasi agar tidak 
meninggalkan perusahaan. Menurut Hasibuan, 
dengan kompensasi yang adil, akan 
mengurangi tingkat turn over pegawai.  
Disiplin kerja 

Karyawan yang memiliki disiplin yang 
tinggi, biasanya memiliki tanggung jawab 
yang tinggi atas pekerjaannya. Menurut 
Hasibuan (2005),  “kedisiplinan adalah 
kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 
semua peraturan perusahaan dan norma-norma 
sosial yang berlaku” . Berbeda menurut Devis 
dan Newstrom (1985), ”disiplin adalah 
tindakan manajemen untuk menegakkan 

strandar organisasi”. Menurut  Handoko 
(2014), disiplin adalah “kegiatan manajemen 
untuk menjalankan standar-standar 
organisasional”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin 
adalah suatu kesadaran dan kesediaan dari 
seseorang guna menjalankan standar yang 
ditetapkan oleh organisasi/perusahaan. 

Menurut Handoko (2014)  “ada dua tipe 
disiplin yaitu”: 
a. Disiplin preventif yaitu suatu kegiatan yang 

untuk mendorong karyawan agar mengikuti 
standar dan aturan, sehingga 
penyelewengan dapat dicegah. Kedisiplin 
ini terjadi berdasarkan inisiatif karyawan 
sendiri. 

b. Disiplin korektif yaitu kegiatan yang 
diambil untuk menangani pelanggaran 
peraturan untuk menghindari pelanggaran 
lebih lanjut. Menurut Davis dan Newstrom 
(1987), “tindakan korektif biasanya berupa 
jenis hukuman tertentu dan disebut 
tindakan disipliner. Tindakan disipliner 
yang paling akhir adalah pemecatan”. 

Menurut Gibson (2006) dalam 
jurnalnya, yaitu: “When  disciplining   
employees,   keep   in  mind  four  key   words: 
consistency, warning, clarity, and immediacy”.  

Dalam mendisiplinkan karyawan, 
diperlukan empat kunci yaitu: (1). Konsisten. 
Disiplin harus tetap, tidak berubah-ubah, dan 
harus adil. (2). Peringatan. Dalam 
mendisiplinkan mengacu pada 
menginformasikan kepada karyawan tentang 
suatu masalah sebelum menjadi besar. (3). 
Kejelasan. Menekankan tentang apa yang 
mereka lalukan adalah salah atau benar dengan 
jelas. (4). Kedekatan. Dengan pendekatan, 
agar mereka sadar bahwa yang telah 
dilakukannya salah dan menegurnya tidak 
boleh di depan umum. 

Jika karyawan telah melakukan tindakan 
disipliner yang melanggar peraturan 
perusahaan, maka diperlukan suatu bukti-bukti 
yang kuat agar pemberian sanksi menjadi adil. 
Oleh karenanya, diperlukan suatu kesepakatan 
bersama antara para karyawan dan manajemen 
dalam mencari bukti-bukti tersebut. Menurut 
Alexander (2000), “Manajemen dan buruh 
harus menyadari perjanjian ini untuk 
memastikan adil dan merata.Teknik 
pengumpulan informasi berikut ini dicapai 
dalam suatu perjanjian yaitu: (1). 
Menggunakan penyidik independen atau di 
luar yang diakui untuk memiliki ketrampilan 



83 
 

 

Agnes, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi, Kompensasi, Kerja Terhadap Kinerja 

khusus dan berpengalaman. (2). Menggunakan 
perwakilan serikat pekerja dalam wawancara 
dalam kemampuan, tujuan(pekerjaan) yang 
dibebankan kepada karyawan mengumpulkan 
informasi. (3). Menggunakan serikat pekerja 
dan Manajemen dalam mengumpulkan 
informasi dan analisis masalah”. 

 Menurut Hasibuan (2005), “indikator 
yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 
karyawan perusahaan yaitu”: (a). Tujuan harus 
sesuai dengan kemampuan karyawan 
bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-
sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 
(b). Teladan pimpinan, pimpinan yang baik 
harus memberi contoh yang baik, berdisiplin 
yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan 
perbuatan. (c). Balas jasa, jika kecintaan 
karyawan semakin baik terhadap 
pekerjaannya, kedisiplinan mereka akan 
semakin baik pula. (d). Keadilan, sifat manusia 
yang merasa dirinya penting dan minta 
diperlakukan sama dengan lainnya, dapat 
menjadi dasar kebijakan dalam pemberian 
balas jasa atau hukuman akan merangsang 
terciptanya kedisiplinan yang baik. (e). 
Waskat, (pengawasan melekat), atasan harus 
aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, 
sikap, gairah kerja, dan prestasi kerja 
bawahannya, sehingga karyawan merasa 
mendapatkan perhatian, bimbingan, 
pengawasan dari atasannya. (f). Sanksi hukum, 
sanksi yang berat akan membuat karyawan 
semakin takut melanggar peraturan 
perusahaan, sehingga perilaku indisipliner 
karyawan akan berkurang. (g). Ketegasan, 
pimpinan harus berani dan tegas, bertindak 
untuk menghukum setiap karyawan yang 
indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang 
telah ditetapkan. (h). Hubungan kemanusiaan 
yang harmonis di antara sesama karyawan 
akan menciptakan kedisiplinan yang baik pada 
suatu perusahaan.  

Sama halnya menurut Nitisemito yang 
perpendapat bahwa, “kedisiplinan perlu 
ditegakkan tidak hanya dengan ancaman tetapi 
dengan melakukan” (1991:200-206): 
a. Peningkatan kesejahteraan. Sehingga 

mereka diharapkan dapat lebih berdisiplin. 
b. Pemberian ancaman, diberikan untuk 

menegakkan kedisiplinan, mendidik bukan 
menghukum. 

c. Adanya ketegasan. Bagi mereka yang 
melakukan indisipliner akan ditindak tegas 
agar tidak terulang lagi serta dilakukan 
dengan adil. 

d. Perlu dipartisipasikan, dengan 
keikutsertaan karyawan, maka kedisiplinan 
dan ancaman hukuman telah disepakati 
bersama. 

e. Merupakan tujuan dan sesuai dengan 
kemampuan. Disiplin harus sesuai dengan 
kemampuan karyawan. 

f. Teladan dari pimpinan. Pimpinan harus 
juga memberikan contoh yang baik kepada 
karyawannya untuk mentaati peraturan 
yang diterapkan.  

Berdasarkan keterangan di atas maka, 
indikator yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah: tujuan dan kemampuan, 
teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, waskat 
(pengawasan melekat), sanksi hukum, 
ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. 
 
Metode  

Metoda yang digunakan adalah metoda 
studi pustaka, yaitu; mengumpulkan informasi 
dari  data dengan bantuan berbagai macam 
referensi bahan ajar, buku, jurnal  , dan 
kemudian dianalisis berdasarkan referinsi.  
 
Pembahasan  

Pengertian dari karyawan adalah suatu 
kekayaan utama yang dimiliki oleh suatu 
perusahaan . Karena tanpa adanya keikut 
sertaan karyawan maka aktifitas perusahaan 
tidak akan terlaksana. Menurut Sukmana 
(2013) bahwa, karyawan suatu perusahaan 
adalah penduduk yang memiliki usia kerja ( 
usia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh 
penduduk dalam suatu negara yang 
memproduksi barang dan jasa jika ada 
permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 
mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas. 
Karyawan didalam keberadaannya atau tidak 
adanya karyawan, didalam suatu usaha maka 
perusahaan tersebut dapat berjalan. 
Berproduksinya suatu perusahan akan 
tergantung dari kualitas dari karyawannya. 

Perusahaan harus mengetahui dan 
menilai kualitas kerja yang dimiliki oleh 
karyawannya. Karena kualitas merupakan taraf 
atau tingkat dari baik atau buruknya suatu 
penilaian, dan dapat pula dipadankan dengan 
suatu angka. Pengertian dari kualitas kerja 
adalah suatu penilaian atau mutu seorang 
karyawan atau pegawai dimana didalam 
melaksanakan suatu pekerjaan sudah sesuai, 
tepat yang artinya melaksanakan pekerjaannya 
sudah sesuai dengan prosedur dan tujuan dari 
pekerjaannya.  Kinerja individu atau karyawan 
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adalah kemampuan atau keahlian individu atau 
seseorang dalam melaksanakan segala 
tugasnya sehingga memberikan hasil untuk 
perusahaannya. 

Kinerja yang dimiliki oleh seorang 
karyawan dapat dilihat dari beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi penilain karyawan 
tersebut. Diantaranya, faktor kemampuan 
karyawan itu sendiri, dan faktor motivasi. 
Faktor kemampuan merupakan hasil dari 
kemampuan potensi atau yang biasa kita kenal 
dengan kemampuan IQ, tingkat pendidikan 
yang sudah karyawan itu tempuh,, serta  
keterampilan. Selain daripada faktor 
kemampuan kinerja dapat dinilai dengan 
mengetahui motivasi atau suatu sikap 
karyawan tersebut didalam melihat, merespon 
konsisi atau keadaan di lingkungan 
perkerjaannya.  Kinerja dapat dikatakan, 
merupakan perilaku atau kegiatan yang 
dilakukan oleh seorang karyawan atau 
pegawai didalam mengerjakan tanggung 
jawabnya yang diberikan untuk mencapai 
tujuan dengan dipengaruhi oleh faktor  
kemampuan dan motivasi serta faktor internal 
dan eksternal perusahaan. 

Perusahan dalam hal ini juga memiliki 
penilaian atas kinerja yang dimiliki oleh 
karyawannya. Penilain kinerja tersebut adalah 
penilaian yang dilakukan oleh suatu organisasi 
terhadap prestasi kerja atau kinerja 
karyawannya dalam melaksanakan tugasnya 
dengan menggunakan suatu tolok ukur atau 
standar kinerja yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan. Keseimbangan antara kinerja dari 
karyawan sangat diharapkan, sehingga  
diharapkan perusahaan memiliki penilaian 
terhadap kinerja karyawannya, dengan 
memberikan penghargaan atas kerja 
karyawannya.  

Perusahan didalam menjalankan 
usahanya dengan jumlah karyawan yang 
dimilikinya mengharapkan hasil produksi 
meningkat  maka perlu kinerja karyawan yang 
baik dan maksimal. Perlunya motovasi agar 
karyawan mendapat dorongan yang positif dari 
perusahaan. Motivasi adalah suatu upaya yang 
mendorong seseorang untuk melakukan 
sesuatu, dimana motif merupakan daya 
penggerak dari dalam untuk melakukan 
kegiatan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dengan memberi penghargaan atas 
kerja keras karyawannya menunjukkan 
perusahaan menghargai upaya yang dilakukan 
oleh karyawannya. Akan tetapi  banyak 

permasalahan lain yeng menyebabkan 
motovasi karyawan terpengaruh. Berdasarkan  
Wiley (1997)   membuktikan bahwa prioritas 
faktor motivasi karyawan  berubah dari waktu 
ke waktu, lebih dari salah satu alasan mengapa 
perubahan ini terjadi. Kondisi ekonomi, 
perubahan lingkungan kerja atau industri, 
kondisi pasar tenaga kerja, kompetisi industri, 
perubahan sikap pekerja. Dengan kondisi 
tersebut maka perlunya perusahaan melakukan 
langkah – langkah yang bijak dalam 
memberikan motivasi kepada karyawan. 
Perlunya perusahaan melakukan pengukuran 
dengan menggunakan indikator untuk 
mengukur motivasi  karyawannya. Dengan 
melakukan pemahaman atas apa yang 
dibutuhkan atau keinginan oleh karyawan 
dimana  berdasarkan indicator tersebut yaitu; 
rasa layak dan cukup, rasa dihargai dan 
dihormati, rasa aman, hubungan yang baik, 
rasa adil dan ada kesempatan, rasa senang, 
rasa kebebasan dan nyaman. Hal tersebut, 
dapat juga disebut dengan kompensasi.  

Menurut Sulistiani dan Rosida (2003) 
menjelaskan bahwa, kompensansi adalah, 
segala sesuatu yang diterima oleh pegawai 
sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja 
mereka. berdasarkan  penjelasan teori dan 
pendapat para ahli , maka kompensasi sangat 
diharapkan dapat mengurangi tingkat absensi 
yang tinggi, mengurangi tingkat perputaran 
karyawan keluar masuk yang tinggi, serta 
dapat meningkatkan semangat kerja para 
karyawannya.  
 
Penutup 
Kesimpulan 

Kinerja karyawan merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan dan ber 
tanggungjawab untuk mencapai tujuan. 
Disimpulkan bahwa pengaruh dari kinerja 
karyawan adalah, (a)  faktor kemampuan 
karyawan, faktor motivasi, serta faktor internal 
dan eksternal dari perusahaan. (b). Motivasi 
karyawan rendah, maka kinerja yang 
dihasilkan rendah, dan jika motivasi yang 
dimiliki tinggi, maka kinerja yang dihasilkan 
juga akan tinggi. (c). kompensasi yang 
diberikan rendah atau tidak sesuai dengan 
keinginan karyawannya, maka kinerja yang 
dihasilkan karyawan juga rendah, jika 
kompensasi yang mereka dapatkan juga tinggi, 
maka kinerja yang mereka hasilkan juga 
tinggi. (d). Factor motivasi merupakan factor 
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yang paling besar dan dominan dalam 
mempengaruhi kinerja karyawan.  
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 ABSTRAK  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan wujud kesantunan 
pragmatik imperatif dalam tuturan masyarakat di desa Stagen kabupaten 
Kotabaru (2) mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan terjadinya 
kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan masyarakat di desa Stagen 
kabupaten Kotabaru. Metode penelitian ini menggunakan metode kalitatif yang 
bersifat deskriptif dimana menggambarkan tentang kesantunan imperatif dalam 
tuturan masyarakat di desa Stagen kabupaten Kotabaru.Berdasarkan hasil 
penelitian dan analisis yang dilakukan pada kesantunan imperatif dalam tuturan 
masyarakat di desa Stagen kabupaten Kotabaru, ditemukan adanya tuturan 
kesantunan bermakna pragmatik imperatif permintaan, tuturan bermakna 
kesantunan pragmatik imperatif pemberian izin, tuturan bermakna kesantunan 
pragmatik imperatif anjuran, dan tuturan bermakna kesantunan pragmatik 
imperatif suruhan. Dan juga faktor-faktor yang yang menentukan terjadinya 
tuturan kesantunan imperatif yaitu panjang pendek tuturan, urutan tutur, intonasi 
tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, pemakaian ungkapan penanda kesantuanan, 
konteks, situasi tutur dan skala kesantunan kesekawanan. 

 
Kata Kunci: Kesantunan, Imperatif, Tuturan 

 
 

Pendahuluan 
Dalam berkomunikasi diperlukan dua 

sarana penting yakni sarana linguistik dan 
sarana pragmatik. Sarana linguistik berkaitan 
dengan ketepatan bentuk dan struktur bahasa, 
sedangkan sarana pragmatik berkaitan dengan 
kecocokan bentuk dan struktur dengan konteks 
penggunaannya. 

Didasarkan pada nilai komunikatifnya, 
kalimat dalam bahasa Indonesia dapat 
dibedakan menjadi lima, yakni (1) kalimat 
berita atau deklaratif, (2) kalimat perintah atau 
imperatif, (3) kalimat tanya atau interogatif, 
(4) kalimat seruan atau akslamatif, dan (5) 
kalimat penegas atau emfatik. 

Salah satu jenis kalimat yang sering 
dipakai dalam tuturan kehidupan sehari-hari 
adalah kalimat imperatif atau perintah, yakni 
kalimat yang dituturkan dengan mengharapkan 
tanggapan yang berupa tindakan tertentu dari 
orang yang diajak berkomunikasi. 

Kalimat imperatif dapat diklasifikasikan 
menjadi lima macam, yakni (1) kalimat  
imperatif biasa, (2) kalimat imperatif 
permintaan, (3) kalimat imperatif pemberian 
izin, (4) kalimat imperatif ajakan, dan (5) 
kalimat imperatif suruhan. 

Kalimat imperatif adalah kalimat yang 
mengandung memerintah atau meminta mitra 
tutur melakukan sesuatu sebagaimana yang 
diinginkan penutur. 

Dalam kegiatan bertutur sesungguhnya 
tuturan imperatif tidak hanya di jumpai dalam 
pertuturan dengan menggunakan bahasa 
Indonesia, karena kalimat perintah dapat 
dipergunakan dalam tuturan kehidupan sehari-
hari, yang mana bangsa Indonesia adalah 
bangsa yang beragam yakni memiliki 
bermacam-macam suku bangsa dan masing-
masing suku memiliki adat istiadat juga bahasa 
sendiri-sendiri yang disebut bahasa daerah.  
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Seperti di desa Stagen kabupaten 
Kotabaru dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakatnya menggunakan bahasa daerah 
seperti bahasa Banjar dan Jawa, maka tentunya 
dalam pertuturan meraka pasti juga terdapat 
tuturan imperatif. Berkaitan dengan latar 
belakang tersebut membuat peneliti yang juga 
tinggal di desa Stagen temotivasi untuk 
meneliti mengenai tuturan imperatif yang 
digunakan oleh penduduk desa Stagen, karena 
itulah peneliti memberi judul proposal skripsi 
ini dengan judul “Kesantunan Imperatif dalam 
Tuturan Masyarakat di Desa Stagen 
Kabupaten Kotabaru”  kajian pragmatik. 
Berdasarkan  latar belakang yang sudah 
dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian yaitu (1) Bagaimanakah wujud 
kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan 
masyarakat di desa Stagen kabupaten 
Kotabaru? (2) Apa sajakah faktor-faktor yang 
menentukan terjadinya kesantunan pragmatik 
imperatif dalam tuturan masyarakat di desa 
Stagen kabupaten Kotabaru? 

Tujuian dalam penelitian ini di 
sesuaikan dengan permasalahan yang ada pada 
rumusan masalah diatas dan tujuan penelitian 
ini adalah (1) Mendeskripsikan wujud 
kesantunan pragmatik imperatif dalam tuturan 
masyarakat di desa Stagen kabupaten 
Kotabaru. (2) Mendeskripsikan faktor-faktor 
yang menentukan terjadinya kesantunan 
pragmatik imperatif dalam tuturan masyarakat 
di desa Stagen kabupaten Kotabaru. 
 
Kajian Pustaka 
Imperatif 

Moeliono (1992 dalam Rahardi, 2005: 
2) menyatakan bahwa apabila didasarkan pada 
nilai komunikatifnya, kalimat dalam bahasa 
Indonesia dapat dibedakan menjadi lima, yakni 
(1) kalimat berita atau deklaratif, (2) kalimat 
perintah atau imperatif, (3) kalimat tanya atau 
interogatif, (4) kalimat seruan atau akslamatif, 
dan (5) kalimat penegas atau emfatik. 
Pengertian masing-masing kalimat itu adalah 
kalimat berita digunakan untuk menyampaikan 
berita yang berupa pernyataan, kalimat 
perintah digunakan untuk memberikan 
perintah, kalimat seruan digunakan untuk 
mengungkapkan keheranan atau kekaguman 
atas hal tertentu, dan kalimat penegas 
digunakan untuk memberikan penekanan atau 
penegasan  khusus terhadap pokok 
pembicaraan tertentu. 

Keraf (1980 dalam Rahardi, 2005:2) 
mendefinisikan  kalimat perintah sebagai 
kalimat yang digunakan untuk menyuruh 
orang lain melakukan sesuatu, kalimat berita 
adalah kalimat yang mendukung suatu 
pengungkapan peristiwa atau kejadian, dan 
kalimat tanya adalah kalimat yang 
mengandung permintaan agar diberitahu 
sesuatu karena ia tidak mengetahui hal 
tertentu. 

Kalimat imperatif adalah kalimat yang 
berisi perintah atau menyatakan perintah 
kepada seseorang atau sekelompok (Sidu, 
2013: 80). 

Kalimat imperatif juga didefinisikan 
sebagai kalimat yang diutarakan penutur 
dengan maksud meminta pendengar 
melakukan suatu tindakan atau perlu diberi 
reaksi (Ahmad dan Hendri, 2015: 42). 

Beberapa ahli tata bahasa menggunakan 
istilah lain dari kalimat imperatif yaitu kalimat 
perintah atau kalimat suruh.  

Kalimat imperatif mengandung maksud 
memerintah atau meminta agar mitra tutur 
melakukan sesuatu sebagaimana diinginkan si 
penutur. Kalimat imperatif dapat berkisar 
antara suruhan yang sangat keras atau kasar 
sampai dengan permohonan yang sangat halus 
atau santun. Kalimat imperatif dapat pula 
berkisar antara suruhan untuk melakukan 
sesuatu sampai dengan larangan untuk 
melakukan sesuatu. 

Kalimat imperatif dapat diklasifikasikan 
menjadi lima macam, yakni (1) kalimat 
imperatif biasa, (2) kalimat imperatif 
permintaan, (3) kalimat imperatif pemberian 
izin, (4) kalimat imperatif ajakan, dan (5) 
kalimat imperatif suruhan (Rahardi, 2005:79). 
1. Kalimat Imperatif Biasa 

Kalimat imperatif biasa lazimnya memiliki 
ciri-ciri yaitu berintonasi keras, didukung 
dengan kata kerja dasar, dan berpartikel  
pengeras-lah. Kalimat imperatif jenis ini 
dapat berkisar antara imperatif yang sangat 
halus sampai dengan imperatif yang sangat 
kasar. 
Contoh :  

A : “Monik, lihat!” 
Tuturan tersebut dituturkan oleh teman 
Monik pada saat ingin menunjukkan buku 
yang baru saja dibelinya.  

B : “Usir kucing itu!” 
Dituturkan oleh seorang ibu yang sedang 
jengkel dengan kucing peliharaannya yang 
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baru saja menghabiskan ikan goring di atas 
meja. 

2. Kalimat Imperatif Permintaan 
Kalimat imperatif permintaan adalah 
kalimat imperatif dengan kadar suruhan 
sangat halus. Lazimnya, kalimat imperatif 
permintaan disertai dengan sikap penutur 
yang lebih merendah dibandingkan dengan 
sikap penutur pada waktu menuturkan 
kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif 
permintaan ditandai dengan pemakaian 
penanda kesantunan tolong, coba, harap, 
mohon, dan beberapa ungkapan lain, seperti 
sudilah kiranya, dapatkah seandainya, 
diminta dengan hormat, dan dimohon 
dengan sangat. 
Contoh:  
 A : “Anak-anak. Coba jangan ribut, 

bapak akan menjelaskan materi 
yang baru” 

3. Kalimat Imperatif Pemberian Izin 
Kalimat imperatif yang dimaksudkan untuk 
memberikan izin ditandai dengan 
pemakaian penanda kesantunan silakan, 
biarlah dan beberapa ungkapan lain yang 
bermakna mempersilakan, seperti 
diperkenankan, dipersilakan, dan diizinkan. 
Contoh :  

A :  “Ian, silakan ambil buah duku itu 
kalau kau mau!” 

4. Kalimat Imperatif Ajakan 
Kalimat imperatif ajakan biasanya 
digunakan dengan penanda kesantun ayo 
(yo), biar, coba, mari, harap, hendaknya, 
dan hendaklah. 
Contoh :   

A  :  “Tut, ayo naik mobilku saja!” 
5. Kalimat Imperatif Suruhan 

Kalimat imperatif suruhan, biasanya 
digunakan bersama penanda kasantunan 
ayo, biar, coba, harap, hendaklah, 
hendaknya, mohon, silakan, dan tolong. 
Contoh :   

A  : “Nang, coba keraskan sedikit 
radio itu!” 

Dalam praktik komunikasi interpersonal, 
sesungguhnya makna imperatif dalam 
berkomunikasi tidak hanya diungkapkan 
dengan konstruksi imperatif (suruh), 
melainkan juga dapat diungkapkan dengan 
konstruksi lainnya. Makna  pragmatik 
imperatif sebuah tuturan tidak selalu 
sejalan dengan wujud konstruksinya, 
melainkan ditentukan oleh konteks situasi 

tutur yang menyertai, melingkupi, dan 
melatarinya. 

Wujud Formal Imperatif 
1. Imperatif Aktif 

Imperatif aktif dalam bahasa Indonesia 
dapat dibedakan berdasarkan penggolongan 
verbanya menjadi dua macam, yaitu : 
a. Imperatif Aktif Tidak Transitif 

Imperatif Aktif dalam bahasa Indonesia 
dapat berciri tidak transitif. Imperatif 
aktif tidak transitif dibentuk dari tuturan 
deklaratif, yaitu dengan menerapkan 
ketentuan-ketentuan berikut, yaitu: (1) 
menghilangkan subjek yang lazimnya 
berupa persona kedua seperti anda, 
saudara, kamu, kalian, anda sekalian, 
saudara sekalian, kamu sekalian, dan 
kalian-kalian; (2) mempertahankan 
bentuk verba yang dipakai dalam 
kalimat deklaratif itu seperti apa adanya; 
dan menambahkan partikel -lah pada 
bagian tertentu untuk memperhalus 
maksud imperatif aktif. 
Contoh:   

A  :  Kemari kalau berani ! 
B : Kemarilah kalau berani ! 

b. Imperatif Aktif Transitif 
Untuk membentuk tuturan imperatif akif 
transitif, verba harus dibuat tanpa 
berawalan me-N. 
Contoh: 

A : Ambil surat keterangan itu ! 
2. Imperatif Pasif 

Dalam kegiatan berkomunikasi tuturan 
imperatif lazim dinyatakan dalam tuturan 
yang berdiatesis pasif. Dalam imperatif 
pasif digunakan bentuk tuturan yang mana 
dalam menyatakan maksud imperatifnya 
cenderung memiliki kadar suruhan yang 
rendah.   
Contoh:  

A : Surat itu diketik dan dikirim 
secepatnya.  

Wujud Pragmatik Imperatif 
Wujud pragmatik dalam bahasa 

Indonesia tidak selalu berkonstruksi imperatif. 
Maksudnya yaitu wujud pragmatik imperatif 
dapat berupa tuturan yang berkonstruksi 
imperatif dan dapat pula berkonstruksi non 
imperatif. 

Maksud dari wujud pragmatik adalah 
realisasi maksud imperatif yang dikaitkan 
dengan konteks situasi tutur.   
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Kajian Kesantunan Imperatif dalam 
Tuturan 

Kesantunan di dalam tuturan imperatif 
sangat penting dilakukan oleh penutur untuk 
menghargai mitra tutur. Secara linguistik, 
kesantunan dalam pemakaian tuturan imperatif 
bahasa Indonesia sangat ditentukan oleh 
muncul atau tidak munculnya ungkapan-
ungkapan penanda kesantunan. Untuk menilai 
santun tidaknya sebuah tuturan dapat 
digunakan skala ketidaklangsungan Leech dan 
muncul atau tidaknya ungkapan penanda 
kesantunan seperti yang dikemukakan oleh 
Rahardi. Skala ketidaklangsungan Leech 
(dalam Rahardi, 2005: 67) menunjuk kepada 
peringkat langsung atau tidaknya sebuah 
tuturan. Semakin suatu tuturan bersifat 
langsung, maka semakin dianggap tidak 
santunlah tuturan itu dan semakin suatu 
tuturan bersifat tidak langsung maka semakin 
dianggap santunlah tuturan itu. Kesantunan 
dalam tuturan imperatif sangat ditentukan oieh 
muncul tidaknya ungkapan-ungkapan penanda 
kesantunan seperti Maaf, tolong, coba, mohon, 
dan sebagainya.  

Adapun kadar relasi atau hubungan 
antara tuturan imperatif dengan tindak-tindak 
tutur itu adalah sebagai berikut: (1) sebagai 
tindak lokusi tuturan imperatif merupakan 
pernyataan makna dasar dari konstruksi 
imperatif, (2) sebagai tindak ilokusi makna 
imperatif yang pada dasarnya merupakan 
maksud yang disampaikan penutur dalam 
menyampaian tuturan imperatif, dan (3) 
sebagai tindak perlokusi sosok imperatif yang 
berkaitan dengan dampak yang timbul sebagai 
akibat dari tindak tutur.  

Kesantunan imperatif dalam tuturan 
yaitu mengandung maksud memerintah atau 
meminta agar mitra tutur melakukan sesuatu 
sebagaimana diinginkan oleh penutur yaitu 
dengan menerapkan prinsip kesantunan 
sebagai refleksi dari tindak kesantunan 
berbahasa.  

Kesantunan linguistik tuturan imperatif 
mencakup panjang pendek tuturan, urutan 
tutur, intonasi tuturan dan isyarat-isyarat 
kinesik, serta pemakaian ungkapan penanda 
kesantuanan (Rahardi, 2005: 118) 
1. Panjang Pendek Tuturan 

Di dalam masyarakat bahasa dan 
kebudayaan Indonesia, panjang pendek 
tuturan yang digunakan dalam bertutur, erat 
kaitannya dengan masalah kesantunan. 
Orang yang bertutur secara langsung dalam 

menyampaikan maksud tuturnya maka akan 
dianggap sebagai orang yang tidak sopan. 
Semakin panjang tuturan yaitu dengan 
menggunakan unsur basa-basi dalam 
kegiatan bertutur, maka orang tersebut akan 
dikatakan sebagai orang yang santun.  
Semakin panjang tuturan seseorang 
semakin besar pula keinginan orang itu 
untuk bersikap santun kepada mitra tutur 
atau lawan bicaranya (Prayitno, 2013). 
Berkenaan dengan hal tersebut, berikut 
contoh tuturannya. 

(1) Tas merah itu! 
(2) Ambil tas merah itu! 
(3) Ambilkan tas merah itu! 
(4) Tolong ambilkan tas merah itu! 

Dari contoh tuturan tersebut dapat 
dikatakan bahwa tuturan yang memiliki 
jumlah kata banyak atau tuturannya 
panjang maka tuturan itulah yang dianggap 
santun. 

2. Urutan Tutur 
Pada kegiatan bertutur urutan tutur juga 
erat kaitannya dengan kesantunan tuturan. 
Untuk mengutarakan maksud tertentu, 
biasanya orang akan mengatur urutan 
tuturnya agar menjadi tuturan yang tegas, 
kasar maupun sopan. Maka tuturan 
imperatif yang diawali dengan informasi 
nonimperatif di depannya akan memiliki 
nilai kesantunan yang lebih tinggi daripada 
tuturan imperatif yang tidak diawali 
informasi nonimperatif di depannya. 

3. Intonasi Tuturan dan Isyarat-isyarat 
Kinesik 
Intonasi dibedakan menjadi dua, yakni (a) 
Intonasi yang menandai berakhirnya suatu 
kalimat atau intonasi final, dan (b) Intonasi 
yang berada di tengah kalimat atau intonasi 
nonfinal. Fungsi dari intonasi ialah untuk 
memperjelas dan mempertegas tuturan. 
Berdasarkan intonasi dan isyarat-isyarat 
kinesik, yakni (a) volume, (b) ekspresi 
wajah, (c) sikap tubuh, (d) gerakan jari-
jemari, (e) ayunan lengan, (f) gerakan 
lengan, (g) gerakan pundak, (h) goyangan 
pinggul, dan (i) gelengan kepala.   

4. Ungkapan-ungkapan Penanda Kesantunan 
Kesantunan pemakaian tuturan imperatif 
juga ditentukan oleh adanya ungkapan-
ungkapan penanda kesantunan. Ungkapan-
ungkapan penanda kesantunan tersebut, 
yakni: mohon, tolong, mari, jangan, 
silakan, ayo, coba, hendaklah, dan harap. 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif atau metode penelitian naturalistik 
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 
yang alamiah (natural setting), disebut juga 
sebagai metode kualitatif karena data yang 
terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif 
(Sugiyono, 2012:8). 

Tanjung dan Ardial (2008:2) 
menyatakan bahwa, penelitian kualitatif 
dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala 
secara holistik-kontekstual melalui 
pengumpulan data dan latar alami dengan 
memanfaatkan peneliti sebagai instrumen 
kunci. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif 
cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif, yang mana proses dan 
makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Ciri penelitian 
kualitatif mewarnai sifat dan bentuk 
laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian 
kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang 
bersifat kreatif dan mendalam serta 
menunjukkan ciri naturalistik yang penuh 
keautentikan.  

Pada penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif adalah adalah data yang 
dianalisis bukan berupa angka-angka (data 
kuantitatif) tetapi berupa kata-kata (Mahsun, 
2005:257).  

Penelitian kualitaif dilakukan pada 
obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah 
obyek yang berkembang apa adanya, tidak 
dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 
peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada 
obyek tersebut. Peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif karena data penelitian 
berupa bentuk-bentuk bahasa secara verbal, 
yaitu berupa kesantunan tuturan imperatif 
masyarakat desa Stagen kabupaten Kotabaru. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan dalam dalam penelitian ini, sebagai 
berikut:  
1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah dasar semua ilmu 
pengetahuan. Para ilmuan ilmuan hanya 
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 
berdasarkan dunia kenyataan yang 
diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 
2012:226).  

2. Interview (Wawancara) 

Esterberg (2002 dalam Sugiyono, 
2012:231) yang menyatakan wawancara 
adalah merupakan pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.  

3. Simak 
Simak adalah teknik yang digunakan untuk 
memperoleh data yaitu dilakukan dengan 
menyimak penggunaan bahasa. Teknik ini 
memiliki teknik dasar yang berwujud 
teknik sadap/ rekam. Teknik sadap/ rekam 
disebut sebagai teknik dasar dalam teknik 
simak karena pada hakikatnya penyimakan 
diwujudkan dengan penyadapan/ 
perekaman.  

4. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa 
yang sudah berlalu. Dokumen dapat 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang (Sugiyono, 
2012:240). Teknik dokumentasi ini akan 
digunakan untuk mendapatkan data yang 
berhubungan dengan penelitian yang akan 
diambil berupa gambar dan rekaman pada 
saat tahap observasi dan wawancara 
berlangsung. 
Teknik rekam digunakan untuk merekam 
tuturan. Tujuan dari teknik rekam adalah 
untuk mencari data berupa kata-kata yaitu 
bunyi bahasa yang dipakai atau dihasilkan 
dari tuturan. Teknik rekam pada penelitian 
ini dilakukan dengan merekam tuturan 
masyarat desa Stagen Kabupaten Kotabaru 
di Rt.003 dan 014. 

5. Teknik Catat 
Untuk memperoleh data tentang kesantunan 
imperatif dan faktor penyebab terjadinya 
kesantunan imperatif  dalam tuturan 
masyrakat desa Stagen Kabupaten 
Kotabaru di Rt.003 dan 014 yaitu dengan 
mencatat hasil wawancara. Kemudian 
setelah melakukan penyimakan dan 
ditentukan objek yang akan diteliti, 
kemudian dilakukan pencatatan sehingga 
data yang semula berwujud lisan menjadi 
data yang berwujud tertulis. Pencatatan 
dilakukan setelah penyimakan dilakukan, 
dengan melakukan pencatatan dengan 
instrumen pengumpul data. Data 
dikelompokkan berdasar atas tuturan yang 
mengandung kesantunan imperatif dan 
faktor penyebab terjadinya tuturan 
imperatif masyarakat di desa Stagen 
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Kabupaten Kotabaru yang dikhususkan di 
Rt.003 dan 014. 

Teknik Analisis Data 
Setelah data diperoleh, tugas peneliti 

selanjutnya adalah menganalisis data dengan 
mendeskripsikan data-data dari pengumpulan 
di lapangan dan kemudian dianalisis 
berdasarkan teoritis dari kepustakaan yang 
disusun untuk mendapatkan jawaban dari 
masalah yang akan dipecahkan, selanjutnya 
data-data tersebut dikaji lebih mendalam 
berupa analisis secara spesifik untuk 
menjawab perumusan masalah yang sesuai 
dengan tujuan penelitian. Langkah-langkah 
analisis data, yaitu: 
1. Reduksi Data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan 
polanya. Data yang diperoleh dari lapangan 
jumlahnya cukup banyak, maka perlu 
dicatat secara teliti dan rinci. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data atau Data Display 
merupakan yang paling sering digunakan 
untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
naratif. 

3. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. 
Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, dan akan berubah bila tidak 
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung 
oleh bukti yang valid dan konsisten saat 
peneliti kembali ke lapangan 
mengumpulkan data, maka kesimpulan 
yang dikemukakan merupakan kesimpulan 
yang kredibel.  

 
Pembahasan 
Wujud Kesantunan Pragmatik Imperatif 
dalam Tuturan Masyarakat di Desa Stagen 
Kabupaten Kotabaru 

Berdasarkan data yang ada, berikut 
tuturan-tuturan yang merupakan wujud 
kesantunan pragmatif imperatif yang 
ditemukan dalam penelitian ini. 
1. Tuturan Bermakna Kesantunan Pragmatik 

Imperatif Permintaan 

Tuturan imperatif permintaan adalah 
tuturan imperatif dengan masing-masing 
tuturan yang mengandung makna 
permintaan. Makna imperatif permintaan 
yang lebih halus diwujudkan dengan 
penanda kesantunan tolong, mohon, minta. 
Berikut bentuk kesantunan pragmatik 
imperatif dalam tuturan masyarakat di desa 
stagen kabupaten kotabaru : 
(1) Putri  :  Abah bawa sini hp 

(handphone) mama, lun 
handak mengirim 

   (Bapak bawa sini hp mama, 
saya mau mengirim) 

 Kateni : (Menyerahkan hp) 
Tuturan di atas merupakan bentuk tuturan 
kesantunan imperatif permintaan. Tema 
yang dibicarakan adalah meminjam telepon 
genggam.  Pada tuturan tersebut sang anak 
yaitu Putri merupakan anak perempuan 
berumur 12 tahun yang bermaksud 
meminta atau meminjam telepon genggam 
(handphone) milik ayahnya yaitu Kateni 
seorang bapak/laki-laki berumur 47 tahun, 
untuk mengirim foto dan sang anak 
menuturkan kata lun yaitu bahasa banjar 
yang artinya adalah “saya”. Dalam bahasa 
banjar kata lun atau ulun yaitu merupakan 
kata yang santun atau sopan untuk 
digunakan dalam bertutur, terutama saat 
berbicara dengan orang yang lebih tua. 
Seandainya penutur menggunakan kata 
“Aku” atau bertutur dengan intonasi yang 
tinggi, maka tuturannya akan dianggap 
tidak santun.  
Meskipun penutur tidak menggunakan kata 
penanda kesantunan permintaan, namun 
penutur menggunakan intonasi tutur dan 
urutan tutur yang menunjukkan kesantunan. 
Bentuk tuturan yang merupakan bentuk 
kesantunan imperatif permintaan dapat pula 
dilihat pada tuturan berikut: 
(2) Putri : Jangan na Ki gelianan aku 
   (Jangan Ki, aku geli) 
 Kiki : Hehehe (tertawa) 
Tuturan tersebut termasuk dalam bentuk 
tuturan kesantunan imperatif permintaan. 
Tema dari pembicaraan di atas adalah 
permintaan untuk tidak menggelitk. Pada 
tuturan di atas penutur Putri yang 
merupakan anak perempuan berumur 12 
tahun meminta agar adiknya yaitu Kiki 
anak perempuan yang berumur 7 tahun, 
untuk berhenti menggelitik atau 
membuatnnya geli, walaupun penutur 
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menggunakan kata aku yaitu bahasa banjar 
yang artinya adalah “saya” merupakan kata 
yang bukan bahasa yang paling halus, 
tetapi dalam tuturan tersebut si penutur 
bertutur kepada adiknya yang jelas bahwa 
umur sang adik lebih muda dan tuturan 
tersebut dituturkan oleh penutur dengan 
intonasi yang lembut, berdasarkan konteks 
tuturan maka tuturan tersebut tetap 
termasuk dalam tuturan imperatif 
permintaan yang santun. Seandainya 
penutur bertutur dengan intonasi tinggi atau 
menggunakan gerakan kinesik seperti 
menepis maka tuturan imperatif tersebut 
akan dianggap tidak santun 
Berikut juga merupakan bentuk tuturan 
kesantunan imperatif permintaan : 
(3) Sumi : Itu sung-sung bangun biar 

diantar masnya bedahuluan 
nunggu di sekolahan. 
Hanyar pian meantar ulun. 

   (Itu bangunnya pagi-pagi 
biar diantar kakaknya duluan 
menunggu di sekolah. Baru 
anda mengantar saya) 

 Kateni : Hah apa ? 
Tuturan ini merupakan bentuk kesantunan 
imperatif permintaan. Tema dari 
pembicaraan di atas adalah permintaan 
untuk mengantar ke sekolah. Tuturan 
tersebut merupakan tuturan impertif yang 
mengisyaratkan permintaan. Pada tuturan 
tersebut penutur Sumi seorang 
ibu/perempuan yang berumur 40 tahun, 
berbicara kepada suaminya yaitu Kateni 
seorang bapak/laki-laki berumur 47 tahun, 
bahwa anak putrinya akan diantar oleh anak 
lelakinya yang pertama dan setelahnya agar 
sang suami yang mengantar ia untuk pergi 
ke sekolah. Pada tuturan tersebut terlihat 
bahwa penutur bertutur imperatif dan 
berharap agar suaminya mengantarkannya 
ke sekolah, maka tuturan tersebut termasuk 
pada tuturan imperatif yang bersifat 
meminta. 
Dalam tuturan tersebut penutur juga 
menggunakan kata yang santun, kata pian 
adalah bahasa banjar yang berarti “anda”. 
Dalam bahasa banjar kata tersebut adalah 
kata yang santun untuk digunakan dalam 
bertutur, maka tuturan diatas termasuk pada 
tuturan yang berbentuk kesantunan 
imperatif permintaan. Seandainya pada 
tuturan di atas penutur menggunakan kata 
ikam yang artinya “kamu” yangmana dalam 

bahasa banjar kata ikam dianggap kasar, 
maka tuturan tersebut akan dianggap 
sebagai tuturan yang kasar atau tidak 
santun. 

2. Tuturan  Bermakna Kesantunan Pragmatif 
Imperatif Pemberian Izin 
Tuturan imperatif yang dimaksudkan untuk 
memberikan izin, biasanya ditandai dengan 
pemakaian penanda kesantunan silakan, 
biarlah dan beberapa ungkapan lain yang 
bermakna mempersilakan, seperti 
diperkenankan, dipersilakan, dan diizinkan. 
Berikut adalah tuturan-tuturan yang 
ditemukan dalam penelitian yang 
merupakan bentuk kesantunan imperatif 
pemberian izin : 
(4) Sumi  : Rit makan nak tu wadainya 

tu diluar lakasi, makan kasi, 
inya di luar makan wadainya 

   (Rit, makan nak tu kuenya tu 
di luar cepat, lekas dimakan, 
dia di luar makan kuenya) 

 Rita : Nggeh Be’ 
   (Ya Bi)  
Tuturan di atas merupakan bentuk tuturan 
kesantunan imperatif pemberian izin. Tema 
tuturan di atas adalah mempersilakan 
makan kue. Tuturan penutur Sumi seorang 
perempuan berumur 40 tahun di atas 
menyatakan bahwa ia mempersilakan 
tamunya Rita seorang perempuan berumur 
23 tahun, untuk memakan kue yang telah 
disediakan di luar atau teras rumah. Penutur 
pun mempersilahkan makan nak tu 
wadainya adalh bahasa banjar yang artinya 
“dimakan nak itu kuenya”, penutur 
memberikan tuturan dengan sangat baik 
dan santun, terutama si mitra tutur adalah 
seorang yang lebih muda dari si penutur. 
Tuturan makan kasi merupakan gambaran 
bahwa penutur meyakinkan kembali si 
mitra tutur untuk segera memakan kue 
tersebut tanpa larangan, yang mana tuturan 
tersebut merupakan tuturan imperatif. 
Apabila penutur bertutur dengan intonasi 
memaksa yang dapat mengakibatkan 
ketidaknyamanan mitra tutur maka tuturan 
penutur akan dianggap tidak santun. 

Faktor-Faktor yang Menentukan 
Terjadinya Kesantunan Imperatif dalam 
Tuturan Masyarakat di Desa Stagen 
Kabupaten Kotabaru 

Data yang diperoleh menunjukkan 
bahwa ada beberapa pemarkah linguistik yang 
menentukan kesantunan linguistik dalam 
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tuturan imperatif pada penelitian ini, yaitu 
panjang pendek tuturan, urutan tutur, intonasi 
tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, dan 
pemakaian ungkapan penanda kesantunan. 
Semuanya itu dipandang sebagai faktor 
penentu kesantunan linguistik tuturan 
imperatif dalam penelitian ini.  
1. Faktor Panjang Pendek Tuturan 

Di dalam masyarakat bahasa dan 
kebudayaan Indonesia, panjang pendek 
tuturan yang digunakan dalam bertutur, erat 
kaitannya dengan masalah kesantunan. 
Orang yang bertutur secara langsung dalam 
menyampaikan maksud tuturnya maka akan 
dianggap sebagai orang yang tidak sopan. 
Semakin panjang tuturan yaitu dengan 
menggunakan unsur basa-basi dalam 
kegiatan bertutur, maka orang tersebut akan 
dikatakan sebagai orang yang santun.  
Semakin panjang tuturan seseorang 
semakin besar pula keinginan orang itu 
untuk bersikap santun kepada mitra tutur 
atau lawan bicaranya (Prayitno, 2013). 
Panjang pendek suatu tuturan bisa 
mempengaruhi tingkat kesantunan. 
Semakin panjang tuturan yang digunakan 
akan semakin santunlah tuturan itu. 
Sebaliknya, semakin pendek sebuah tuturan 
akan cenderung menjadi semakin tidak 
santunlah tuturan itu. Seperti pada tuturan 
berikut: 
(12) Tukini : Manganen to bi. Ki 

dikongkon mangan lo ki. Yo 
ndang manganen kono. 

   (Dimakan dong bi. Ini 
disuruh makan lo ini. Ya 
silahkan dimakan situ) 

 Tukini : Manganen bi 
   (Dimakan bi) 
Pada tuturan tersebut terlihat jelas bahwa 
penutur bertutur panjang. Tuturan tersebut 
termasuk tuturan yang santun karena 
dengan semakin panjang tuturan maka akan 
dikatakan semakin santun. Namun tuturan 
akan dianggap tidak santun apabila tidak 
ada basa basi dalam pertuturan seperti 
tuturan yang kedua, karena mereka adalah 
sama-sama orang tua yang lazimnya akan 
berkontribusi dengan baik. Namun tuturan 
dikalangan yang seumuran biasanya 
umuran yang lebih muda tuturan yang 
langsung pada topik yang ingin 
disampaikan akan dianggap lebih santun 
karena tidak bertele-tele. 

2. Faktor Urutan Tutur 

Urutan tutur sebuah tuturan berpengaruh 
besar terhadap tinggi rendahnya peringkat 
kesantunan tuturan yang digunakan pada 
saat bertutur. Dapat terjadi bahwa tuturan 
yang digunakan kurang santun, dapat 
menjadi jauh lebih santun ketika tuturan itu 
ditata kembali urutannya. Seperti pada 
tuturan berikut: 
(19) Sumi  : Tu na mba Rita ambil akan 

banyu Put 
   (Itu kak Rita ambilkan air 

Put) 
 
Tuturan imperatif yang diawali dengan 
informasi nonimperatif didepannya 
memiliki kadar kesantunan yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan tuturan 
imperatif yang tanpa diawali informasi 
nonimperatif di depannya. Contoh: 

Sumi : Ambil akan banyu Put 
  (Ambilkan air Put) 

3. Faktor Intonasi Tuturan dan Isyarat-isyarat 
Kinesik 
Intonasi yaitu suatu pola perubahan nada 
yang dihasilkan pembicara pada waktu 
mengucapkan ujaran atau bagian-
bagiannya. Intonasi dibedakan menjadi dua, 
yakni (a) Intonasi yang menandai 
berakhirnya suatu kalimat atau intonasi 
final, dan (b) Intonasi yang berada di 
tengah kalimat atau intonasi nonfinal. 
Fungsi dari intonasi ialah untuk 
memperjelas dan mempertegas tuturan. 
Berdasarkan intonasi dan isyarat-isyarat 
kinesik, yakni (a) volume, (b) ekspresi 
wajah, (c) sikap tubuh, (d) gerakan jari-
jemari, (e) ayunan lengan, (f) gerakan 
lengan, (g) gerakan pundak, (h) goyangan 
pinggul, dan (i) gelengan kepala.   
Intonasi memiliki peranan besar dalam 
menentukan tinggi rendahnya peringkat 
kesantunan sebuah tuturan imperatif begitu 
pula dengan isyarat-isyarat kinesik yang 
dilakukan. Bisa dilihat pada tuturan berikut: 
(20) Sumi  : Ambil piring mba piring 

plastik mba kita mehiris ini na 
   (Ambil piring kaka, piring 

plastik kaka, kita mengiris ini 
lo) 

Tuturan tersebut dianggap santun karena 
walaupun merupakan tuturan imperatif, 
tetapi penutur bertutur dengan intonasi 
yang sopan. Lain halnya apabila penutur 
bertutur dengan intonasi tinggi atau keras 
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yang mana menimbulkan makna bahwa 
tuturannya adalah tuturan yang kasar. 

4. Faktor Ungkapan-ungkapan Penanda 
Kesantunan 
Pemakaian penanda kesantunan dalam 
bertutur juga merupakan faktor penentu 
kesantunan lingusitik. Beberapa macam 
ungkapan penanda kesantunan dalam 
pemakaian tuturan bahasa Banjar di Desa 
Stagen Kabupaten Kotabaru yaitu sebagai 
berikut: tulung (tolong) , cuba (coba), 
harap (harap), muhun (mohon), kawalah 
amunnya (dapatkah seandainya), ayu (ayo), 
biar (biar), ayu (mari), kahandaknya 
(hendaknya). 
Kata penanda kesantunan dalam bahasa 
Jawa yaitu tulung (tolong), coba (coba), 
arep (harap), opo iso saumpamane 
(dapatkah seandainya), ayo (ayo), bene 
(biar), monggo (mari), kudune (hendaknya), 
mbo’ yo (sebaiknya), monggo (silakan). 
Namun dalam kenyataannya kata penanda 
kesantunan tidak selalu digunakan. 
Selain dari faktor-faktor tersebut yang 
menentukan terjadinya kesantunan 
imperatif dalam tuturan, ternyata 
kesantunan juga dipengaruhi oleh konteks 
dan situasi tutur karena wujud pragmatik 
adalah realisasi maksud imperatif yang 
dikaitkan dengan konteks situasi tutur 
yangmana semua latar belakang 
pengetahuan yang dipahami bersama oleh 
penutur dan mitra tutur.   Serta skala 
kesantunan kesekawanan kesamaan 
menunjukkan bahwa agar dapat bersifat 
santun, orang haruslah bersikap ramah dan 
selalu mempertahankan persahabatan 
antara pihak yang satu dengan pihak lain. 

 
Penutup 
Simpulan 

Dari hasil analisis data yang telah 
dilakukan yang telah dipaparkan maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut.  
(1) Kesantunan di dalam tuturan imperatif 

sangat penting dilakukan oleh penutur 
untuk menghargai mitra tutur. 
Kesantunan imperatif dalam tuturan yaitu 
mengandung maksud memerintah atau 
meminta agar mitra tutur melakukan 
sesuatu sebagaimana diinginkan oleh 
penutur yaitu dengan menerapkan prinsip 
kesantunan sebagai refleksi dari tindak 
kesantunan berbahasa. Hal ini dilakukan 
demi terjaganya etika dan keramahan 

hubungan di lingkungan Rt.003 dan 014 
di desa Stagen kecamatan Pulau Laut 
Utara, kabupaten Kotabaru yang 
umumnya menggunakan bahasa banjar 
dan bahasa jawa.  

(2) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
wujud kesantunan pragmatik imperatif 
yang terdapat pada tuturan masyarakat 
Desa Stagen Kabupaten Kotabaru yaitu 
tuturan bermakna kesantunan pragmatik 
imperatif permintaan dengan persentase 
19,23%, tuturan bermakana kesantunan 
pragmatik imperatif pemberian 
izindengan persentase 38,46%, tuturan 
bermakna kesantunan imeratif anjuran 
dengan persentase 7,70%, dan tuturan 
bermakna kesantunan pragmatik imperatif 
suruhan dengan  persentase 34,61%.  

(3) Faktor-faktor yang menentukan terjadinya 
kesantunan pragmatik imperatif dalam 
tuturan masyarakat di desa Stagen 
kabupaten Kotabaru yaitu panjang pendek 
tuturan, urutan tutur, intonasi tuturan dan 
isyarat-isyarat kinesik, pemakaian 
ungkapan penanda kesantuanan, konteks, 
situasi tutur dan skala kesantunan 
kesekawanan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mendeskripikan realitas toleransi terhadap sesama 
dengan perspekstif sosioreligius dalam sastra Indonesia, khususnya prosa fiksi 
karya Muhammad Ali, berupa cerpen Umat Yang Besar (dalam Buku Harian 
Seorang Penganggur, ) (1976); Sepatu  (dalam Gerhana) (1996); dan Ibu Kita 
Raminten (1982). Dalam penelitian ini digunakan teori sosioreligius yang 
dikembangkan Muhammad Iqbal, dengan dasar filsafat ego manusia, sebagai 
kehendak dalam beraksi baik secara sosial maupun transendental yang mewujud, 
antara lain,  toleransi terhadap sesama. Penelitian kualitatif ini berpendekatan 
sosioreligius dan menggunkan metode pengumpulan data secara obserfatif 
(pembacaan secara intensif).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fakta sosioreligius dimanifestasikan 
subjek yang diformulasikan dalam jalinan antarindividu, yang mewujud dalam 
(1) toleransi dalam sistem sosial, khususnya dalam (a) toleransi  anatargenerasi 
tua-muda, (b) orang tua anak; dan (c) antarkelompok; dan (2) toleransi dalam 
sistem keberagamaan,  khususnya terkait dengan keberbedaan keyakinan atau 
aliran (khilafiyah). 

 
Kata kunci: toleransi dalam sistem sosial, toleransi dalam sistem keberagamaan, 

sosioreligius 
 
Pendahuluan  

Dalam panggung sastra Indonesia, 
Muhammad Ali tergolong pengarang yang 
eksis pada dekade 50-an. Beberapa karya 
Muhammad Ali, khususnya prosa fiksi, 
menunjukkan karakteristik yang menarik. 
Dengan berpijak pada realitas kelaparan akibat 
kemiskinan, dalam prosa fiksi karya 
Muhammad Ali (PFKMA) telah diproyeksikan 
konsep manusia, baik secara esensial maupun 
eksitensial. Bahkan, Rosidi (1982: 129-130) 
menyatakan bahwa karya-karya Muhammad 
Ali baik berupa sajak, sandiwara, maupun 
prosa telah menampakkan perhatiannya 
terhadap permasalahan sosial.  

Pada setiap dekade, sastra dapat menjadi 
cermin situasi zaman, sekaligus dapat 
mentransformasikan pernyataan pengarang 
tentang suara masyarakat (Diana dan 
Swingewood, 1972: 13). Para pengarang 

senantiasa termotivasi untuk mengekspresikan 
serta memproyeksikan dinamika persoalan 
manusia atau hal-hal yang terkait dengan nilai-
nilai kemanusiaan. Bahkan, sastra (New, 1999: 
120) dalam memproyeksikan kehidupan bisa 
berkaiterat dengan berbagai kebenaran 
termasuk moral, politik, atau religius.   

Sastra, sebagai sejarah pemikiran 
(Wellek dan Warren, 1995: 135) juga 
merupakan gelanggang manifestasi berbagai 
kondisi manusiawi yang dapat 
merepesentasikan berbagai penghayatan secara 
manusiawi (Hasan, 1989: 58-59), yang 
berpeluang untuk melakukan objektivikasi 
penghayatan subjektif, baik yang berkaitan 
dengan interaksi pemikiran manusia.  

Secara sosiologis, pengalaman religius 
oleh Peter Berger ditunjukkan dengan adanya 
ketergabungan sosiologi agama dan sosiologi 
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pengetahuan. Dengan cara menarik sosiologi 
ke belakang, yakni ke dalam antropologi 
Feuerbachian, Berger (Turner 2012: 16) 
menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya 
adalah makhluk religius. Mereka akan selalu 
terdorong untuk menciptakan dunia yang 
penuh makna. Kebermaknaan hidup ini, oleh 
Ibn Khaldun (2009: 166), menempatkannya 
sebagai tujuan akhir solidaritas sosial, yang 
mewujud dalam kedaulatan kedaulatan. 
Solidaritas sosial yang berimplikasi pada 
penyatuan usaha manusia pada titik tujuan 
yang sama; mempertahankan diri; dan 
menolak atau mengalahkan musuh. Begitu 
juga dalam kekhalifahan (kepemimpinan) 
termasuk agama dan kehidupan masyarakat,  

Untuk memahami realitas sosial dalam 
kereligiusitasannya tersebut, setidaknya harus 
melihat yang dimanifestasikan pengarang 
melalui fenomena keilahiyahan yang 
dibaktikan pada kesadaran akan pengakuan 
ketuhanan (Saryono, 2006: 87).  Adapun 
berkenaan dengan tema, unsur-unsur, dan 
muatan dalam sastra dipasrahkan pada wilayah 
rububiyah dan menuntut pengkaji sanggup 
memasuki wilayah tersebut.  

Dari uraian tersebut, dalam kajian sastra 
ini difokuskan pada pemikiran tentang 
toleransi terhadap sesama dalam PFKMA 
dengan perspekstif sosioreligius Muhammad 
Iqbal. Adapaun tujuan penelitian ini adalah 
menemukan dan mendeskripsikan pemikiran 
tentang toleransi terhadap sesama dalam 
PFKMA dengan perspekstif sosioreligius 
Muhammad Iqbal  
 
Kajian Pustaka 
1. Teori Sastra dan Pemikiran 

Sebagai produk budaya, sastra pada 
hakikatnya adalah merupakan sejarah 
pemikiran (Wellek dan Warren, 1995: 135). 
Sebagai dunia pemikiran, sastra dalam satu sisi 
disejajarkan dengan filsafat dan agama. 
Sebagaimana pernyataan Teeuw (1982: 7), 
bahwa  sastra   dapat  dipandang  sebagai jalan 
keempat menuju ke kebenaran di samping 
agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan.  Dalam 
menjalankan fungsinya,  sastra (New, 1999: 
120) juga menyampaikan moral, politik,  atau 
religius.  

Unger (Wellek dan Warren, 1995: 141-
142) mengklasifikan beberapa permasalahan 
yang digarap oleh pengarang. pertama, 
masalah nasib, yakni yang menyangkut 
permasalahan hubungan antara kebebasan dan 

keterpaksaan, semangat manusia dan alam. 
Kedua, masalah keagamaan, termasuk 
interpretasi terhadap Tuhan, sikap terhadap 
dosa dan keselamatan. Ketiga, masalah alam, 
perasaan terhadap alam, mitos dan ilmu gaib. 
Keempat masalah manusia, yakni menyangkut 
konsep manusia, hubungan manusia dengan 
kematian dan konsep cinta. Kelima, masalah 
masyarakat, keluarga, negara. Sikap seorang 
pengarang (Wellek dan Warren, 1995: 142), 
bisa dipelajari dari segi kelima jenis 
permasalahan tersebut. Namun demikian, 
untuk menelusuri sejarah permasalahan  yang 
diangkat pengarang  ke dalam karyanya  bisa 
didasarkan pada asumsi bahwa masalah 
tersebut selalu mengikuti dinamika zaman.  

Bertolak dari pernyataan tersebut, 
PFKMA dapat dilihat dari sisi konsepsi-
konsepsi yang dikonstruksi baik melalui 
peristiwa atau pernyataan bahasa yang 
dibentuk secara estetis. Pandangan 
Muhammad Ali, betapapun dinarasikan dalam 
bentuk realitas sosial, bahkan kemiskinan dan 
solidaritas sesama, namun di balik   narasi 
tersebut, sangat mungkin didasarkan pada 
konsep-konsep yang diturunkan dari filsafat 
atau kebenaran yang diyakini pengarang. 
2. Teori Sosioreligius Muhammad Iqbal 

Religius, menurut Iqbal (2008: 20) pada 
hakikatnya adalah  sebuah realitas. Dalam 
menguraikan realitas religius ini Iqbal lebih 
mendasarkan pada  fakta pengalaman 
religiusnya. Sebagaimana dinyatakan Iqbal 
(2008: 21), bahwa bagi manusia primitif 
semua pengalaman yang meliputi dirinya 
bersifat gaib. Dengan dorongan kebutuhan-
kebutuhan hidup yang langsung, mereka telah 
memberi tafsiran-tafsiran atas pengalaman, 
dan dari tafsiran tersebut akan menjilma 
“Alam”. Bahkan,  Berger (Turner 2012: 16) 
menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya 
adalah makhluk religius. Mereka akan selalu 
terdorong untuk menciptakan dunia yang 
penuh makna.  

Durkheim (2011: 66-67) menjelaskan 
bahwa semua kepercayaan religius yang 
sederhana maupun yang kompleks, 
memperlihatkan satu ciri umum, yaitu 
mensyaratkan pengklasifikasian segala 
sesuatu, baik yang real maupun ideal yang 
dapat diketahui manusia menjadi dua kelas – 
dua genus yang berlaianan – yang masing-
masing ditandai oleh dua istilah khusus, 
profane dan sacred.  
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Ibn Khaldun (2009: 166) menjelaskan 
adanya sikap solidaritas sosial  (ashabiyah) 
hubungannya dengan nilai-nilai agama. Tujuan 
akhir solidaritas sosial, menurut Ibn Khaldun, 
adalah kedaulatan. Solidaritas sosial 
berimplikasi pada penyatuan usaha manusia 
pada titik tujuan yang sama; mempertahankan 
diri; dan menolak atau mengalahkan musuh.  

Iqbal (2008: 33) menjelaskan bahwa 
dalam kehidupan religius dapat dibagi ke 
dalam tiga daur, yaitu keyakinan, pemikiran, 
dan penemuan  (Iqbal, 2008: 205-206). Pada 
daur pertama, kehidupan religius muncul 
dalam bentuk disiplin yang harus diterima oleh 
perseorangan atas sekelompok manusia, 
sebagai suatu perintah tanpa syarat, dan tanpa 
pengertian yang rasional, tentang makna dan 
tujuan yang sesuai dari perintah tersebut. 
Sikap ini dimungkinkan akan membawa akibat 
yang besar di dalam sejarah sosial dan politik 
suatu bangsa.  

Daur kedua, penyerahan secara mutlak 
kepada disiplin itu kemudian diikuti dengan 
pengertian rasional terhadap disiplin tersebut 
dan terhadap sumber asasi kekuasaannya. 
Dalam daur ini kehidupan agama mencari 
landasan pada semacam metafisika suatu 
pandangan mantap yang logis mengenai dunia, 
dengan Tuhan sebagai suatu bagian dari 
pandangan itu.  

Daur ketiga, metafisika digeser 
tempatnya oleh psikologi, dan kehidupan 

religius mengembangkan hasrat mengadakan 
hubungan dengan realitas terakhir. Di sinilah 
masalah persenyawaan pribadi antara 
kehidupan dengan kekuaaan, dengan 
pencapaian kepribadian yang merdeka tidak 
dengan melepaskan dirinya dari belenggu 
hukum, tetapi dengan menemukan sumber 
asasi hukum tersebut dalam kesadaran sendiri.  
Konsep Toleransi  

Toleransi, menurut Iqbal (Vahid, 1984a: 
36), adalah sikap toleransi terhadap pendapat-
pendapat dan cara-cara orang lain, 
membuktikan adanya kekuatan yang luhur. 
Pertumbuhan perasaan ini sangat 
menguntungkan ego. Iqbal menjelaskan bahwa 
asas perbuatan  yang ikut membantu ego 
adalah penghargaan terhadap ego itu dalam 
diri seseorang   dan dalam diri orang lain. 

Sikap toleransi, oleh Iqbal (Vahid, 
1984b: 53) dipandang sebagai sikap 
menghargai pandangan-pandangan dan ide-ide 
orang lain, yang dapat memberikan kekuatan 
pada suatu tata tertib yang tinggi, dan 
pemeliharaannya  akan bermanfaat pada 
kepribadian manusia. Toleransi yang Iqbal 
tekankan adalah toleransi manusia yang 
berkeyakinan kuat, yang menghormati 
keyakinan yang diharapkannya, dan 
menyatakan kehormatan (yang didapatnya) 
pada orang lain.  

 
 
 

Metode Penelitian 
Penelitian tentang toleransi terhadap 

sesama dalam PFKMA ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, 
dan dengan perspektif sosioreligius 
Muhammad Iqbal.  

Adapun sumber data penelitian ini 
adalah PFKMA, yakni cerpen Umat Yang 
Besar (UYB) (dalam Buku Harian Seorang 
Penganggur) (BHSP) (1976); Sepatu (SPTU)  
(dalam Gerhana) (GRHN) (1996); dan Ibu 
Kita Raminten (IKR) (1982). 

Berdasarkan jenis, karakteristik, dan 
sumber data peneliti ini menggunakan teknik 
dokumentatif. Terhadap data tersebut, 
dilakukan analisis data dengan menggunakan 
teknik spiral analisis data (Creswell, 2015:254-
262). Dengan teknik spiral analisis data, 
peneliti masuk dengan melakukan pembacaan 
teks (PFKMA), menghampiri data yang satu 

ke data yang lain, kemudian keluar dengan 
narasi-narasi. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Keragaman sosial dalam perspektif 
sosioreligius, dapat diletakkan pada  bagian 
kehidupan manusia dan merupakan hal yang 
fitrah. Manusia  berada  dalam keragaman 
suku, bangsa, budaya, agar  mereka saling 
mengenal, memahami, serta menjunjung tinggi 
nilai kefitraannya. Terhadap keragaman 
demikian agama memberikan sikap toleransi 
untuk dioperasikan, baik toleransi yang 
berakar pada sistem sosial maupun 
keagamaan, dengan merujuk pada konsep 
amaliyah dan ubudiyah.   
1. Toleransi dalam Sistem Sosial 

Manusia, sesuai dengan kodratnya, 
dalam entitas kelompok demikian,  dipandanga 
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Parekh (2012: 171) memiliki satu sifat umum, 
kondisi-kondisi umum tentang eksistensi, 
pengalaman-pengalaman hidup, situasi yang 
sulit, dan sebagainya. Namun demikian, 
mereka mengonseptualisasikan  dan memberi 
tanggapan terhadap masalah-masalah ini 
dalam cara-cara yang berbeda dan 
mengahasilkan kebudayaan-kebudayaan yang 
berbeda.  

Identitas mereka merupakan sebuah 
produk dialektika yang saling memengaruhi  
antara yang universal yang partikular, antara 
sesuatu yang mereka miliki bersama dan yang 
secara kultural spesifik. Sifat-sifat yang secara 
universal dimiliki tidak berpengaruh pada 
kesadaran dan tingkah laku manusia secara 
langsung dan dalam bentuk kasarnya; mereka 
diperantarai oleh dan mendapatkan arti dan 
makna dalam kebudayaan yang berbeda-beda. 
akan tetapi kebudayaan akan tidak tinggal 
dalam satu ruang hampa, tidak juga diciptakan 
ex nihilo. Mereka tertanam dalam, dan dibatasi 
oleh ciri-ciri eksistensi manusia yang secara 
universal dimiliki bersama termasuk kodrat 
manusia.  

 
“Begini Bu,’ ujar dr. Ningsih kemudian 
setelah sesaat lamanya terdiam, 
‘kedatanganku kali ini memang sengaja 
untuk membicarakan sesuatu dengan 
ibu.  
… 
“Jangan khawatir, Bu, tidak apa-apa, 
semua ini atas dorongan maksud baik 
semata-semata. Tujuannya hanyalah 
demi kebaikan Ibu, malahan kupikir 
tentu akan menyenangkan Ibu, jadi…” 
“’Kira-kira apakah maksud Bu Dokter?’ 
tukas Raminten. 
 “Memboyong Ibu?’ tanya Raminten 
terperanjat. 
“Ya, membawa Ibu pindah dari sini dan 
tinggal seterusnya bersama kami. Di 
rumahku hanya ada ibu dan ayahku serta 
dua orang pembantu. Jangan ragu-ragu, 
Bu. Ibu akan senang tinggal bersama 
kami. Di rumah kami cukup tersedia 
segala-galanya. Ibu tak usah 
memikirkan tentang belanja pasar, 
tentang pakaian, semua akan kami 
sediakan untuk Ibu. Kuharap nanti Ibu 
akan bisa hidup tenang dan senang 
dalam masa tua Ibu. …” (Ali, IKR, 
1982: 90). 

“ Nak Ningsih, sesungguhnya gubuk 
buruk ini amat besar artinya bagi Ibu. 
Ini merupakan satu-satunya peninggalan 
yang akan selalu mengingatkan Ibu akan 
suami Ibu yang sudah tak ada lagi.  
…” (Ali, IKR, 1982: 91). 
 
Realitas pada data tersebut, telah 

merepresentasikan adanya  toleransi sosial, 
toleransi  terhadap sikap atau  pendirian yang 
ditunjukkan dua generasi yang berbeda. Sikap 
dr. Ningsih kepada Raminten, menunjukkan 
keberbedaan pandangan atas masa depan 
kehidupan, kebahagiaan, serta nilai-nilai sosio-
historis bagi entitas individu. Dalam perspektif 
sosioreligius, kesantunan yang ditunjukkan dr. 
Ningsih ketika mengajak atau memboyong 
Raminten agar berkenan bertempat tinggal 
serumah dengannya merupakan bentuk 
aplikasi toleransi sosial, tanpa 
mengesampingkan prinsip-prinsip humanisme 
yang berakar pada nilai-nilai sosioreligius. 
Betapapun dr. Ningsing secara hierarki berada 
pada struktur sosial lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan Raminten, namun 
komunikasi yang bangun dr. Ningsih tetap 
berada pada konstruksi budaya yang bernilai 
agama. 

Begitu pula sikap yang ditunjukkan 
Raminten, telah manifestasikan suara-suara 
generasi tua, sekaligus dalam hierarki 
masyarakat kelas bawah. Namun demikian, 
namun strategi komunikasi yang dibangun dan 
disampaikan Raminten kepada kepada dr. 
Ningsih penuh dengan argumentasi yang 
sangat rasional. Sikap menghargai nilai-nilai 
sejarah kehidupan, termasuk tentang kenangan 
berupa rumah tempat tinggal ketika bersama 
suaminya, Markeso, yang sudah meninggal, 
merupakan bentuk sikap yang ditunjukkan 
individu terhadap nilai-nilai kesejarahan 
hidupnya. Ungkapan rumah, yang disebutnya 
“gubuk buruk ini” lebih meneguhkan sikap 
kearifan orang tua (generasi tua) terhadap 
mereka, khususnya generasi muda dalam 
konteks kemodernan.   

Toleransi individu kepada individu, atas 
gagasan-gagasan atau ide-ide, sesuai dengan 
pandangan Iqbal (Vahid, 1984b: 53), tidak 
terlepas dengan pokok-pokok ego manusia. 
Pokok-pokok ego yang pribadi yang 
menopang perilaku manusia untuk memahami 
ego dalam diri yang lain. Iqbal memandang 
sikap toleransi demikian merupakan tekanan 
pada keyakinan yang kuat dan sekaligus 
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menghormati keyakinan yang diharapkan. 
Kesadaran yang didasarkan pada ego, oleh 
Iqbal, diletakkan sebagai pengabdi cinta atas 
petunjuk Tuhan. sebagimana yang 
diaktualisasikan dr. Ningsih dan Raminten, 
atas dorongan ego (kehendak) mereka berdua, 
maka sikap toleransinya  merupakan bentuk 
pengabdian cinta kemanusia mereka berdua. 

Dalam institusi sosial, toleransi yang 
dibangun bersama dapat diformulasikan 
dengan masing-masing karakteristiknya. 
Setiap toleransi dapat diaktualisaikan  dengan 
implikasi pada nilai-nilai budaya, ekonomi, 
politik, bahkan nilai-nilai spiritualitas yang 
mereka bangun dan yakini bersama. 
Kebudayaan selalu menunjukkan akulturasi 
dari berbagai aspek kehidupan manusia, 
termasuk aspek politik, ekonomi, atau agama 
yang mereka yakini. Individu atau kelompok 
dalam menjalankan kebudayaan selalu  
menunjukkan dan berimplikasi pada nilai-nilai 
yang terpancar pada setiap aspek kehidupan 
tersebut.  

Dengan demikian, kebudayaan selalu 
menunjukkan keragaman  pada setiap institusi 
secara hierarkis. Budaya yang melintas secara 
hierarkis demikian akan melahirkan konsepsi 
bahwa tidak ada budaya yang bebas dari 
persaingan dan perubahan (Parekh, 2012: 
208). Konflik pun kerapkali terjadi berkenaan 
dengan kelas, gender, generasi, atau konflik 
lainnya dalam rangka untuk menemukan 
ekpresi budaya yang sesuai. Kebudayaan juga 
dapat berubah sebagai tanggapan terhadap 
beberapa faktor yang dianggapnya tidak 
sejalan atau tidak memberikan sokongan  
terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 

   
“Dan inilah semua yang menimpa diri 
Adi.”  

                Setelah Adi menerima undangan untuk 
menghadiri suatu upacara yang akan 
dilangsungkan di kediaman Walikota, 
seolah-olah ia kehilangan 
keseimbangan. Hatinya berdebar-debar 
selalu. Pikrannya gunjing dan agak 
terganggu. Dan sebab musabab dari 
semua kerisauan ini tiada lain,  justru 
adalah sepatu.” (Ali, SPTU dalam 
GRHN, 1996: 48). 
  … 
“Akhirnya Adi tak jadi pinjam sepatu 
dan bertekat berangkat tanpa sepatu.” 
… 

“Adi akhirnya percaya lebih tiga 
perempat dari warga kotanya tidak 
bersepatu. Tentu dengan latar belakang 
yang beraneka ragam. Hal ini sudah 
cukup mantap untuk menjadi alasan 
mengapa ia tak bersepatu. Bahkan  
karena tiadalah pula janggal 
seandaianya Walikota sekali-kali ingin 
tampil dengan telanjang kaki dalam 
upacara-upacara resmi yang 
diahadirinya. Bukankah Walikota 
diibaratkan sebagai sesepuh dan abdi 
bagi seluruh warga kotanya dan 
sekaligus pantas menjadi  cermin bagi 
denyut kehidupa mereka.” (Ali, SPTU 
dalam GRHN, 1996: 47-48). 

 
 Realitas sosial pada data tersebut, 

merepresentasikan konflik batin individu  yang 
dipicu adanya keharusan menunjukkan sikap 
toleransi dalam dinamika sosial secara 
hierarkis. Sikap toleransi yang terbangun Adi 
terhadap komunitas sosial lain, yang secara 
hierarki lebih tinggi daripada status dirinya, 
tentu berimplikasi pada upaya  menjaga nilai-
nilai kehidupan yang tidak kompatibel. Sikap 
subjek sosial yang ditunjukkan Adi ketika 
memenuhi undangan Walikota, sehingga ia 
harus bersusah payah mengenakan sepatu agar 
dapat memenuhi sistem institusi formalitas, 
merupakan bentuk aktualisasi toleransi 
individu kepada kelompok. Bahkan sikap Adi 
tersebut merupakan peneguhan kepatutan 
subjek dalam menjalani sistem sosial,  
terutama terhadap institusi yang secara 
hearerkis lebih tinggi.  

Politik dan kekuasaan yang 
diaktualisasikan dengan keberadaan lembaga  
Walikota, pada satu sisi telah membentuk 
kesadaran Adi untuk menghormati budaya 
pada institusi di luar dirinya, namun di lain 
sisi, juga menunjukkan adanya kebudayaan 
yang dilegitimasi oleh institusi formal yang 
tidak disambut dengan sikap positif. Eksistensi 
budaya pada institusi formal (lembaga 
Walikota) tersebut justru dianggap dapat  
memproduksi konflik bagi individu atau 
kelompok.  

 
… 
“… Adi memang beranggapan, bahwa ia 
sekarang sedang bertarung melawan 
sifat ketergantungannya sendiri pada 
benda mati.” 
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Mengapa ia akan dapat dikalahkan oleh 
sepatu-sepatu buruk itu yang mau 
mencoba untuk menundukkan 
kehendaknya dan melumpuhkan 
martabat kemanusiaannya?” 
… 
“Akhirnya Adi mengerti dan berkata di 
hatinya: Kadang memang memuakkan 
dan aneh-aneh mereka ini. Acapkali 
mereka menggunakan ukuran yang 
bukan-bukan untuk menilai peradaban, 
seperti misalnya: baju-baju, setangan, 
kaos kaki, sikat, suri, singlet dan 
sepatu… 
Apa yang mereka perbuat adalah 
sebenarnya menjatuhkan martabat 
manusia jauh di bawah benda-benda 
mati. 
Tapi, Adi merasa sunguh-sungguh 
bahagia karena pada akhirnya tokh 
bukan dia yang ditundukkan, tap dialah 
menundukkan benda mati.” (Ali, SPTU 
dalam GRHN, 1996: 48-49). 

 
Ungkapan tersebut, secara eksplisit 

menunjukkan fenomena  atas keterlibatan 
individu serta keharusan untuk memenuhi 
sikap penghormatan  terhadap suatu 
kebudayaan dalam lingkup kekuasaan 
(Negara). Budaya yang lahir dan berkembang 
atas pengaruh politik atau kekuasaan, sehingga 
subjek yang terlibat  harus memenuhi syarat-
syarat  formalitasnya, termasuk memenuhi 
atribut sebagai simbol budaya yang diciptakan 
bersama. Ketika Adi harus mengenakan sepatu 
dalam upacara yang dihelat Walikota, dapat 
dipandang sebagai representasi adanya 
pembentukan budaya formal, kekuasaan, 
dengan melibatkan individu atau kelompok 
sebagai bagian dari institusi sosialnya.   

Namun demikian, ketika Adi menyadari 
bahwa dirinya “terjebak” ke dalam 
pemahaman budaya formalitas, ia justru 
mendamaikan gejolak dirinya dengan pola dan 
strategi yang didasarkan pada landasan 
rasionalitasnya. Budaya, oleh Adi tidak harus 
dipandang dari sisi formalitasnya. Dalam 
konteks kekuasaan pun kebudayaan harus 
dilihat pada implikasinya terhadap 
keberadaban serta kemartabatan bagi  manusia. 
Martabat yang selalu melekat pada diri 
manusia yang tidak seharusnya terabaikan 
dalam konteks apapun.  

Keterlibatan Adi dalam kebudayaan  
pada konteks kekuasaan tersebut apabila 

dipandang dengan perspektif sisoreligius, 
maka dapat dikatakan bahwa Adi telah 
menempati subjek sosial yang terabaikan fitrah 
kemanusiaanya. Posisi demikian sangat jelas 
ketika ia merasa terancam pada saat berada 
pada ruang kekuasaan, sebuah ruang institusi 
yang seharusnya memberikan payung 
kehidupan bagi dirinya yang lemah. Fenomena 
demikian oleh Parekh (2012: 263) dipandang 
sebagai sebuah realitas, yakni dengan 
keanekaragaman budayanya justru subjek yang 
terlibat  menghadapi tuntutan struktur politik 
yang memungkinkan masyarakat 
mendamaikan diri secara adil, tepat, serta 
dapat diterima secara kolektif. 

Tumbuh dan berkembangnya suatu 
kebudayaan, dalam konteks Negara sudah 
barang tentu dibutuhkan polarisasi kekuasaan 
pada aras nasional. Parekh (2012: 263) 
menjelaskan bahwa kekuasaan tersebut 
dimaksudkan untuk memupuk rasa persatuan 
dan kebersamaan warganya. Begitu juga 
sebaliknya, struktur politik tidak sepatutnya 
mengoperasikan dirinya seperti persatuan 
komunitas yang dapat mengambil alih dan 
menjalankan keputusan yang dapat memicu 
timbulnya resolusi konflik. Paradok seperti 
yang tampak demikian, semakin besar dan 
semakin dalam keaneragaman masyarakatnya, 
maka semakin besar pula kesatuan dan kohesi 
yang dibutuhkan untuk menyatukan dalam 
keanekaragaman tersebut. Yang tidak 
seharusnya terjadi adalah masyarakat lemah, 
sebagaimana yang dialami Adi, merasa 
terancam oleh perbedaan-perbedaan dan 
kehilangan kepercayaan untuk menerima dan 
hidup bersama.  
2. Toleransi dalam Sistem Keberagamaan 

Secara sosioreligius,  toleransi 
keberagamaan dibangun sebagai upaya untuk 
menghargai hak beragamaan, yang secara 
esensial dapat diaktualisasikan dengan sikap 
dan perilaku menghormati satu pihak terhadap 
pihak lain. Toleransi diarahkan pada ranah 
penghargaan terhadap entitas individu atau 
kelompok yang diletakkan sebagai subjek  
penganut agama, yang memiliki pilihan 
terhadap kebenaran baik secara sosial maupun 
transendental. Di samping itu, toleransi 
kebergamanaan juga diarahakan kepada 
penghargaan pada ranah nilai-nilai yang 
terpancar dalam agama yang dianut subjeknya. 
Nilai-nilai yang dibawa agama, yang dianggap 
dapat menuntun serta membawa mereka 
(penganutnya) menuju serta mencapai 
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kebenaran baik secara vertikal maupun 
horizontal.  

Pemenuhan toleransi keberagamaan, 
melalui memberikan penghargaan  pada dua 
ranah tersebut tetunya sudah menjadi 
keharusan. Subjek penganut agama tidak bisa 
di keluarkan dari kodrat atau kefitrahan 
kemanusiaannya, yang secara sosiologis harus 
diposisikan sebagai entitas sosial universal. 
Manusia sebagai subjek dalam keberagamaan 
demikian harus diposisikan sebagai subjek 
aktif dalam menerima, menjalankan, serta 
mengembangkan kebenarannya sebagai 
konteks yang dijalani dengan berbagai metode, 
termasuk dengan ijtihad.  

 
…   
 “Harus dibaca talkin? Siapa mau 
larang?” 
“Apa itu talkin? Omong kosong?” 
“Pak Modin jangan bertangguh, ayo 
bacalah segera.” Anak muda itu berseru 
seraya menggerak-gerakkan lengannya:  
“Bid’ah! Bid’ah!” 
“Diamlah dan dengar bicaraku…,” kata 
laki-laki itu. Lalu ia meludah beberapa 
kali dengan cara yang kurang sedap 
dipandang, serupa ia benar-benar 
merasa muak.” 
“Inikah umat Muhammad?” laki-laki itu 
bertanya, “Inikah umat yang besar yang 
telah disohorkan telah mengajar dunia 
adat yang baik dan budi yang luhur? 
Inikah umat termulia di antara sekian 
manusia di muka bumi ini?”  
                 “Jelas tak ada yang mencoba 
menjawabnya.” (Ali, UYB dalam 
BHSP, 1976: 42).  

 
Perdebatan tentang keyakinan, 

khususnya berkenaan dengan pelaksanaan 
talkin mayat, sebagaimana dialog tersebut, 
merupakan fenomena  keislaman yang telah 
berkembang dalam konteks keindonesiaan. 
Mengingat yang ditampakkan para subjek 
melalui data tersebut bermuara pada 
permasalahan penafsiran terhadap nilai-nilai 
kebenaran yang bersifat khilafiyah.  
Perdebatan tentang pelaksanaan talkin mayat 
pada saat pemakaman, telah lama menjadi 
sebuah fenomena sosioreligius (keislaman) 
yang berkembang di Indonesia. Di satu pihak 
talkin mayat dianggap bid’ah, sementara di 
lain pihak talkin justru diletakkan sebagai 

salah satu bentuk ibadah yang harus dijalankan 
karena tanpa ada larangan. 

Perdebatan hukum pelaksanaan talkin, 
tentu harus dikembalikan pada pemahaman 
persoalan agama, khususnya Islam, secara 
esensial dan eksistensial. Secara esensial, 
Islam dipahami sebagai penuntun umat dengan 
landasan wahyu (al-Quran) dan Sunnah (al-
Hadits), dan sekaligus menyertakan ajaran 
yang disebut ra’yu (akal pikiran) melalui 
ijtihad (Ali, 2000: 29). Ketika Islam berada 
pada konteks sosial, dengan dinamika 
perkembangannya yang begitu cepat, maka 
secara eksistensial, Islam memberikan ruang 
yang sangat luas dalam penentuan hukum 
berdasarkan akal pikiran (sehat) dengan 
merujuk pada al-Quran dan al Hadits. 

Dalam konteks keindonesiaan, 
pemikiran keislaman demikian secara historis 
telah mewarnai berbagai aspek kehidupan 
termasuk sosial, politik, ekonomi, dan yang 
lain. Pemikiran-pemikiran tentang keislaman, 
dalam penentuan serta pelaksanaannya secara 
umum berlandaskan rasionalitas, termasuk 
ketika menerima akulturasi kebudayaan 
keislaman dan kebudayaan keindonesiaan. 
Dalam konseps akulturasi  budaya, umat Islam 
setidak-tidaknya dapat dikelompokkan 
menjadi dua (Karim, 2007: 166), yakni 
kelompok modern dan kelompok tradisional. 
Kelompok pertama, yang menghendaki agar 
pelaksanaan keagamaan yang bersifat akidah 
dan  ibadah diamalkan sesuai dengan ajaran 
aslinya. Kelompok kedua, yang menghendaki 
bahwa segala amalan yang menjunjung 
semaraknya syiar Islam baik dalam bidang 
ibadah (ritual keagmaan termasuk dzikir, 
tahlil, qasidah, dan lain-lain) atau akidah 
(tawasul, hormat kepada wali, tentang 
karomah, dan lain-lain) boleh dilaksanakan 
asal tidak ada larangan dalam agama.  

Ali dalam memformulasikan perdebatan 
pelaksaan talkin mayat sebagai pada ungkapan 
tersebut, merepresentasikan realitas sikap dan 
perilaku di antara para penganut Islam pada 
dua kelompok dengan masing-masing 
mazhabnya. Talkin, ketika digiring ke dalam 
ruang perdebatan publik maka sampai 
kapanpun akan menjadi polemik sosial-
keagmaan yang tidak berujung, mereka justru 
saling menahbiskan masing-masing kebenaran 
yang mereka yakini. Meyakini kebenaran 
pelaksanaan talkin mayat dengan hukum 
Islam, kemudian diimplikasikan pada nilai-
nilai kultural, masing-masing kelompok selalu 
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berebut kebenaran dengan masing-masing 
rasionalitasnya.  

Fenomena demikian tentu menjadi 
sebuah bagian realitas polemik sosial  ketika  
tidak diikuti sikap mendamaikan, dan sikap 
kearifan sosial tentu sangat dibutuhkan. 
Pemahaman terhadap  nilai-nilai kemanusiaan 
bagi para penganut agamanya, disertai  
pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran yang 
menjadi anutan satu pihak dan lain pihak, 
menjadi signifakansi untuk diaktualisasikan 
sebagai sikap toleransi terhadap nilai-nilai 
kebenaran pada setiap khilafiah yang mereka 
lembagakan.  

 “Itulah sebabnya laki-laki itu lalu 
melanjutkan: 

                               “Alangkah memalukan, menguburkan 
jenazah pun kita tak mampu 
melakukannya dengan sebaik-baiknya 
sebagai yang layak diperbuat oleh 
orang-orang yang tahu sopan santun dan 
kita masih mau berlagak lagi sebagai 
umat terunggul di muka bumi…” 
“Jangan membuang-buang waktu,” kata 
laki-laki itu pula, “Jangan berbuat yang 
bukan-bukan dan rebut bertengkar 
seperti anak-anak kera. Ayo, mari kita 
lekas pulang…”  
“segera mereka membenahi tanah 
sekitar liang yang telah tertimbun dan 
mengumpulkan perlatan jenazah lulu 
diam-diam melangkah meninggalkan 
tanah pekuburan.”  (Ali, UYB dalam 
BHSP 1976: 42-43). 
 
Fenomena tergambar pada ungkapan 

tersebut, secara eksplisit memberikan konsepsi 
tentang sikap memahami dan menghargai, 
toleransi, baik terhadap para penganut agama 
maupun nilai-nilai kebenaran pada agamanya. 
Polemik antarkelompok sosial terhadap 
pelaksanaan talkin mayat pada saat 
dimakamkan, merupakan satu di antara sekian 
polemik yang berkembang dalam intern 
antarumat beragama. Polemik talkin, tidak 
ubahnya polemik tentang tahlil, selamatan 
untuk orang meninggal tepat hari pertama, 
kemudian memperingati hari ke-3, hari ke-7, 
hari ke-40, hari ke-100, satu tahun (pertama), 
satu tahun (kedua), dan hari ke-1000 juga 
menjadi bagian masalah akulturasi keislaman 
dan budaya.   

Namun demikian, konsepsi keislaman, 
baik dalam ranah eksoteris maupun esoteris, 
keduanya tidak terlepas dengan nilai-nilai 

keislaman secara hakiki, yang secara 
fundamental memberikan tuntunan aksi moral 
bagi para penganutnya. Sikap saling 
menghargai sudah merupakan keharusan, dan 
merupakan harga mati ketika berada pada 
konteks budaya yang plural. Dasar-dasar 
moralitas demikian, tentu diletakkan sebagai 
aksi pendukung menyempurnakan moral yang 
sudah ada. Kata “menyempurnakan”, dalam 
konsep Islam, sebagaimana Rasul diutus untuk 
menyempurnakan akhlak di muka bumi, dapat 
dimaknai dengan tidak terbatas. 
 
Simpulan 

Toleransi terhadap sesama dalam 
PFKMA diaktualisasikan dalam interaksi 
sosial individu atau kelompok, dengan 
menunjukkan sikap mereka terhadap 
antarsesama dan antargolongan. Formulasi 
toleransi ini dalam jalinan antarindividu 
mewujud dalam bentuk (1) toleransi  
anatargenerasi tua-muda, khusunya dalam 
jalinan hubungan orang tua anak; dan 
antarkelompok. (2) toleransi dalam sistem 
keberagamaan, khususnya berkenaan dengan 
keberbedaan dan keyakinan aliran yang satu 
dengan yang lain (khilafiyah). 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan aspek ekologi religi yang juga 
diharapkan bermuara pada pemahaman dan pemosisian NDKA dalam jajaran 
sejarah sastra drama Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan 
berkontribusi pada penguatan teori ekologi budaya untuk menganalisis karya 
sastra. Sumber data  penelitian ini adalah NDKA  1970-an, yakni (1) Grafito (G) 
(1972), (2) Rumah Tak Beratap Rumah Tak Berasap dan Langit Dekat dan 
Langit Jauh (RBRL) (1974), (3) Jaka Tarub (JK) (1974), (4) Bui  (B) (1975),  dan 
(5) Re (R) (1977). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi atau pustaka dengan penelitini sebagai instrumen utama pengambil 
data. Triangulasi terhadap  data  penelitian dengan menggunakan triangulasi 
waktu.Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
Creswell. Analisis terhadap ekologi religi NDKA menunjukkan adanya respons-
respons religi dalam membentuk NDKA. Respons-respons tersebut merupakan 
wujud adaptasi NDKA terhadap ekologi religi pada waktu penciptaan NDKA 
yang tampak pada bentuk, cara, dan fungsi ekologi religi dalam NDKA. 

 
Kata kunci: ekologi budaya, ekologi religi, respons, adaptasi 
 
Pendahuluan 

Naskah-naskah drama  karya Akhudiat 
(NDKA) mulai menyemarakkan dunia teater 
Indonesia pada  1970-an. Kemunculan NDKA 
tersebut bersamaan dengan penyelenggaraan 
lomba penulisan naskah drama yang 
diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. 
Dalam lomba tersebut NDKA beberapa kali 
keluar sebagai pemenangnya. NDKA yang 
dimaksud adalah Grafito (G) (1972), Rumah 
Tak Beratap Rumah Tak Berasap dan Langit 
Dekat dan Langit Jauh (RBRL) (1974), Jaka 
Tarub (JK) (1974), Bui (B) (1975), dan Re (R) 
(1977). Setelah era 1970-an, NDKA yang 
ditulis kemudian ialah  Suminten dan Kang 
Lajim (1982), Dewa Mabuk, Monolog (seri 
naskah teater) (2010) dan Wak Ayam/Cawik 
Ngatur MR. Mamok/Pethak Atawa Sekolah 
Skandal (2011), Sketsa-sketsa atawa Ten 
Minute (5 lakon pendek) (2011), Dilarang 
Masuk, Rakyat, Kubik (3 monolog pendek) 
(2014). 

Deretan karya dan prestasi serta rentang 
waktu yang panjang kemunculannya 
menunjukkan posisi penting NDKA dalam 
sejarah sastra drama Indonesia. NDKA tidak 
hanya telah mengisi lembaran sejarah sastra 
Indonesia dengan deretan naskah drama, tetapi 
juga beberapa di antaranya menjadi tonggak-
tonggak besar dalam perjalanan sastra drama 
Indonesia. Naskah-naskah yang tergolong 
sebagai tonggak-tonggak besar tersebut berupa 
naskah-naskah drama yang berhasil menjadi 
juara lomba dan bahkan ada yang telah 
menjadi warga sastra dunia.   

Selain beberapa hal yang telah 
dikemukakan, NDKA menunjukkan 
karakteristik yang penting dalam rangka 
perkembangan dan eksistensi sastra drama 
Indonesia. Karakteristik NDKA tersebut  
menjadi pembeda NDKA dengan naskah-
naskah drama yang lain. Dengan karakteristik 
tersebut, NDKA pantas ditempatkan dalam 
deretan  naskah-naskah drama Indonesia yang 
berkualitas. Karakteristik yang dimaksud 
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adalah sebagaimana di kemukakan para pakar 
sastra yang telah meneliti NDKA. Pertama, 
NDKA dikenal sebagai naskah-naskah 
eksperimental, nonkonvensional, radikal 
(Satoto, 1997:1; Damono, 2009:81). Kedua, 
NDKA dikatakan sebagai naskah-naskah 
absurd (Soemanto, 2007:47). Ketiga, NDKA 
dikenal sebagai naskah-naskah berwarna 
daerah berupa seni tradisional (Wasono, 2007; 
Damono, 2009:80−84). 

Jelas bahwa penelitian terhadap NDKA 
penting, baik secara khusus dalam kaitannya 
dengan keberadaan naskah-naskah tersebut 
maupun secara umum dalam kaitannya dengan 
dunia drama Indonesia. Terhadap NDKA, 
pada satu sisi,  penting dipublikasikan dan di 
sisi lain, diungkapkan aspek-aspek tertentu  
yang  terkadung di dalamnya. Penelitian 
tersebut juga bermanfaat dalam mengurangi 
kelangkaan penelitian naskah drama selama 
ini. 

Dalam penelitian ini dikaji NDKA 
berupa lima naskah lakon, yaitu  Grafito (G) 
(1972), Rumah Tak Beratap Rumah Tak 
Berasap dan Langit Dekat dan Langit Jauh 
(RBRL) (1974), Jaka Tarub (JK) (1974), Bui 
(B) (1975), dan Re (R) (1977). Pilihan tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa kelima 
naskah tersebut pertama, merupakan puncak 
prestasi kepengarangan naskah drama 
Akhudiat, dan kedua, menunjukkan ekologi 
budaya yang kuat. 

Kelima naskah drama tersebut 
merupakan puncak prestasi kepengarangan 
naskah drama Akhudiat tampak bukti-bukti 
baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 
Secara kuantitatif, bila dibandingkan dengan 
masa setelah 1970-an, kelima naskah tersebut 
mencerminkan masa produkvitas tinggi 
Akhudiat karena dalam kurun waktu lima 
tahun telah dihasilkan lima naskah drama 
besar.  Kecuali naskah drama Suminten dan 
Kang Lajim (1982) dan Wak Ayam/Cawik 
Ngatur MR. Mamok/Pethak Atawa Sekolah 
Skandal (2011), naskah-naskah drama karya 
Akhudiat yang lain hanya berupa framen-
fragmen kecil yang lebih sesuai untuk berlatih 
teater. Secara kualitatif, kelima naskah 
tersebut telah memenangi lomba penulisan 
naskah drama yang diselenggarakan oleh 
Dewan Kesenian Jakarta pada era 1970-an. 
Kemenangan pada lomba menunjukkan tingkat 
kualitas naskah drama yang bersangkutan. 

Fakta lain yang membuktikan prestasi 
NDKA tersebut adalah sambutan masyarakat 

yang luas. Pertama, oleh para pakar, naskah-
naskah drama tersebut sering dijadikan contoh 
sebagai naskah drama yang berkualitas dan 
menjadi penanda eksistensi Akhudiat sebagai 
penulis naskah drama Indonesia. Pakar-pakar 
sastra yang dimaksud, misalnya Damono 
(1983, 2007, 2009), Satoto (1997), Soemanto 
(2007),  Wasono (2007), dan Yoesoef (2013). 
Kedua, sebagian dari NDKA tersebut telah 
menjadi sastra dunia. JK selain pernah dimuat 
di majalah sastra Horison (2002), Antologi 
Drama Indonesia Jilid 4 (2006), juga 
diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan 
dimuat di The Lontar Anthology of Indonesian 
Drama (2010). Menurut penuturan Akhudiat 
(wawancara, 7 Februari 2012), RBRL sering 
dipentaskan oleh mahasiswa yang memelajari 
bahasa Jawa di Australia. Ketiga, sambutan 
luas terhadap NDKA juga tampak pada 
terbitnya kelima naskah tersebut dalam bentuk 
buku kumpulan naskah drama pada 2014. 
Luasnya pengenalan suatu karya sastra pada 
masyarakat dan mencakup kurun waktu yang 
panjang menunjukkan kemantapan dan 
kemampuan daya estetiknya menghadapi 
harizon harapan penyambut (Abdullah, 
1991:11). Hal tersebut juga menunjukkan 
NDKA merupakan karya sastra yang 
berkualitas, karena karya sastra yang 
berkualitas seslalu memiliki kesesuaian 
dengan masa kini (Gadamer dalam Hadi 
W.M., 2004:94). 

  Kelima naskah drama tersebut juga 
menunjukkan ekologi budaya yang kuat. 
Ekologi budaya yang dimaksud adalah 
keseluruhan realitas kehidupan manusia, 
sebagai sebuah sistem yang melingkupi 
kehidupan  dan menjadi dasar tingkah laku 
dalam kaitan dengan proses adaptasi terhadap 
lingkungan yang menjadi konteks penciptaan 
NDKA sebagaimana tampak dalam 
NDKA.Ekologi budaya yang tampak dalam 
NDKA adalah ekologi budaya masa Orde 
Baru. 

Karakteristik NDKA tersebut  berkaitan 
dengan aspek-aspek tertentu di luar dirinya 
sebagai lingkungan atau ekologi 
penciptaannya. Aspek ekologi adalah segala 
sesuatu yang ada di sekitar karya sastra yang 
menjadi inspirasi penciptaan karya sastra. 
Aspek ekologis tersebut dibedakan ke dalam 
dua golongan, yaitu ekologi alam dan ekologi 
budaya. Ekologi alam adalah realitas alam 
yang menjadi konteks penciptaan karya sastra. 
Ekologi budaya adalah realitas budaya yang 
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menjadi konteks penciptaan karya sastra. 
Konteks suatu karya sastra perlu diketahui 
agar  dipahami genealoginya untuk memahami 
proses produksi suatu karya dalam hubungan-
hubungannya yang bersifat historis (Kleden, 
2004:13). Dengan demikian, kajian ekologi 
terhadap karya sastra penting dilakukan. 

Berkaitan dengan kajian ekologis 
tersebut McNaughton dan Wolf (1989:13) 
mengemukakan bahwa ada pertanyaan-
pertanyaan ekologis penting dalam kajian 
ekologis. Pertama, organisme-organisme dan 
faktor-faktor lingkungan apa yang terdapat di 
suatu wilayah tertentu? Kedua, bagaimana 
organisme-organisme tersebut beserta faktor-
faktor lingkungannya terkait secara 
fungsional? Ketiga, mengapa organisme 
tersebut secara fungsional berhubungan satu 
sama lain serta berhubungan dengan 
lingkungannya dalam cara-cara tertentu? 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarahkan 
agar kajian ekologis berfokus pada bentuk, 
cara, fungsi interaksi ekologi. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian 
ini difokuskan pada bentuk, cara, dan fungsi 
ekologi religi dalam NDKA. Penelitian ini 
secara praktis diharapkan berkontribusi dalam 
penguatan   teori ekologi budaya. Sampai saat 
ini, di Indonesia, teori ekologi budaya, 
terutama untuk analisis karya sastra, belum  
dikembangkan atau  diperhatikan secara 
memadai. Dalam penelitian ini dikembangkan 
dasar-dasar teoritis dan metode penelitian 
ekologi budaya terhadap naskah drama.  Oleh 
karena itu, penelitian ini berkontribusi 
terhadap ilmu sastra. Secara praktis, penelitian 
ini diharapkan dapat (a). Sebagai teladan 
pemahaman  NDKA, terutama dalam 
perspektif ekologi budaya, bagi mahasiswa, 
pengajar, dan pembaca sastra; (b). sebagai 
dasar memosisikan NDKA di antara naskah-
naskah drama Indonesia yang  bermuara pada 
penghargaan terhadap NDKA; (c). sebagai 
sarana pemasyarakatan karya sastra drama, 
khususnya NDKA, yang seperti disinyalir 
pemerhati sastra, sampai saat ini paling tidak 
populer di masyarakat bila dibandingkan 
dengan jenis karya sastra puisi dan prosa; dan 
(d). membuka cakrawala baru bagi sastrawan 
dan peneliti sastra,  terhadap dimensi-dimensi 
karya sastra drama khususnya dan karya sastra 
umumnya dalam rangka pengembangan cipta 
sastra dan penelitian sastra ke depan.  
 
 

Kajian Teori 
1. Teori Ekologi Budaya 

Pendekatan ekologi budaya pertama kali 
dilakukan oleh Julian H. Steward dengan 
memakai istilah cultural ecology (Poerwanto, 
2005:68). Steward (1955) memberikan batasan 
ekologi budaya adalah ilmu yang memelajari 
proses manusia sebagai makhluk hidup 
menyesuaikan dirinya atau beradaptasi dengan 
lingkungannya. Menurutnya, proses 
perkembangan kebudayaan di dunia ini 
memiliki corak khas  yang disebabkan oleh 
lingkungan-lingkungan tertentu. Hubungan 
antara kebudayaan dengan alam sekitarnya 
dapat dijelaskan melalui aspek-aspek tertentu 
dalam suatu kebudayaan, meskipun alam 
sekitar belum tentu berpengaruh terhadap 
kebudayaan.    

Dalam kaitan tersebut, kebudayaan 
sebagai sistem budaya merupakan seperangkat 
gagasan yang membentuk tingkah laku 
seseorang atau kelompok dalam suatu 
ekosistem. Proses penjadian kebudayaan 
tersebut diperlukan adaptasi yang mengacu 
pada proses interaksi antara perubahan yang 
ditimbulkan oleh suatu organisme pada suatu 
lingkungan dan perubahan yang ditimbulkan 
oleh lingkungan dari organisme tersebut. 
Dengan kebudayaannya, untuk jangka waktu 
panjang yang telah dijalaninya, makhluk 
manusia berkembang dan tetap survival karena 
mampu melakukan proses penyesuaian timbal 
balik (Poerwanto, 2005:61). Oleh karena itu, 
kebudayaaan sebagai ciptaan atau warisan 
hidup bermasyarakat adalah hasil daya cipta 
atau kreativitas para pendukungnya dalam 
rangka berinteraksi dengan ekologinya 
(Poerwanto, 2005:91). 

Steward (1955:41−42) mengemukakan 
bahwa pendekatan ekologi budaya memunyai 
tiga unsur dasar; pertama, ada hubungan 
antara teknologi yang dipergunakan dengan 
keadaan lingkungan tertentu; kedua, pola-pola 
kelakuan dalam rangka wilayah erat kaitannya 
dengan bentuk teknologi yang diciptakan; 
ketiga, pola-pola kelakuan dalam rangka 
eksploitasi tersebut berpengaruh terhadap 
berbagai aspek kebudayaan yang 
bersangkutan. 

Mengacu pada pendapat tersebut, karya 
sastra, yang  merupakan produk budaya, juga 
merupakan bentuk atau cara  dan pola perilaku 
masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu 
yang memiliki keterkaitan dengan 
lingkungannya. Lingkungan menjadi faktor 
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penting dalam proses penjadian sebuah karya 
sastra.  

Dalam kaitannya dengan kajian sastra, 
istilah ekologi  digunakan dalam beragam 
pengertian. Pertama, ekologi  yang dipakai 
dalam pengertian yang dibatasi dalam konteks 
ekologi alam. Kajian ekologis dengan 
pengertian lingkungan alam tersebut populer 
sebagai kajian ekokritik (Glotfelty, 1996; 
Phillips, 2003; Garrard, 2004). Kedua, ekologi  
yang dipakai dalam pengertian ekologi budaya 
(Carey, 1986; Sudewa, 1992; Sumardjo, 
2007).  

Pada intinya ekokritik, sebagaimana 
dikemukakan oleh Glotfety (!996:xix), adalah 
kajian hubungan antara sastra dan lingkungan 
fisik, kajian sastra yang berpusat pada dunia. 
Kajian yang juga disebut sebagai kajian hijau 
tersebut antara lain memperbincangkan cara 
alam diwakili dalam puisi, cara menjelaskan 
ciri-ciri genre kesusastraan alam sekitar, cara 
krisis alam sekitar memasuki kesusastraan 
komtemporer, dan sebagainya. Menurut 
Garrard (2004:14) pengetahuan ekologi bukan 
hanya untuk melihat harmoni dan stabilatas 
lingkungan tetapi juga untuk mengetahui sikap 
dan perilaku manusia. Oleh karena itu, 
menurutnya analisis ekokritik bersifat 
interdisipliner yang merambah disiplin ilmu 
lain, yaitu sastra, budaya, filsafat, sosiologi, 
psikologi, sejarah lingkungan, politik dan 
ekonomi, dan studi keagamaan. 

Kajian sastra dengan perspektif ekologi 
budaya dilakukan oleh Carey (1986) terhadap 
naskah-naskah yang berisi Perang Dipanagara 
atau babad Dipanagara,  Sudewa (1992) dalam 
membahas pandangan tentang individu dan 
masyarakat dalam Serat Wulangreh, dan 
Sumardjo  (2007) dalam mengaji sastra lakon 
Indonesia. Ketiga peneliti tersebut 
menunjukkan hubungan suatu bentuk karya 
manusia (karya sastra) dengan lingkungannya  
(seni, sastra, sosial, politik). 
 
2. Konsep  Ekologi Religi 

Religi dan agama sering dibedakan. 
Mangunwijaya (1982:11), misalnya, 
mengutarakan bahwa agama  menunjuk  
kelembagaan kebaktian kepada Tuhan atau 
kepada “Dunia Atas” dalam aspeknya yang 
resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan 
hukum-hukumnya, serta keseluruhan 
organisasi tafsir Alkitab dan sebagainya yang 
melimgkupi segi-segi kemasyarakatan. 
Religiusitas lebih melihat aspek yang di dalam 

lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, 
sikap personal yang sedikit banyak misteri 
bagi orang lain, karena menapaskan intimitas 
jiwa, cita rasa yang mencakup totalitas, 
termasuk rasio dan rasa manusia, kedalaman 
pribadi manusia. Oleh karena itu, religiusitas 
mengatasi atau lebih dalam dari agama yang 
tampak, formal, resmi. Religius lebih bergerak 
dalam tata paguyuban yang cirinya lebih intim. 
Religiusitas tidak bekerja dalam pengertian-
pengertian otak, tetapi dalam pengalaman, 
penghayatan (totalitas diri) yang mendahului 
analisis atau konseptualisasi. Bagi manusia 
religus, ada sesuatu yang dihayatinya keramat, 
suci, kudus, atas kodrati. Oleh karena itu, 
Mangunwijaya (1982:15) mengemukakan 
religiusitas tidak dihubungkan secara langsung 
dengan ketaatan ritual atau agama, tetapi lebih 
dalam, lebih mendasar dalam pribadi manusia.  

Dalam penelitian ini, pengertian agama 
dan religi dipakai dalam pengertian yang 
sama. Perbedaan pengertian sebagaimana 
dikemukakan Mangunwijaya tersebut 
hanyalah perbedaan gradasi dalam hal 
intensitas atau tingkat kedalaman penghayatan. 
Akan tetapi, pengertian agama dan religi 
berhubungan dengan penghayatan terhadap 
Tuhan dan ketuhanan. Penghayatan terhadap 
Tuhan dan ketuhanan itu berbasis pada 
pemahaman nilai-nilai yang bersifat tradisional 
keaagamaan atau religi.  

Durkheim (2011, 49−56) juga tidak 
membedakan agama dan religi. Menurutnya, 
satu konsep yang biasanya dipandang menjadi 
karakteristik  segala sesuatu yang religius 
adalah konsep supernatural. Yang supernatural 
adalah hal-ihwal yang berada di luar 
kemampuan pemahaman manusia, dunia 
misteri yang tidak dapat diketahui atau 
ditangkap akal dan dicerap indera. Oleh karena 
itu,  lebih baik menggunakan sesuatu yang 
spiritual sebagai definisi minimum untuk 
agama. Yang spiritual harus dimengerti 
sebagai subjek-subjek berkesadaran  yang 
memiliki kemampuan melebihi kemampuan 
manusia biasa. Arwah, jin, setan, dan dewa-
dewi dapat dimasukkan dalam definisi 
tersebut.  

Religi atau agama secara ekologis 
menjadi komponen yang turut membentuk 
karya sastra. Lebih-lebih dalam masyarakat 
yang religius atau agamis, atmosfer religi atau 
agama  dominan menyelimuti sendi-sendi 
kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, wajar 
bila religi tertentu entah sadar atau tidak, entah 
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sedikit atau banyak, turut memwarnai karya-
karya masyarakat, termasuk karya sastra. 

Unsur agama dalam sastra tidak sama 
dalam berbagai karya sastra. Dalam satu karya 
sastra agama mungkin hanya disinggung 
sepintas, tetapi dalam karya yang lain dominan 
dalam keseluruhan karya sastra. Agama dalam 
sastra, menurut Mohamad (1982:137), 
dimanfaatkan dalam dua hal: pertama, 
menitikberatkan kehidupan beragama sebagai 
latar belakang, dan kedua, menitikberatkan 
kehidupan beragama sebagai pemecah 
persoalan.  Hal tersebut berkaitan dengan 
motif-motif penciptaan karya sastra. 
 
Metodologi 
1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan    kualitatif 
dengan menggunakan teori ekologi budaya. 
Dalam pandangan ekologi, eksistensi budaya 
dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan 
berarti semua faktor eksternal yang langsung 
memengaruhi pembentukan, pertumbuhan, 
perkembangan, dan pemroduksian budaya.  

Kajian ekologi terhadap karya sastra 
dimungkinkan karena secara ekologis, ada 
kesejajaran antara fenomena  karya sastra 
dengan fenomena organisme dalam 
lingkungannya. Keduanya sama-sama 
merupakan suatu komponen dari suatu 
ekosistem tertentu dan tumbuh dan 
berkembang dalam hubungan dengan 
komponen-komponen ekosistem yang lain.  
2. Sumber Data dan Data Penelitian 

Sumber data  penelitian ini adalah 
NDKA  1970-an, yakni (1) Grafito (G) (1972), 
(2) Rumah Tak Beratap Rumah Tak Berasap 
dan Langit Dekat dan Langit Jauh (RBRL) 
(1974), (3) Jaka Tarub (JK) (1974), (4) Bui  
(B) (1975),  dan (5) Re (R) (1977). Kelima 
naskah drama tersebut  diterbitkan dalam satu 
buku kumpulan naskah drama dengan judul 
Antologi 5 Lakon akhudiat oleh penerbit 
Pagan Press pada 2014.  

Data penelitian ini adalah  informasi 
berupa fakta-fakta tentang fokus penelitian ini 
yang terdapat pada teks pokok dan teks 
samping NDKA. Informasi yang dimaksud 
meliputi bentuk, cara, dan fungsi   ekologi 
politik, ekologi religi, ekologi sosial,  dan 
ekologi seni dan sastra  NDKA.   

 
 

3. Teknik  Pengumpulan dan Pemeriksaan 
Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian 
perlu dilakukan langkah pengumpulan data. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi atau 
pustaka, yakni teknik pengumpulan data 
dengan mengidentifikasi dan 
menginventarisasi data penelitian  dalam 
NDKA dengan cara membaca secara cermat 
dan berulang-ulang. Untuk keperluan 
pengumpulan data diperlukan instrumen 
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, 
peneliti merupakan  instrumen utama dalam 
pengumpulan data.  

Triangulasi terhadap  data  penelitian 
dengan menggunakan triangulasi 
waktu.Triangulasi dilakukan dengan cara 
membaca dan mencermati berulang-ulang 
dalam waktu yang berbeda untuk memeroleh 
keajegan dan validitas data dan hasil 
penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data Creswell 
(2015, 251−263). Analisis data  penelitian ini  
dimulai dengan menyiapkan dan 
mengorganisasikan data, mereduksi data, dan 
menyajikan data dalam bentuk pembahasan 
data. Secara rinci langkah-langkah atau 
tahapan yang ditempuh peneliti dalam analisis 
data sebagai berikut. (a) Mengorganisasikan 
data dengan mengonversi catatan-catatan data 
menjadi satuan-satuan teks yang sesuai berupa 
kata, kalimat, atau penggalan teks drama.(b) 
Membaca berulang-ulang keseluruhan data, 
menengelamkan diri dalam detailnya dan 
kemudian membuat memo atau catatan-catatan 
mengenai karakter data. (c) Mendeskripsikan, 
menglasifikasikan,  menafsirkan data menjadi 
kode dan tema, dan memaknai data. Pada 
tahap ini data digolong-golongkan atau 
dipilah-pilah sesuai fokus penelitian dan 
dilakukan pengodean data. Untuk 
memudahkan pembacaan, data tersebut diberi 
kode atau penomoran sesuai dengan urutan 
pokok bahasan, misalnya, data 1.1.G dibaca 
subpokok bahasan kesatu, data kesatu, sumber 
data naskah drama Grafito; data 3.3.JK dibaca  
subpokok bahasan ketiga, data ketiga, sumber 
data naskah drama Jaka Tarub. Data kemudian 
dimaknai secara lebih luas dengan 
menghubungkan dengan teori ekologi budaya. 
(d) Menyajikan dan memvisualisasi data 
dalam bentuk pembahasan data. 
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Walaupun secara teoritis langkah-
langkah tersebut berurutan,  dalam praktik 
penelitian, langkah-langkah tersebut 
merupakan  sesuatu yang jalin-menjalin pada 
saat sebelum, selama, dan sesudah 
pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar 
untuk membangun wawasan yang umum yang 
disebut analisis. Langkah tersebut sesuai 
dengan yang disarankan Creswell (2015:254) 
bahwa dalam analisis data,  peneliti supaya 
bergerak dalam lingkaran analisis daripada 
menggunakan linier yang tetap. Selama dalam 
spiral analisis, peneliti bersinggungan dengan 
saluran-saluran analisis dan berputar dan terus 
berputar. 
5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan 

Penelitian  
Pemeriksaan keabsahan penelitian 

dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang memiliki derajad 
objektivitas yang tinggi. Hal itu dipandang 
penting dalam  menghindari subjektivitas 
peneliti. Pemeriksaan keabsahan penelitian 
dilakukan agar hasil penelitian memiliki 
kepercayaan dan kebenaran ilmiah. 

Teknik pemeriksaan keabsahan 
penelitian dilakukan  dengan dua cara. 
Pertama,  melakukan diskusi dengan pakar 
yang dianggap menguasai pokok masalah 
penelitian ini.  Kedua, melakukan publikasi 
ilmiah dalam bentuk makalah dalam seminar 
ilmiah dan artikel di jurnal ilmiah untuk 
mendapatkan masukan-masukan terhadap teori 
dan metode.  
 
Pembahasan 

Walaupun  Akhudiat tidak dikenal 
sebagai pengarang keagamaan dan  karya-
karyanya tidak dikenal sebagai karya sastra 
religius, dalam NDKA ditunjukkan interaksi  
antara sastra dan ekologi religi,  terutama pada 
tiga naskah lakon G, JK, dan R. Dalam B juga 
ditunjukkan adanya warna religi, tetapi hanya 
dalam satu adegan.  Religi atau agama yang 
terdapat pada NDKA adalah Nasrani, Islam, 
dan kepercayaan Jawa. Ekologi religi yang 
dimaksud tampak pada (1) masalah-masalah 
beragama,  dan (2)  berbagai kosakata dari 
khazanah religi yang terdapat dalam cakapan 
tokoh.  
1. Masalah-masalah Kereligian dalam 

NDKA 
Dalam NDKA terdapat beberapa 

masalah kereligian yang disebabkan oleh beda 
pemahaman, gradasi penghayatan, dan 

kecenderungan terhadap ajaran religi. 
Masalah-masalah keregilian yang dimaksud 
adalah (1) kawin beda agama, (2) perilaku 
dalam penguburan jenazah,  dan (3) sikap 
terhadap kepercayaan tradisi. Dalam NDKA, 
masalah-masalah kereligian tersebut 
diungkapkan dengan cara dijadikan sumber 
konflik drama.  

Pemanfaatan masalah religi sebagai 
sumber konflik lakon, misalnya, terdapat pada 
G. Konflik G berupa permasalahan kawin beda 
agama yang pada waktu penciptaan G menjadi 
perdebatan sengit di Indonesia. Untuk konteks 
Indonesia, larangan kawin beda agama 
digulirkan sejak 1970-an. Dalam rangka 
merespons permasalahan kawin beda agama 
tersebut, pada  1974, pemerintah mensahkan 
UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Berbagai keputusan yang sifatnya memberikan 
pedoman bagi masyarakat Islam Indonesia 
mencapai pada puncaknya dengan 
dikeluarkannya fatwa MUI pada 1 Juni 1980. 
Keputusan tersebut kemudian diikuti oleh 
ormas-ormas Islam dan para ahli hukum Islam 
Indonesia (Mujtahid, 2010).  Akan tetapi, 
dalam kenyataan sehari-hari, dalam kehidupan 
beragama, perdebatan kawin beda agama 
masih terus berlangsung. Bahkan, pada tahun 
2014, perdebatan tersebut mengemuka 
kembali (Suma, 2014). 

  G menceritakan pertemuan  Limbo 
(pemuda Katolik) dan Ayesha (muslimat) yang 
kemudian saling jatuh cinta. Akan tetapi, cinta 
mereka membentur dinding aturan agama  
ketika akan melangsungkan cinta mereka ke 
jenjang pernikahan. Baik Kyai maupun Pastur 
tidak bersedia menikahkan karena mereka 
berbeda agama. Menurut Kyai, agama 
melarang muslimat menikah dengan pemuda 
lain agama. Demikian pula, Pastur tidak 
bersedia menikahkan Limbo dan Ayesha 
dengan alasan  mereka berbeda agama. 
Menurut Pastur, agama memerintahkan 
pemuda Katolik menikah dengan pemudi 
Katolik juga. 

Masyarakat Indonesia merupakan 
masyarakat yang pluralis atau beragam, baik 
dari segi budaya, suku, ras, agama. Sebagai 
suatu bangsa,  kontak antara satu golongan 
masyarakat  dengan yang lain   tidak dapat 
dihindarkan. Kontak antargolongan 
masyarakat yang berbeda latar belakang itu 
menimbulkan   fenomena  perkawinan 
campuran. Perkawinan campuran yang paling 
banyak mengundang perdebatan adalah 
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perkawinan campuran  pasangan yang  
berbeda agama  (Mas’ud, 2013). 

Perdebatan sengit yang marak pada 
tahun 1970-an tersebut akhirnya membawa 
pemerintah untuk mengatur perkawinan 
campuran dengan mengesahkan UU No 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan 
perkawinan beda agama dicantumkan pada 
pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan 
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan itu”. 

Dalam uraian di atas dipaparkan bahwa 
penciptaan G diilhami oleh realitas kehidupan 
beragama di masyarakat, yaitu perdebatan 
perkawinan beda agama. Kehadiran problem 
beragama pada karya sastra tmerupakan hal 
wajar karena problem beragama bagi bangsa 
Indonesia merupakan masalah yang sensitif 
dan fundamental. Sampai tingkat tertentu, 
sastra melukiskan kecenderungan-
kecenderungan utama dalam masyarakat, baik 
karena sebuah teks dengan sadar atau tidak 
mengungkapkannya, maupun karena teks 
tersebut dengan sengaja atau tidak 
menghindari atau mengelabuinya (Kleden, 
2004:47).  

Dalam G, realitas perdebatan 
perkawinan beda agama tersebut dijadikan 
sumber konflik lakon dengan menghadirkan 
tokoh Limbo (Katolik) dan Ayesha (Islam). 
Konflik lakon tercipta oleh kengototan Limbo 
dan Ayesha untuk bisa menikah secara Islam 
atau Katolik dan sikap Kyai dan Pastur yang 
tegas menolak menikahkan pasangan beda 
agama tersebut. Limbo dan Ayesha di satu sisi 
menjadi simbol sikap liberal dan perlawanan 
terhadap pihak-pihak yang mengharamkan 
perkawinan beda agama. 
(1.1.G) 

AYESHA 
Tapi kenapa seorang laki-laki Islam boleh 

kawin dengan 
Wanita bukan Islam? 

KYAI 
Itu sudah ketentuan Kitab Suci. 

AYESHA 
Saya tidak mengerti, Kyai. 

KYAI 
Agama bukan selalu pengertian yang bisa 

dimengerti. Cukup 
diyakini. Iman namanya. 

AYESHA 
Apakah iman sama dengan keyakinan sempit, 

Kyai. 
KYAI 

Iman ialah pernyataan sah pasrah manusia 
kepada al Khaliq. 

AYESHA 
TETAPI Tuhan tidak menyempitkan gerak 

bebas manusia, 
mahluk yang dikaruniai keistimewaan. Al aql. 

Akal fikiran 
dengan segala manifestasinya.\ 

KYAI 
Al aql dibatasi oleh An Naql. Wahyu Tuhan 

dan sabda Rasul. 
AYESHA 

Justru itulah, Kyai, an naql kita tafsirkan 
dengan kemampuan 

Aql. Keduanya saling isi-mengisi. An Naql 
diturunkan  

Kepada manusia karena memiliki Aql. Al Aql 
diberi- 

kan kepada setiap kepala sebagai tafsir dan 
pemahaman 
an Naql.... 
AYESHA 

Limbo seorang Katolik dan saleh. Saya 
terkesan oleh Jiwa  

Agama dan dinamisnya. Itulah calon suami 
yang cocok bagi 

Ayesha. Peduli dia agama apa. 
KYAI 

Kau liberal, Ayesha. (Akhudiat, 2014:41−43) 
 

G berakhir dengan pernikahan Ayesha 
dan Limbo atas restu Dewa Kamajaya dan 
Dewi Ratih, sepasang dewa-dewi yang dalam 
mitologi Nusantara dipercaya sebagai Dewa-
Dewi Asmara. Ayesha dan Limbo yang gagal 
meminta bantuan Kyai dan Pastur, akhirnya 
meminta Pawang untuk menikahkan mereka. 
Atas panggilan dan permintaan Pawang, 
Kamajaya dan Ratih menikahkan ayesha dan 
Limbo. 

Lakon ini berakhir dengan ironi. Pilihan 
Ayesha dan Limbo yang meminta bantuan 
Pawang setelah menemui jalan buntu di 
hadapan Kyai dan Pastur merupakan sindiran 
atau bahkan cemooh dalam praktik beragama. 
Agama yang semestinya menjadi way of live, 
bagi Ayesha dan Limbo tidak mampu 
menyelesaikan masalah mereka. Perdebatan 
panjang yang  tidak berujung dalam 
pengamalan agama dapat membuat bingung, 
putus asa, atau menimbulkan sikap apatis 
terhadap agama kalangan masyarakat tertentu 
seperti Ayesha dan Limbo. Apabila para 
rohaniawan tidak mampu mengelola masalah 
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keagamaan dengan tepat,   umat  lari dari 
agama.  

Kemunculan tokoh Kamajaya dan Ratih 
merupakan hiperbola dalam ironi penyelesaian 
konflik  Ayesha dan Limbo berhadapan 
dengan Kyai dan Pastur. Ironi merupakan gaya 
yang menampilkan kontras antara yang 
dikatakan, diperlihatkan, atau samar-samar 
ditampilkan dan arti sesungguhnya sebuah 
ungkapan atau situasi. Ungkapan ironi sering 
menggunakan gaya hiperbola (melebih-
lebihkan), litotes (merendah), atau antifrasa 
(pemutarbalikan) (Ensiklopedi Sastra 
Indonesia, 2004:361). Kesan hiperbola timbul 
oleh pemunculan  kontras antara manusia dan 
dewa, Kyai dan Pastur (agama) dan Kamajaya 
dan Ratih (mitos). 

Ironi, sebagai cara mencemooh bahan 
atau masalah yang dibahas, dapat dibedakan 
dalam tiga macam, yaitu ironi ala Sokrates, 
ironi romantik, dan ironi dramatis. Ironi ala 
Sokrates merupakan ironi dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang pura-pura polos 
pembicara menelanjangi sikap sok tahu atau 
sikap munafik seseorang yang teramati sadar 
diri. Ironi romantik merupakan ironi dengan 
cara pengarang dengan sengaja menisbikan 
ungkapan-ungkapan sendiri. Ironi dramatik 
atau situasional merupakan ironi yang tidak 
menggunakan kata-kata melainkan dengan 
perbuatan (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 
2004:361). Berdasarkan kriteria perbedaan 
tersebut, ironi dalam G dapat digolongkan 
sebagai ironi dramatik. Tindakan Ayesha dan 
Limbo datang ke Pawang dan kemudian 
dinikahkan oleh dewa bermakna Kyai dan 
Pastur yang merupakan simbol  keberadaan  
agama, dianggap tidak mampu memberi solusi 
pada masalah yang sedang dialami.         

Kemunculan tokoh Pawang, Kamajaya, 
dan Ratih dengan tata cara ritus dan mantranya 
juga membuktikan bahwa G juga diilhami oleh 
religi Jawa, yaitu kepercayaan terhadap 
kekuatan supranatual atas dewa-dewi yang 
dikenal dalam budaya Jawa. Kamajaya dan 
Ratih, oleh sebagian masyarakat Jawa, 
terutama yang masih tradisional, dipercaya 
sebagai dewa dan dewi yang memiliki 
kekuatan supranatural dapat membangkitkan 
rasa cinta pada seseorang. Oleh karena itu, 
Kamajaya dan Ratih digunakan untuk 
menggambarkan keserasian dan  
kesempurnaan hubungan cinta pasangan 
kekasih. Kamajaya dan Ratih juga  disebut 
dalam mantra-mantra Jawa yang memiliki 

maksud untuk membangkitkan cinta. Religi 
Jawa tersebut  menunjukkan warna Jawa 
dalam NDKA. 

Religi sebagai sumber konflik juga 
terdapat dalam JK. Religi yang menjadi 
sumber konflik adalah religi Jawa, yakni 
mengenai kepercayaan terhadap danyang 
sebagai sumber kekuatan supranatural. Adanya 
religi Jawa sebagai sumber konflik tersebut 
juga memperkuat warna Jawa dalam NDKA. 

Konflik pada JK dibangun oleh 
pertentangan antara tradisi, yang diwakili oleh 
tokoh Dalang dan modernitas yang diwakili 
oleh Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Pada satu 
sisi, Dalang merupakan tokoh tua yang masih 
dalam kungkungan tradisi dan mengupayakan 
kelanggengan tradisi yang dimetaforkan 
dengan mempertahankan pakem dongeng Jaka 
Tarub dan Nawang Wulan sebagaimana 
tertulis dalam babad. Di sisi lain, Jaka Tarub 
merupakan tokoh muda yang melakukan 
pemberontakan terhadap tradisi yang 
dimetaforkan dengan penampilan dan 
perwatakan Jaka Tarub dan Nawang Wulan 
yang menyimpang dari pakem babad.  

Konflik religi merupakan bagian dari 
konflik tradisi dan modernitas tersebut. 
Dalang, yang merupakan tokoh tradisi, 
percaya pada  danyang sebagai sumber 
kekuatan supranatural, sedangkan Jaka Tarub, 
sebagai tokoh modern, tidak lagi percaya pada 
kekuatan tersebut.  

Konflik tersebut tidak berujung, tidak 
digambarkan pihak yang menang dan yang 
kalah. Di akhir lakon, Jaka Tarub dan Nawang 
Wulan pergi meninggalkan Dalang, sedangkan 
Dalang masih sibuk dengan babad dan 
mantranya. Fungsi penghadiran konflik religi 
pada JK tidak pada akhir, tetapi pada proses 
konflik. Pada proses konflik tersebut terdapat 
adegan-adegan yang berisi ironi-ironi sosial.  
2. Perilaku Beragama dalam NDKA 

Ekologi religi dalam NDKA juga 
tampak pada perilaku beragama tokoh-tokoh 
dalam R. R berlatar prosesi pemakaman mayat 
secara Islam dengan berbagai kegiatan seperti 
umumnya pemakaman orang Islam, ada mayat 
membujur, ada kumpulan orang-orang 
berkabung/pelayat dengan aneka rupa, 
(Malaikat) El Maut, ada Kyai membaca talqin, 
dan sebagainya. R juga memuat naskah talqin 
yang dikutib dari buku Primbon Jenazah, 
Talqin dan Tahlil terbitan Toko Kitab Al 
Munawar, Semarang yang dibaca tokoh 
Pengabar dalam bentuk lampiran naskah 
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drama. Dilihat dari sisi latar tersebut, R 
memperlihatkan sebagai naskah drama 
bernafaskan Islam. 

Akan tetapi, berbeda dengan G, dalam R 
tidak dibahas ajaran agama atau konflik 
beragama. R justru banyak menampilkan 
realitas perilaku masyarakat pada saat 
menghadiri pemakaman. Peristiwa kematian 
dan suasana perkabungan dalam R merupakan 
ruang sosial dan menjadi bagian dari 
kehidupan sosial sehari-hari. Di ruang sosial, 
di sela-sela perkabungan tersebut terjadi 
interaksi sosial berupa percakapan yang 
berkaitan maupun yang tidak  dengan orang 
yang meninggal (Yoesoef, 2013:87).  Bahkan, 
percakapan dapat bermuara ke hal-hal dan 
suasana yang berbalikkan. Suasana 
perkabungan yang semestinya penuh duka cita 
dan berbela sungkawa justru dipenuhi 
percakapan dan sikap-sikap penuh gurauan. 
Hal tersebut, misalnya, tampak pada data 
berikut. 

(2.1.R) 
RUANG I 

20/Menuding si Mati 
“Dia Hamlet apa Romeo? 

Ayo tebak.” 
“Yuliet.” 

“Ah, yang bener aja.” 
“Karamazov.” 

“Orang mana itu?’ 
“Siberia.” 

“Bukan, dia ini orang...” 
“Raja?” 

“Oedipus Complex.” 
“Raja mana?” 
“Raja obat.” 

“Ndasmu, mentang-mentang 
Apoteker.”....(Akhudiat, 2014: 267−268) 

 
Prosesi pemakaman yang merupakan 

bagian dari pengamalan beragama dalam R  
berfungsi sebagai latar sosial, yaitu latar yang 
menyarankan pada hal-hal yang berhubungan 
dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat 
di suatu tempat yang diceritakan dalam karya 
fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat 
mencakup berbagai masalah dalam lingkup 
yang cukup kompleks berupa kebiasaan hidup, 
adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan 
hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain-lain 
(Nurgiantoro, 2010:233). Dalam R, prosesi 
pemakaman menjadi wahana interaksi sosial 
yang kadang asosial. Cakapan-cakapan pendek 
dan anonim seperti data 2.1.R  membayangkan 

suasana penuh canda kontras dengan peristiwa 
pemakaman. Bahkan, cakapan tersebut 
ditujukan pada si Mati yang semestinya 
diberikan doa-doa. Latar sosial prosesi 
pemakaman tersebut menunjukkan suatu ironi 
suasana pemakaman yang semestinya 
berlangsung khitmad penuh doa justru 
dipenuhi sendau gurau. Ironi tersebut 
merupakan sindiran terhadap perilaku 
beragama masyarakat. 
3. Kosakata Religi dalam NDKA 

Ekologi religi yang lain, yang tampak 
dalam NDKA berupa  kata, istilah, nama 
tokoh, nama tempat, nama benda, salam, 
seruan, dan nama perbuatan yang bersumber 
dari khasanah agama. Hal-hal tersebut terdapat 
pada semua NDKA, terutama  pada G, B, dan 
R. Penggunaan kosakata religi tersebut tampak 
pada data 3.1.G dan 3.2.G berikut. 
(3.1.G) 

LIMBO 
Betul, aku memang diimpor dari Negeri jauh, 

Negeri Ruh, 
Lebih tinggi dari Malaikat 

AYESHA 
Pakai impotir 

LIMBO 
Pakai dong, Tuhan. 

AYESHA 
Jailah, haibat. 

LIMBO 
Itulah kehebatan mahluk Tuhan yang disebut 

manusia. (Akhudiat, 2014:27−28) 
(3.2.G) 

LIMBO 
Segala yang hitam persis asalku 

AYESHA 
Segala yang hitam persis perut ibuku 

LIMBO 
Aku ngendon dalam Rahim 

AYESHA 
Aku kerasan sebagai janin 

LIMBO 
Kurindu darah dan susu tanpa pisah 

AYESHA 
Kuhirup cinta dan benci tanpa katub 

LIMBO 
Aku sel yang cair 

AYESHA 
Barangkali sengaja berbuah 

LIMBO 
Aku ruh dekat Kursi Tuhan 

AYESHA 
Dan kudengar malaikat berbisik iri padaku 

LIMBO 
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Aku turun di lembah subur 
AYESHA 

Meluncur bagai bunga-bunga angina 
LIMBO 

Ditiup ke dalam Rahim 
AYESHA 

Ngendon sebagai janin 
LIMBO 

Hitam ialah sorga 
AYESHA 

Gelap sempurna (Akhudiat, 2014:19−20) 
 

Dialog pada data 3.1.G merupakan 
bagian adegan perkenalan Ayesha dan Limbo. 
Dalam data tersebut terdapat kata, istilah, 
nama yang berasal dari khasanah agama, yaitu 
malaikat, Tuhan, mahluk, dan ruh. Data 3.2.G 
berisi dialog antara Limbo dan Ayesha. Dalam 
dialog tersebut terdapat kosakata religi ruh, 
kursi Tuhan, malaikat, dan sorga.   

Kata atau istilah, nama tokoh, tempat, 
benda, salam, seruan, dan nama perbuatan 
yang bersumber dari khasanah agama  
digunakan sebagai latar lakon dan berfungsi 
sebagai metafor dan atmosfir lakon. 
Penggunaan  metafora menyarankan pada 
suatu pembandingan yang  berupa sifat, 
keadaan, suasana, atau sesuatu yang lain. 
Secara prinsip, metafora merupakan cara 
memandang atau menerima sesuatu melalui 
sesuatu yang lain. Atmosfer cerita merupakan 
udara yang dihirup pembaca sewaktu 
memasuki dunia rekaan. Atmosfer cerita 
berupa deskripsi kondisi latar yang mampu 
menciptakan suasana tertentu, misalnya 
suasana ceria, romantis, sedih, muram, dan 
sebagainya. Suasana tertentu yang tercipta itu 
sendiri tidak dideskripsikan secara langsung, 
eksplisit, melainkan merupakan sesuatu yang 
disarankan (Nurgiantoro, 2010:241−243).    

Dalam kehidupan sehari-hari untuk 
mengekspresikan berbagai keperluan, manusia  
menggunakan banyak bentuk metafora. 
Ekspresi yang berupa ungkapan-ungkapan 
tertentu  sering lebih tepat disampaikan dalam 
bentuk metafora daripada secara literal 
(Nurgiantoro, 2010:241). Ekspresi metaforis 
tersebut dalam karya sastra lebih sering 
dijumpai mengingat karya sastra selain sebagai 
ekspresi seni yang memiliki unsur keindahan 
dominan juga banyak mengeksplorasi rasa dan 
imajinasi.   

Penggunaan latar agama yang berfungsi 
sebagai metafor tampak pada data 3.2.G. Pada 
data 3.2.G terdapat kosakata religi dalam 

rangkaian gambaran asal penciptaan Ayesha 
dan Limbo sebagaimana proses penciptaan 
manusia, yaitu berawal dari sel kemudian 
menggumpal menjadi janin di rahim ibu, dan 
Tuhan melalui malaikat meniupkan ruh. Proses 
penjadian manusia seperti itu di antaranya 
termuat dalam  Al Quran surat Al-Hajj ayat 5 
sebagai berikut. 

Sesungguhnya Kami telah menjadikan 
kamu dari tanah, kemudian dari setetes 
mani, kemudian dari segumpal darah, 
kemudian dari segumpal daging yang 
sempurna kejadiannya dan yang tidak 
sempurna, agar Kami jelaskan kepada 
kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, 
apa yang Kami kehendaki sampai waktu 
yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian 
(dengan berangsur-angsur) kamu 
sampailah kepada kedewasaan, dan di 
antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(adapula) di antara kamu yang 
dipanjangkan umurnya sampai pikun, 
supaya dia tidak mengetahui lagi 
sesuatupun yang dahulunya telah 
diketahuinya. 
 
 Cakapan Ayesha: “Kudengar malaikat 

berbisik iri padaku.” Merujuk pada surat Al 
Baqarah ayat 30 yang berisi keraguan malaikat 
terhadap kemampuan manusia yang akan 
diserahi Tuhan untuk mengurus bumi.   Surat 
tersebut sebagai berikut. 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 
kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." Mereka 
berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui. 
Paparan proses penciptaan manusia 

seperti itu secara metaforis membangun kesan 
bahwa tokoh Ayesha dan Limbo merupakan 
manusia yang memiliki derajat tinggi, ciptaan 
Tuhan yang mulia, lebih tinggi derajatnya 
daripada malaikat. Oleh karena itu, tidak 
sepantasnya diremehkan. Hal tersebut semakin 
jelas bila diperhatikan juga cakapan KOOR 
pengiring Ayesha dan Limbo: KOOR: “Wahai 
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Tuhan yang budiman, kami pengantin, kami 
calon-calon pengantin, kami cucu Hawa dan 
Adam, bukan kelinci percobaan.” (Akhudiat, 
2014:34)    

Penggunaan latar agama yang berfungsi 
sebagai metafor  dapat pula disimak pada data 
3.3.JK berikut. Pada data tersebut, cawat Nabi 
Adam menjadi metafor pakaian-pakaian 
tradisional, termasuk pakaian tradisi Jaka 
Tarub, yang dikontraskan dengan mantel 
Astronaut yang menjadi metafor pakaian-
pakaian modern. 
(3.3.JK) 

DALANG 
Tukar pakaianmu. 

JAKA TARUB 
Alaaa soal embel-embel lagi. Pakaian kita 

untuk show. 
Mereka sedang memeragakan mulai cawat 

Nabi Adam 
sampai mantel Astronaut. Berani bertaruh 

mode Jaka Tarub 
laku keras. Baca besok di koran. (Menitipkan 

beban punggung  
pada kelompok Musik). Ayo kita mulai! 

(kepada Kelompok Suara) Panggil Nawang 
Wulan!  (Akhudiat, 2014:75) 

 
Penggunaan latar agama sebagai 

atmosfir, misalnya, seperti data 3.4.G berikut. 
Pada data 3.4.G, terutama cakapan Pastur, 
terdapat serentetan simbol, tokoh, dan bentuk-
bentuk ungkapan khas nasrani, seperti Yesus 
Kristus, Kain dan Kabil, Roh Kudus, amsal, 
kebon zaitun sorga. Rentetan kata-kata 
tersebut telah membangun adegan dengan 
atmosfir religi nasrani. 
(3.4.G)  

Di depan pintu Gereja 
KOOR 

Rama pastur, rama pastur 
Damai Kerajaan Sorga 
Damai Kerajaan Langit 
Damai semoga di Bumi 

Perang ialah Iblis jual-beli bedil 
Dor! Dor! Dor! Mampuslah kau! 
PASTUR melongok di sela pintu. 

KOOR 
Hidup Rama Pastur! 

PASTUR 
(muncul mengangkat tangan berdoa) 

Yesus Kristus, Raja Diraja 
Inilah amsal Kain dan Kabil 

Putera-putera Adam yang saling bertikam 
Junjungan Segala Raja 

Gereja-Mu terlalu sempit menampung mereka 
Yang terlahir dari dosa dan dosa 

Roh Kudus 
Datanglah menghampiri hati mereka 

Hembuskan angina nyaman  kebun zaitun 
sorga 

Amen....(Akhudiat, 2014:44−45) 
 

Penggunaan latar agama sebagai 
pembangun atmosfir adegan juga terdapat 
pada data.3.5.B berikut. Pada data 3.5.B 
atmosfer adegan dibangun oleh cakapan OBI. 
Pada awalnya penyebutan benda-benda dan 
nama-nama berbagai jenis, dan disambung 
dengan bunyi-bunyi yang beruntun menjadi 
gambaran surealis dan menciptakan susana 
mistis. Setelah rentetan gambaran latar surealis 
tersebut diganti dengan penyebutan rangkaian 
perbendaharaan kata agamis maka suasana 
tersebut adegan berubah menjadi suasana 
religius. 
(3.5.B) 

OBI 
Saya keong. 

OBII 
Ayo jalan-jalan. 

OBI 
Saya lorong. 

OBII 
Omong dong. 

OBI 
dalam air ada air ada ikan ada insang ada hawa 

ada molekul 
ada atom ada ruang ada laying ada mata ada 

hari ada kosmos 
ada lolos ada uap ada kapal ada layar ada 

angin ada motor ada 
mesin ada bensin ada kotor ada kota ada benua 

adakutub ada 
katup ada lepas ada burung ada tanah ada tani 

ada kolam ada 
bulan ada cermin ada dongeng ada ngeng ada 

kumbang ada 
sarang ada jaring ada keranjang ada goncang 

ada bumi ada 
planet ada planet ada 

bintangbintangbintangbintangbintang 
bintangbintangbintangbintangbintangbintangbi

ntangbin- 
tangbin 

tang tung ting tong tung tong tong ting tong 
tong tong tung 

teng 
ada lonceng ada jam ada waktu ada zaman ada 

dunia ada 
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akherat ada malaikat ada rasul ada 
TUHAN 

Ada wahyu jadilah air ada air ada mani ada 
laki ada bini  

(Akhudiat, 2014:222−223)  
 

Selain membangun atmosfer adegan, 
cakapan OBI tersebut juga merupakan metafor 
kejiwaan tokoh OBI. Latar memiliki daya 
untuk memunculkan tone dan mood emosional 
yang melingkupi sang karakter. Atmosfer 
dapat menjadi  cermin yang merefleksikan 
suasana jiwa sang karakter atau sebagai satu di 
antara bagian dunia yang berada di luar diri 
sang karakter (Stanton, 2012:36). 

Dalam paparan di atas tampak ekologi 
religi berupa masalah-masalah kereligian, 
perilaku beragama, dan kosakata religi dalam 
NDKA. Hadirnya ekologi religi tersebut 
menunjukkan interaksi NDKA dengan realitas 
beragama masyarakat pada waktu penciptaan 
NDKA. Ekologi religi dalam NDKA 
dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan 
kritik terhadap permasalahan hidup beragama. 
Ekologi religi dalam NDKA merespons  
penyimpangan pelaksanaan religi yang belum 
ideal.  Respons-respons tersebut merupakan 
wujud adaptasi NDKA terhadap ekologi religi 
pada waktu penciptaan NDKA yang tampak 
pada bentuk, cara, dan fungsi ekologi religi 
dalam NDKA. 

 
Penutup 

Dalam paparan di atas tampak ekologi 
religi berupa masalah-masalah kereligian, 
perilaku beragama, dan kosakata religi dalam 
NDKA. Hadirnya ekologi religi tersebut 
menunjukkan interaksi NDKA dengan realitas 
beragama masyarakat pada waktu penciptaan 
NDKA. Ekologi religi dalam NDKA 
dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan 
kritik terhadap permasalahan hidup beragama. 
Ekologi religi dalam NDKA merespons  
penyimpangan pelaksanaan religi yang belum 
ideal.   

Pada uraian di atas dipaparkan respons-
respons religi dalam membentuk NDKA. 
Respons-respons tersebut merupakan wujud 
adaptasi NDKA terhadap ekologi religi pada 
waktu penciptaan NDKA yang tampak pada 
bentuk, cara, dan fungsi ekologi religi dalam 
NDKA. 
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ABSTRAK 
  

Sukses berprofesi dalam dunia kerja di perpustakaan, merupakan dambaan dan 
cita-cita yang diupayakan dan diwujudkan oleh setiap pustakawan. Kajian 
terhadap profil pustakawan, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas 
persoalan yang mendasar bagaimanakah sukses berprofesi sebagai pustakawan, 
merupakan kajian yang sangat subtansi dan esensi dalam lingkungan kerja di 
perpustakaan.  
Obyek kajian bertumpu pada content manajemen IQ dan EQ. Ruang lingkup 
kajian berfokus perwujudan manajemen IQ dan EQ. Sebagai kegiatan analis 
kritis dan realitis, secara metodologis kajian ini menggunakan pendekatan 
sejarah (historical approach), memiliki ciri dominan yaitu penyelidikan  kritis 
mengenai perkembangan pemikiran, baik dijaman lampau maupun sekarang 
dengan menggunakan data primer. Metode kajian dalam pencarian data adalah 
kajian perpustakaan (library research). Analisis kajian menggunakan analisa 
diskriptif kualitatif. Sumber analisa berasal dari kajian bahan-bahan pustaka 
berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. Analis isi (content analysis) 
juga dilakukan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam konsep IQ dan 
EQ. Observasi dalam lingkungan dunia kerja di perpustakaan digunakan sebagai 
pelengkap. 
IQ terwujud dalam kompetensi pustakawan yang meliputi; kompetensi personal, 
Kompetensi Manajemen, Kompetensi pendidikan, Kompetensi ilmu pengetahuan. 
EQ termanifestasikan dalam profesi pustakawan. Kinerja pustakawan sangat 
terbingkai oleh etika profesinya, sehingga terbentuk  profil pustakawan yang 
memiliki aspek-aspek profesional meliputi; sopan, ramah, tanggap dan ulet. 
Aspek kepribadian dan perilaku yang terpuji meliputi; rajin, rapi, bersih, disiplin 
dan tepat janji. Gabungan IQ dan EQ, perwujudanya sebagai indikator kinerja 
pustakawan, melaksanakan segala tugas dan kewajiban profesinya. Kesuksesan 
berprofesi  pustakawan hanya dapat diraih oleh pustakawan yang cerdas dalam 
mamajemen IQ dan EQ. 

 
Kata Kunci :  Profesi Pustakawan, Kecerdasan Intelektua (IQ), Kecerdasan  Emosional 

(EQ) 
 
Pendahuluan 

Pada hakekatnya manusia sejak 
dilahirkan di muka bumi telah memiliki 
kelebihan-kelebihan  dibandingkan dengan 
makhluk hidup lainnya. Kelebihan itu tak lain 
adalah karena manusia diciptakan dengan 
dibekali akal yang terbenam jauh dalam otak. 

Berbekal akal yang ada pada otak itulah 
manusia dapat memperoleh dan menghasilkan 
pengetahuan sehingga memiliki kemampua 
untuk dapat mengelola, mengeksploitasi dan 
mengeksplorasi alam demi kepentingan 
hidupnya. Otak manusian merupakan sumber 
atau pusat bagi segala hal dalam tubuh 
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manusia dan otak manusia menjadi kekuatan 
fisik bagi pengembangan diri manusia secara 
keseluruhan.  

Manusia mengembangkan 
pengetahuannya. mengatasi kebutuhan 
kelangsungan hidup ini. Dia memikirkan hal-
hal baru, menjelajah ufuk baru, karena dia 
hidup bukan sekedar untuk kelangsungan 
hidup, namun lebih dari itu. Manusia 
mengembangkan kebudayaan, manusia 
memberi makna kepada kehidupan, manusia 
”memanusiakan” diri dalam hidupnya; dan 
masih banyak lagi pernyataan semacam ini: 
semua itu pada hakekatnya menyimpulkan 
bahwa manusia itu dalam hidupnya 
mempunyai tujuan tertentu yang  lebih tinggi 
dari sekadar kelangsungan hidupnya. Inilah 
yang menyebabkan manusia mengembangkan 
pengetahuannya dan pengetahuan ini jugalah 
yang mendorong manusia menjadi makhluk 
yang bersifat khas di muka bumi ini. 
(Suriasumantri. 1996: 40)  

Pengetahuan ini mampu dikembangkan 
manusia disebabkan dua hal utama yaitu: 
Pertama, manusia mempunyai bahasa yang 
mampu mengkomunikasikan informasi dan 
jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi 
tersebut. Kedua, manusia memiliki 
kemampuan berpikir menurut suatu alur 
kerangka berpikir  tertentu. Secara garis besar 
cara berpikir seperti ini disebut penalaran. 
(Ibid.) Menurut Wilhelm von Humboldt, 
seorang ahli pikir terkenal mengenai hakekat 
kata dan bahasa, maka manusia baru menjadi 
manusia sepenuhnya karena bahasanya. (C.A. 
Van Peuren 1980: 4). Abstraksi merupakan 
faktor penting dalam berpikir, sesuai 
penegasan Susanto, dengan kemampuan 
abstraksi ini pada seseorang akan meningkat 
pada kemampuan merumuskan sesuatu dengan 
tepat. Apabila seseoran  kurang memiliki daya 
abstraksi yang tepat “bahasa” atau “lambang” 
yang dimilikinya adalah terbatas 
pula.(Susannto. 1979:33) Berbagai penelitian 
di lapangan industri dan kemiliteran 
menghasilkan bahwa para pemimpin 
kelompok mempunyai kecakapan untuk 
berpikir abstrak yang lebih tinggi daripada 
rata-rata anggota kelompok yang mereka 
pimpin. (Gerungan,1987:136). Kemampuan 
manusia untuk berpikir abstrak itu merupakan 
kecerdasan sebagaimana pendapat Terman 
(dalam Sabur, 2003:156) yang menyatakan 
bahwa inteligensi sebagai “kemampuan untuk 
berpikir secara abstrak”.  

Kemampuan bepikir abstrak atau 
inteligensi itu pada akhirnya diejawantakan 
oleh manusia dalam kata dan bahasa, bertindak 
dan berprilaku dalam hungannya sebagai 
makhluk sosiat. Adapun ciri-ciri tingkah laku 
yang  merupakan inteligen menurut Effendi 
dan Praja (Ibid., 160) adalah sebagai berikut : 
(a) Pusposeful behavior, artinya tingkah laku 
yang inteligen, selalu terarah pada tujuan atau 
mempunyai tujuan yang jelas. (b) Organized 
behavior, artinya tingkah laku yang 
terkoordinasi, semua tenaga berserta alat-alat y 
ang diperlukan dalam suatu pemecahan 
masalah berada dalam suatu koordinasi. Tidak 
acak-acakan. (c) Physical well toned behavior, 
artinya memiliki sifat jasmaniah yang baik, 
penuh tenaga Tangkas dan lincah. (d) 
Adaptable behavior, artinya tingkah laku yang 
luas fleksibel, tidak statis dan kaku, tetepi 
selalu siap untuk mengadakan penyesuaian 
dan perubahan menghadapi situasi yang baru. 
(e) Success behavior, artinya tingkah laku 
yang didasari perasaan aman, tenang ,gairah, 
dan penuh kepercayaan akan sukses atau selalu 
optimis. (f) Clearly motivated behavior, 
artinya tingkah laku yang dapat memenuhi 
kebutuhanya dan bermanfaat bagi orang lain 
atau masyarakat. (g) Rapid behavior, artinya 
.tingkah laku yang efisien, efektif dan cepat 
ataumenggunakan waktu yang singkat. 
(h)Broad behavior yaitu tingkah laku yang 
mempunyai latar belakang dan pandangan luas 
yang meliputi sikap dasar serta jiwa yang 
terbuka. 

Setiap individu manusia memiliki 
kecerdasan yang berbeda tidak sama antara 
satu dengan lainnya, disebabkan oleh banyak 
faktor. Pada  bagian-bagian tertentu otak 
manusia bertanggung jawab dalam menata dan 
mengelola jenis-jenis kecerdasan manusia. 
Adapun kecerdasan manusia dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu kecerdasan intelektual (IQ) 
dan kecerdasan emosional (EQ). Kecerdasan 
yang dimiliki manusia itulah sesungguhnya 
yang menghantarkan manusia dapat meraih 
kesuksesan dalam kerja dan hidupnya. Apabila 
menusia dapat memenej dan menggabungkan 
atara IQ dan EQ, maka memiliki peluang lebih 
besar dalam meraih kesuksesan hidup atau 
kerja.  

Manusia adalah makhluk yang memiliki 
bentuk paling sempurna dibanding dengan 
makhluk hidup lainnya. Akal yang ada hadap 
dalam otak manusia merupakan karunia yang 
tiada tara hebatnya. Dari otak yag berisi akal 
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itu, manusia dapat memiliki tingkat kecerdasan 
yang tinggi sehingga dapat melakukan 
adaptasi, ekploitasi dan eksplorasi tehadap 
alam demi untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kemampuan berpikir abstraksi yang 
ada dan terbenam dalam otak manusia, 
menjadikan manusia dapat memiliki dan 
menyimpan memori berbagai pengetahuan. 
Kecerdasan manusia yang terdapat dalam otak 
dibedakan atas kecedasan intelektual (IQ) dan 
kecerdasan emosional (EQ). Dari dua 
kecerdasan yang ada pada diri manusia itu 
menghasilkan dan meninggalkan berbagai 
peradaban manusia  diakui bahwa manusia 
menciptakan dan mewujudkan peradapan 
tingkat tinggi. Oleh karenanya, bagi mereka 
yang mampu untuk melakukan penggabungan 
dan memenej antara IQ dan EQ, maka manusia 
tersebut akan selalu memiliki peluang lebih 
besar dalam memperoleh kesuksesan dalam 
hidup.  

Sebagai manusia, seorang pustakawan 
tentu ingin hidup sukses, senang, serba 
berkecukupan dan bahagia di dunia ini. 
Realitasnya, hidup sukses tidak mudah untuk 
diraih seperti membalikan telapak tangan. 
Apabila ingin sukses berprofesi pustakawan, 
maka pustakawan harus mengetahui, mengerti 
dan memahami sendiri terlebih dahulu tentang 
kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. 
Selanjutnya akan dapat mengetahui, mengerti 
dan memahami tingkat kecerdasan yang 
dimilikinya. Tingkat kesadaran yang tinggi 
terhadap kecerdasan yang ada pada diri 
pustakawan itu, maka akan memiliki 
kemampuan untuk dapat memenej dalam 
penggabungan antara IQ dan EQ,  yang sangat 
diperlukan dan diaplikasikan dalam dunia 
kerja, sehingga pustakawan  memiliki peluang 
yang besar guna meraih kesuksesan berprofesi 
sebagai pustakawan secara efektif dan eisien. 
bagaimanakah sukses berprofesi sebagai 
pustakawan. Tentunya pembahasan dengan 
tema ini akan sangat bervariasi dan luas, 
karena berbagai sudut pandang keilmuan juga 
banyak yang menyorotinya. Oleh karenanya, 
dalam pembahasan tema tersebut  sangat tepat 
apabila menggunakan sudut pandang dari 
perspektif psikologi, terutama manajemen 
kecerdasan manusia yaitu IQ dan EQ, sebagai 
kunci mencapai keberhasilan atau kesuksesan 
berprofesi  sebagai pustakawan.. 

Pada tulisan ini, penulis ingin 
mengetahui dan memperoleh jawaban 
bagaimanakah sukses berprofesi sebagai 

pustakawan. Tentunya pembahasan dengan 
tema ini akan sangat bervariasi dan luas, 
karena berbagai sudut pandang keilmuan juga 
banyak yang menyorotinya. Oleh karenanya, 
penulis dalam pembahasan tema tersebut  
menggunakan perspektif psikologi terutama 
manajemen kecerdasan manusia yaitu IQ dan 
EQ sebagai kunci mencapai keberhasilan atau 
kesuksesan berprofesi  sebagai pustakawan.. 
 
Kajian Pustaka / Teori 
1. Intelligence Quotient (IQ) 

Otak manusia menyediakan piranti 
khusus yang bertanggung jawab dalam 
mengurus dan menata jenis-jenis kecerdasan 
yang ada pada setiap diri manuia. Kecedasan 
itu terbagi menjadi beberapa jenis  yaitu 
kecerdasan intelektua (IQ), kecerdasan 
emosional (EQ) dan kecerdasan-kecerdasan 
lainnya. Kecerdasan-kecerdasan itu selalu ada 
pada tiap diri individu manusia sebagai 
konsekwensi dari memiliki bekal sejak lahir 
yaitu adanya otak. Setiap individu manusia 
memiliki kecerdasan yang tidak sama antara 
satu dengan lainnya, karena pada dasarnya 
kecerdasan manusia itu berbeda-beda yang 
disebabkan oleh banyak faktor antara lain; 
faktor lingkungan, faktor keturunan. Faktor 
bawaan sejak lahir, dan faktor lainnya. Pada 
Penemuan paling mutakhir neurosain 
membuktikan bahwa bagian-bagian tertentu 
otak manusia bertanggung jawab dalam 
menata dan mengelola jenis-jenis kecerdasan 
manusia. 

Kecedasan yang berkaitan dengan 
aspek rasial seperti, matematika dan 
ketrampilan bahasa berpusat pada otak 
kiri. Di otak kiri inilah yang disebut 
sebagai letaknya IQ (Intelligence 
Quotient/Kecerdasan Intelektual). 
Sedangkan yang berkaitan dengan 
imajinatif, kreatif, sosialisasi dan 
emosional, merupakan corak berpikir 
dengan otak kanan yang disebut sebagai 
EQ (EmoTional Quotient/Kecerdasan 
Emosional). (Pasiak,2003:116) 

Kepandaian dan kepiawaian manusia 
dalam melakukan daya adaptasi terhadap 
lingkungan sekitarnya, membuktikan bahwa 
sebodoh-bodohnya manusia tetap memiliki 
kecerdasan dalam bertindak. Oleh karenanya 
manusia adalah makhluk yang unik, canggih 
dalam berpikir sehingga mampu 
mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam 
demi kepentingan hidupnya. Lebih dari itu, 
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manusia dapat meraih kesuksesan dalam 
meraih   berbagai prestasi yang gemilang. Dari 
banyak peninggalan-peninggalan sejarah baik 
itu bangunan candi, masjid, gereja, istana raja 
dan lainnya, menunjukan bahwa hasil dari 
kecerdasan manusia yang bersumber pada otak 
memilki nilai peradapan yang sangat tinggi. 

IQ (Intelligence Quotient) 
Kecerdasan intelektual adalah kemampuan 
intelektual analisis, logika dan asio yang 
dimiliki seseorang. IQ ini berkaitan dengan 
ketrampilan berbicara, bahasa, dan 
penguasaan matematika saja. (Stein, Steven 
J., Howard E. Book, 2002: 28) 

Kecerdasan intelektual mengukur 
kecepatan manusia untuk mempelajari hal-hal 
baru, memusatkan perhatian berbagai aneka 
tugas dan latihan,  merekam, menyimpan dan 
mengingat kembali informasi obyektif, proses 
berpikir, bekerja dengan angka, berpikir 
abstrak dan analistis serta memcahkan 
permasalahan dengan menerapkan 
pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 
2. Emotional Quotient (EQ) 

Ciri khas suatu suku yang sangat 
melekat dan  dapat dilihat pada orang-orang 
yang berasal dari suku tersebut. Kekhasan itu 
selalu diteruskan atau diwariskan secara turun 
temurun dari generasi ke generasi.(Rahardjo, 
2005). Salah satu ciri khas tersebut adalah 
bagaimana dan apa usaha suatu suku dalam 
meraih kecerdasan emosi dan kepribadian 
yang sehat, bahagia dan sejahtera. Implikasi 
dari keanekaragaman ini adalah kecerdasan 
emosi, kualifikasi kepribadian dan upaya 
mencapai keduanya harus dipahami dalam 
konteks budayanya sendiri.(Berry & Kim, 
1993 ; Kim % & Hwang, 2006).  Sebagaimana 
dinyatakan oleh Clifford Gertz, kebudayaan 
adalah pola makna (pattern of meaning) yang 
diwariskan secara historis dan tersimpan 
dalam simbol-simbol dan kemudian digunakan 
manusia untuk berkomunikasi, berperilaku dan 
memandang kehidupan.(Saifuddin, 2005:82-
84,419) 

Nilai-nilai yang diinternalisasikan pada 
diri individu dan kelompok telah membentuk 
sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-
hari, kemudian melahirkan pemahaman 
tentang kecerdasan emosional. Sebagai 
akumulasinya maka melahirkan konsep 
kecerdasan emosional sesuai konteks budaya 
masyarakat. Konsep kecerdasar emosional 
pada akhirnya meliputi simbol-simbol dalam 
bahasa, sikap dan perilaku sebagai wujud 

alamiah yang tampak dalam peristiwa hidup 
yang dialami oleh para individu. Berbagai 
peristiwa hidup yang  menyenangkan maupun 
yang menyedihkan dialami oleh tiap individu. 
Peristiwa hidup pada individu disebut dengan 
pengalaman hidup. Adapun pengalaman  hidup 
individu dalam konteks ini adalah pengalaman 
dalam mencapai kecerdasan emosional yang 
terwujudkan  melalui perilaku kecersasan 
emosional.Wujud nyata emosi dalam diri 
individu berupa emosi positif dan emosi 
negatif, di mana emosi tersebut sangat 
membutuhkan sebuah manajemen untuk 
mencapai kesuksesan. Keberhasilan memenej 
emosinya maka dikatakan sebagai orang yang 
cerdas emosinya, sebaliknya jika gagal maka 
disebut orang yang tidak cerdas emosinya. 

EQ (Emotional Quotient) kecerdasan 
emosi adalah kemampuan untuk mengenali 
perasaan, meraih dan membangkitkan 
perasaan untuk membantu  pikiran, 
memahami perasaan dan maknanya, serta 
mengendalikan perasaan secara  
mendalam sehingga membantu 
perkembangan emosi dan intelektual 
manusia. (Salovey,Peter., Jack Meyer., 
Dalam Pasiak, 2003:30) 

Memahami emosi dalam diri berarti 
membangun kesadaran diri, yang dapat 
menjadikan seseoang semakin trampil untuk 
membaca dan mengerti kondisi perasaan diri 
dan orang lain. Kesadaran diri yang sering 
diasah terus menerus melalui rasa maka 
seseorang akan menjadi pribadi yang peka, 
terhadap dirinya dan orang lain serta peka 
terhadap situasi sosial. Kepekaan terhadap 
orang lain dan situasi sosial akan memberikan 
kemampuan dalam mengembangkan sikap 
empati. Kunci kemampuan memiliki empati 
ditandai oleh kemampuan membaca berbagai 
isyarat non-verbal, gerak, mimik dan nada 
bicara dalam interaksi sosial.  

Kecerdasan emosi menjadi sangat 
penting untuk dimiliki tiap individu dalam 
dunia kerja. Kesadaran diri menjadikan 
sesorang memiliki rasa percaya diri dalam 
menjalankan tugas dan kewajiban. Sikap dapat 
dipercaya, waspada, adaptif dan selalu inovatif 
dalam bekerja dan dapat melakukan 
pengendalian diri ketika berhadapan dengan 
orang lain. Kesadaran diri akan membentuk 
pribadi individu memiliki motivasi kerja 
tinggi, need for achievment, optimis terhadap 
kemajuan hidup dan memiliki komimen kuat 
dalam bekerja. Memahami orang lain atau 
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empati dengan memberikan bantuan 
pelayanan, menyikapi berbagai perbedaan 
yang ada dalam lingkungan kerja. Ketrampilan  
sosial yang terwujudkan dalam bentuk 
ketrampilan berkomunikasi, kerjasama dalam 
tim dalam berbagai kegiatan. 
3. Hubungan IQ dan EQ Dalam Dunia 

Profesi 
IQ dan EQ pada hakekatnya adalah 

kecerdasan yang dimiliki manusia sebagai 
kunci kesuksesan yang benar-benar sangat 
mendasar hingga ke dasar kemampuan. 
Keputusan-keputusan cerdas yang pernah 
dibuat manusia merupakan hasil dari 
kerjasama antara kecerdasan intelektual dan 
kecerdasan emosional. Penggabungan dua 
kecerdasan yang dimiliki manusia, membuat 
manusia mampu mengontrol emosi dengan 
munculnya nuansa empati, solidaritas sosial, 
motivasi diri, pengendalian diri dan kerjasama 
sosial dengan mengembangkan kinerja, 
karakter, bakat, ketrampilan dan kemampuan 
pada suatu kegiatan. Penggabungan IQ dan EQ 
dalam dunia kerja akan dapat memberi 
pengembangan dan membentuk sifat, sikap 
dan prilaku sesorang untuk dapat berpikir 
menguasai perasaan dan mampu untuk 
berpestasi serta termotivasi untuk 
meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat 
memperoleh kesuksesan dan berpestasi dalam 
dunia kerja. Apabila Penggabungan IQ dan EQ 
dapat dilakukan oleh seseorang, maka orang 
tersebut akan merasa puas dan memiliki 
peluang yng lebih besar dalam meraih 
keberhasilan atau kesuksesan hidup bila 
dibandingkan dengan hanya mengandalkan 
satu kecerdasan saja. 

Begitu banyak sekali pendapat 
masyarakat tentang sukses, yang terus 
berubah-ubah juga sampai sekarang ini. Baru 
beberapa tahun belakangan inilah, baru mulai 
menyadari kaitan yang sangat erat antara 
kecerdasan emosional (EQ) dengan kecerdasan 
intelektual (IQ). Serta definisi sukses yang 
lebih hebat, lebih memuaskan dan lebih 
sempurna, yang mencakup sukses dalam hal 
pekerjaan, kehidupan, perkawinan, hubungan 
antar personal, popularitas dalam masyarakat, 
kesehatan jasmani dan sebagainya. Siapakah 
sesungguhnya orang yang dapad dianggap 
sukses dalam hidup ini ? Apakah selalu 
mereka yang kelihatan menikmati hidup 
mewah, bergelimangan harta benda yang 
melimpah, karena mempunyai bakat dari segi 
intelektualnya, atau yang memiliki sifat-sifat 

lain, kecakapan lain, yang menyokong 
kemampuan mereka dalam mencapai hal-hal 
yang mereka inginkan. Tetapi setelah diteliti 
berpuluh-puluh tahun oleh dunia psikologi dan 
psikiatri maka dapat disimpulkan orang yang 
paling sukses ialah orang yang paling tidak 
minimal, memiliki dan bisa memadukan 
kecerdasan emosional dan intelektual yang 
mempunyai keterkaitan sangat erat. 

Selama ini banyak orang yang 
menganggap bahwa jika seseorang memiliki 
tingkat kecerdasan intelektual (IQ) yang 
tinggi, maka orang tersebut memiliki peluang 
sangat besar, untuk meraih kesuksesan bila 
dibandingkan dengan orang lain yang tingkat 
IQ-nya rendah. Namun demikian pada 
kenyataannya, ada banyak kasus dimana 
seseorang yang memiliki kecerdasan 
intelektual (IQ) tinggi, justru terbuang dan 
tersisih dari orang yang memiliki tingkat 
kecerdasan intelektual (IQ) nya lebih rendah. 
Ternyata IQ seseorang yang tinggi tidak dapat 
menjamin seseorang tersebut akan berhasil 
meraih kesuksesan hidup. 

Goleman (1999), menjelaskan bahwa 
ada ukuran atau patokan lain yang dapat 
dipakai untuk menentukan tingkat kesuksesan 
hidup seseorang. Dalam bukunya yang 
terkenal berjudul Emotional Intelligence, 
membuktikan bahwa tingkat emosional 
manusia ternyata lebih mampu dalam 
memperlihatkan kesuksesan seseorang. 
Kecerdasan intelektual (IQ) tidak akan 
berkembang, jika seseorang terlahir dengan 
kondisi IQ sedang, maka IQ-nya tidak akan 
bisa bertambah ataupun berkurang. Artinya 
jika seseorang terlahir dengan kecerdasan 
intelektual yang sedang, percuma saja dia 
mencoba dengan segala cara untuk 
mendapatkan IQ yang superior (jenius), begitu 
juga sebaliknya, orang yang terlahir dalam 
kondisi IQ yang superior (jenius), walaupun 
jarang belajar tetapi tetap saja ia menjadi 
orang yang superior. Walaupun ada sebagian 
orang yang IQ-nya sedang atau rendah, tetapi 
karena ia selalu berusaha untuk belajar dan 
berlatih secara kontinue dengan rajin dan 
tekun, lama-kelamaan ia pun bisa menjadi  
sangat pintar. Sedangkan, kecerdasan 
emosional (EQ) tidak begitu, karena dapat 
dikembangkan seumur hidup dengan berlatih.  
Kendatipun juga terdapat sebagian orang yang 
memang  sudah berlatih  dan belajar, akan 
tetapi  hasilnya tetap  tidak  bisa mengontrol 
emosinya. 
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Pada hakikatnya, IQ adalah ukuran 
kapasitas informasi yang dimiliki oleh 
seseorang dalam ingatan atau memori otak 
manusia melalui perbendaharaan kata, 
serta koordinasi motorik dan visual. 
Sebagian dari sederetan kecakapan ini 
berperan nyata untuk mencapai 
keberhasilan hidup. Meskipun demikian, 
kenyataannya tetap saja IQ bukan untuk, 
dan tidak dapat memperkirakan 
keberhasilan hidup seseorang.(Steven 
J.Stein, 2002:34-35) 

Diberlakukannnya IQ di tempat kerja, 
yang telah diteliti melalui penelitian yang 
terdapat dalam buku “The Millionaire Mind” 
psikologi dunia terkenal, yaitu Thomas 
Staenley, dalam penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa IQ dapat digunakan 
untuk dapat memperkirakan 1-20% (rata-
ratanya 6%) dari kesuksesan atau keberhasilan 
dalam suatu pekerjaan tertentu. Disisi lain, EQ 
ternyata mempunyai prosentase yang lebih 
besar, bila dibandingkan dengan IQ yaitu 27-
45%, mampu berperan langsung dalam 
keberhasilan seseorang didalam suatu 
pekerjaan, tergantung pada jenis pekerjaan 
yang diteliti. Jajak pendapat tersebut diadakan 
dengan melibatkan 733 multimiliuner dari 
seluruh Amerika Serikat. IQ dalam daftar 
penelitian tersebut,  berada pada urutan ke-21 
dari faktor-faktor (ada 30 faktor) yang 
dianggap paling berperan, dalam menentukan 
keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka, 
dan dari 733 responden tersebut hanya 20% 
saja responden yang memilih dan menjawab 
bahwa IQ-lah yang menentukan faktor penentu 
keberhasilan hidup sesorang. (steven J. Stein. 
Ibid.: 35). 

EQ bukan bakat, yang terkait dengan 
kemampuan seseorang untuk berhasil, dalam 
suatu bidang keterampilan atau kegiatan atau 
disiplin tertentu. EQ bukanlah prestasi yang 
berhubungan dengan jenis kinerja tertentu, 
bukan pula seperti nilai akademis, yang 
diperoleh seseorang tersebut sewaktu duduk 
dibangku sekolah atau kuliah. EQ juga bukan 
minat terhadap suatu bidang pekerjaan, yang 
memusat pada pekerjaan, yang memberikan 
perhatian pada kebutuhan emosional orang 
lain, seperti psikologi, kerja sosial, keagamaan 
atau konseling. Serta EQ bukan pula 
kepribadian yang merupakan serangkaian sifat 
unik, yang membantu membentuk sifat 
seseorang, daya tahan dan kemandirian dalam 

berpikir, merasakan, dan berperilaku sehari-
hari dalam kehidupan. 
 
Metode Kajian 
1. Obyek Kajian. 

Obyek kajian bertumpu pada 
pembahasan dengan melakukan kajian 
mendalam tentang  content manajemen IQ dan 
EQ yang terdapat pada tiap diri pustakawan. 
Penguasaan manajemen IQ dan EQ sangat 
penting bagi pustakawan dalam menjalankan 
tugas dan kewajibannya.  Kesuksesan dalam 
dunia kerja dengan berprofesi sebagai 
pustakawan, sangat syarat dengan kesuksesan  
dalam melakukan manajemen IQ dan EQ. 
2. Ruang Lingkup Dan Fokus Kajian. 

Ruang lingkup kajian berfokus pada 
perwujudan manajemen IQ dan EQ dalam 
dunia kepustakawanan. Dalam dunia kerja 
pustakawan selalu menjunjung tinggi tanggung 
jawab terhadap tugas dan kewajibannya, guna 
memberikan pelayanan prima bagi pemustaka. 
Kepuasan pemustaka akan menghasilkan 
loyalitas pengguna yang tinggi sehingga 
informasi yang disajikan perpustakaan dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh 
pemustaka. Dalam kerja pustakawan selalu 
berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
pimpinan, pemustaka, sesama pustakawan dan 
masyarakat, maka manajemen IO dan EQ 
dapat membantu  pustakawan untuk meraih 
kesuksesan hidup dalam berprofesi sebagai 
pustakawan. 
3. Pendekatan Dan Metode Kajian 

Sebagai suatu analis-pemikiran kritis 
dan realitis terhadap pengaplikasian pemikiran 
suatu konsep dalam suatu kurun waktu yang 
telah dan sedang terjadi, secara metodologis 
kajian ini menggunakan pendekatan sejarah 
(historical approach). Kajian sejarah memiliki 
ciri yang dominan yaitu merupakan 
penyelidikan  kritis mengenai perkembangan 
pemikiran baik dijaman lampau maupun 
sekarang dengan menggunakan data primer 
yang dianggap  sebagai sumber informasi 
primer. Metode kajian yang digunakan dalam 
pencarian data yang berisikan informasi 
penting adalah kajian perpustakaan atau studi 
pustaka (library research) dengan membaca 
berbagai literatur yang bersubyekkan IQ dan 
EQ, serta  perkembangan implementasi IQ dan 
EQ dalam dunia kerja. 
4. Konseptualisasi Dan Analisis Kajian  

Manajemen IQ dan EQ sesungguhnya 
adalah menyeimbangkan dari gabungan IQ 
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dan EQ dalam diri manusia, yang 
terejahwantahkan dalam cara berpikir, 
bersikap dan berprilaku dalam hidup 
bermasyarakat khususnya dalam dunia kerja. 
Menselaraskan IQ dan EQ dalam 
kenyataannya tidaklah semudah membalikan 
telapak tanggan, melainkan hanya dapat 
ditempuh melalui proses yang panjang dan 
pada akhirnya diperoleh wujud nyata yaitu 
kepribadian yang matang pada diri 
pustakawan. 

Analisis kajian terhadap manajemen IQ 
dan EQ, dilakukan dengan  menggunakan 
analisa diskriptif kualitatif. Adapun sumber 
analisa berasal dari kajian bahan-bahan 
pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan 
kajian bukan penelitian. Di samping itu, juga 
dilakukan analis isi (content analysis). Analisa 
isi dimaksudkan untuk melakukan analisa 
terhadap makna yang terkandung dalam 
keseluruhan konsep IQ dan EQ serta 
aplikasinya dalam dunia kerja di perpustakaan. 
Observasi atau pengamatan sehari-hari di 
perpustakaan digunakan sebagai pelengkap 
untuk mendukung konstruksi teoritis,  
khususnya mengenai makna IQ dan dan makna 
sEQ. Segala yang terjadi dalam mekanisme 
organisasi kerja perpustakaan, sangat 
gambarkan dan wujud nyata  dari manajemen 
IQ dan EQ. Kesuksesan berprofesi pustakawan 
di dunia kerja bidang layanan jasa informasi, 
sesunggunya menunjukan gambaran dari 
keberhasilan seorang pustakawan dalam 
melakukan manajemen IQ dan EQ dalam 
dirinya. 
 
Pembahasan 
1. Manifestasi IQ dan EQ Dalam Dunia 

Kepustawanan 
Berbiacara mengenai kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan intelektual 
(IQ) dalam dunia kepustakwanan pada dewasa 
ini, dipandang sangatlah perlu dan penting 
sekali.  EQ dan IQ diperlukan dalam dunia 
kepustakawanan, karena sangat erat berkaitan 
dengan perjalanan sejarah manusia. 
Perkembangan IQ dan EQ berkembang 
bersamaan dengan sejarah manusia itu sendiri, 
kebutuhan untuk mengatasi, beradaptasi, 
bergaul dan berkomunikasi dengan manusia 
lain, yang  sangat penting  artinya bagi 
kelangsungan hidup  manusia, yang dimulai 
dari generasi zaman purba dahulu kala hingga 
saat ini. Otak manusialah yang berperan 
penting dalam kecerdasan tersebut.  

Untuk mendapatkan gambaran 
ringkas, bisa kita ambil melalui 
perkembangan konsep kecerdasan pada 
tahun 1940-an David Wechsler dari 
Jerman menyebutkan kecerdasan mendasar 
dan penting bagi manusia ialah kecerdasan 
intelektual dan kecerdasan emosional. 
Yang mana pada saat itu EQ masih disebut 
sebagai kecerdasan sosial. (Steven J. Stein, 
Ibid.31-32). 

Dalam dunia kepustakawanan, IQ dan 
EQ berfungsi sebagai pemegang kunci pokok 
keberhasilan dan eksistensi sebuah pusat 
informasi (perpustakaan). Adapun subyek 
yang  dicermati adalah melalui segi kinerja 
Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, yaitu 
pustakawan dalam melakukan fungsinya 
sebagai pelayanan yang memberikan 
pelayanan jasa informasi di perpustakaan agar 
perpustakaannya tersebut bisa mencapai tujuan 
yang telah ditentukan. Karena itu diperlukan 
pustakawan yang memilikki “kecerdasan”, 
yaitu kecerdasan dalam tingkat intelektual (IQ) 
dan kecerdasan emosional (EQ). Tetapi untuk 
lebih diutamakan sebaiknya ialah pustakawan 
yang mampu menguasai atau mempunyai 
gabungan antara IQ dan EQ. Jika melihat 
hingga ke dasar kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki manusia (pustakawan) dalam hal 
menuju kesuksesan dalam bekerja (hidup), 
maka pustakawan harus bisa menggabungkan 
IQ dan EQ, karena keduanya merupakan 
kuncinya kesuksesan. 

Seorang pekerja/pegawai perpustakaan 
yang baik termasuk pustakawan, harus 
memiliki perasaan, keutuhan jiwa dalam 
bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 
pengguna perpustakaan, mempunyai 
kemampuan intelektual dalam berbahasa dan 
matematika yang lebih rasional. Dengan 
perkataan lain, modal tersebut harus dimiliki 
pustakawan, sebagai komitmen pribadi dan 
integritas yang sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan kinerja. Maksud dari komitmen 
disini ialah pustakawan harus bisa 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
serta punya kapasitas intelektual, sehingga 
mampu memahami pemustaka dan  rekan 
seprofesi, maupun masyarakat dengan sepenuh 
hati dan sanggup memacu dan meningkatkan 
kinerja.  

Dalam dunia kerja, pustakawan 
cenderung berkecimpung dalam hal yang 
sangat membutuhkan integritas, kesabaran, 
ketelitian dan bisa berperilaku secara cerdas. 
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IQ dan EQ merupakan kebutuhan vital bagi 
pustakawan, agar dapat memberikan 
pelayanan prima secara obyektif dan bisa 
memberikan rasa kepuasan terhadap pengguna 
yang dilayaninya. Kecerdasan EQ sangat perlu 
untuk diperhatikan oleh seorang pustakwan, 
dengan tanpa mengabaikan kecerdasan IQ. 
Adapun EQ akan membantu pustakawan 
dalam mengembangkan karier yang 
berorientasi pada pelayanan prima, serta 
dengan adanya dukungan IQ, dapat membantu 
kinerja yang berhubungan dengan tingkat 
intelektual dalam menghadapi,  
perkembangan, pergeseran dan perubahan 
jaman  yang disebabkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin 
pesat. 
2. Wujud Nyata IQ dan EQ Merupakan 

Indikator Pengukuran Kinerja 
Pustakwan 

Kecerdasan intelektual (IQ) kini, 
tidaklah bisa dijadikan sebagai satu-satunya 
patokan,untuk digunakan sebagai tolak ukur 
dalam menilai kinerja pustakwan. Belakangan 
ini, aturan dalam bekerja seorang pustakawan 
atau tolak ukur bekerja telah mengalami 
berbagai peruibahan, sebagai implikasi dari 
perkembangan dan perubahan tuntutan jaman. 
Seseorang pustakawan dalam bekerja sudah 
tidak bisa dinilai lagi hanya dengan 
berdasarkan tingkat kepandaian, pelatihan-
pelatiahan dan pengalaman-pengalaman yang 
dimiliki pustakawan, tetapi juga dinilai dengan 
berdasarkan seberapa aspek; baik seorang 
pustakawan dapat mengelola,  memenej diri 
sendiri dan berhubungan dengan orang lain.  

Tolak ukur ini semakin banyak 
diterapkan dalam memilih siapa yang akan 
dipekerjakan dan siapa yang tidak, serta 
siapa yang terpaksa diberhentikan, 
dipertahankan, dimutasikan atau yang 
dipromosikan. (Daniel Goleman, 
Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak 
Prestasi, 1999). 

Tolak ukur yang baru ini, 
memperkirakan siapa yang sanggup dan bisa 
meningkatkan kinerja, maka ia akan menjadi 
bintang di tempat kerja dan bagi yang tidak 
bisa mengembangkan kinerjanya, maka akan 
membuat orang tersebut menjadi terpuruk 
dalam profesinya, dengan tidak lagi 
memperdulikan nilai akademis waktu dulu 
atau bidang apa yang ditekuninya, tetapi siapa 
yang baik (entah itu nilai akademis atau 
emosinya).  Menggabungkan IQ dan EQ 

sangat memungkinkan mempunyai harapan 
untuk bisa meraih kesuksesan bekerja/hidup. 
Kepintaran tidaklah berarti apa-apa, bila emosi 
yang berkuasa, karena emosi punya peran 
yang tidak bisa diabaikan. Akhir-akhir ini, 
keberadaan emosi justru menjadi semakin 
diakui oleh dunia pekerjaan atau bisnis, 
sebagai salah satu faktor penentu dalam 
meraih kesuksesan hidup seseorang. 

Dalam realitasnya banyak pustakawan 
yang belum mengerti, akan tuntutan terhadap 
peran dan profesinya sebagai seorang 
pustakawan. Kendatipun begitu, tidak sedikit 
pula pustakawan yang berhasil dan sukses 
dalam menempatkan diri pada pekerjaannya. 
Menurut Daniel Goleman (1999), keberhasilan 
dan kegagalan pegawai atau pustakawan 
disebabkan oleh beberapa faktor khususnya 
yang sangat erat berhubungan dengan IQ dan 
EQ. Adapun faktor yang bisa dilakukan guna 
meraih kesuksesan hidup meliputi : (a). 
Membina hubungan persahabatan yang 
hangat,harmonis baik sesama pustakawan, 
pustakawan dengan pemustaka, pustakawan 
dengan pimpinan atau dengan pihak lain yang 
memiliki kepentingan dengan perpustakaan. 
(b).  Mampu bekerja dalam kelompok secara 
harmonis. (c).   Berbicara dan mendengarkan 
secara efektif. (d). Berempati dengan sesama. 
(e).   Memecahkan masalah diri bila 
menghadapi saat-saat sulit. (f). Mencapai 
prestasi yang tinggi sesuai dengan aturan yang 
berlaku (sportif) 

Jika seorang pustakawan memiliki IQ 
tinggi ditambah EQ yang tinggi pula, maka 
pustakawan tersebut akan mampu menguasai 
dan mengendalikan situasi dan kondisi, 
sehingga memiliki kemampuan untuk dapat 
merebut setiap peluang yang ada, tanpa 
membuat masalah yang baru. Kemampuan 
dalam manajemen IQ dan EQ, akan merubah 
pustakawan dalam memperbaiki citra dirinya 
dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam 
merebut setiap peluang yang ada, demi 
kesuksesan berprofesi sebagai pustakawan. 
3. Aplikasi Korelasi IQ dan EQ Dalam 

Profesi Pustakawan 
Menurut Sulistyo Basuki profesi 

memiliki arti pekerjaan atau sebuah sebutan 
pekerjaan, terutama pekerjaan yang 
memerlukan pendidikan dan latihan. Profesi 
berkaitan erat dengan profesional artinya 
segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang 
ilmu merupakan bagian dari profesi (Sulistyo 
Basuki, 1993: 147). Adapun syarat profesi 
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ialah  harus adanya pendidikan tingkat 
perguruan tinggi, memiliki organisasi, 
berorientasi pada jasa, ada kode etik, adanya 
kemandirian, adanya kendali organisasi profesi 
terhadap yang ingin berkecimpung dalam 
bidang tersebut serta berkarya dalam 
bidangnya. 

Pengertian pustakawan menurut Bab I 
Kode Etik Pustakawan Indonesia adalah 
seseorang yang melaksanakan kegiatan 
perpustakaan dengan jalan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan tugas 
lembaga induknya berdasarkan ilmu 
perpustakaan, dokumentasi, dan informasi 
yang dimilikinya melalui pendidikan. 

Perpustakaan dan pustakawan sebagai 
lembaga dan orang yang selalu menyediakan 
infromasi harus tetap eksis di tengah-tengah 
masyarakat informasi.  Keberadaan pustakwan 
saat ini semakin dirasakan sangat penting 
karena kebutuhan dan tuntutan pelayanan 
perpustakaan semakin tinggi dan beraneka 
ragam. Berkaitan dengan tuntutan kebutuhan  
masyarakat informasi itu, maka perpustakaan 
sangat memerlukan pustakawan yang 
berkualitas dan mampu beradaptasi serta 
tanggap terhadap segala perubahan dan 
perkembangan informasi yang hadir. Apabila 
perpustakaan ingin tetap eksis dalam era 
kompetitif ini, maka harus berani melakukan 
dan meningkatkan daya saing, antara lain 
dengan peningkatan kualitas pelayanan. 
Sedangkan kualitas pelayanan sangat 
ditentukan oleh persepsi pengguna atau 
pemakai perpustakaan. Selama ini informasi 
pelayanan perpustakaan masih terpaku pada 
pelayanan sosial sehingga dirasakan kurang 
mampu meningkatkan daya saing. Pada Era 
kompetitif ini, memang menuntut adanya 
perubahan dan perkembangan sumber daya 
manusia yang handal dan berkualitas, yang 
siap menghadapi dan mampu bersaing serta 
lebih profesioanl, baik isi maupun wadahnya 
(Hermandono, 2001). 

Untuk itu  sangat diperlukan adanya 
sistem rekrutmen pustakwan yang ketat, 
melalui kriteria-kriteria yang ada dengan tanpa 
mengesampingkan aspek kecerdasan IQ dan 
EQ. Tujuan dilaksanakannya rekrutmen atau 
seleksi pustakawan tak lain adalah untuk 
mendapatkan orang yang yang tepat bagi suatu 
jabatan, sehingga orang tersebut mampu 
bekerja secara optimal dengan melakukan 
berbagai usaha untuk dapat menciptakan ide-
ide baru yang kreatif, sehingga  bisa berguna 

untuk menumbuhkembangkan motivasi dan 
meningkatkan kinerja pustakawan (baik diri 
sendiri ataupun untuk rekan seprofesi).  
Diadakannya sistem rekrutmen calon 
pustakwan berdasarkan IQ dan EQ,  
diharapkan agar pustakawan nantinya benar-
benar mampu menghadapi  persaingan, 
mampu bekerja dengan penuh semangat, serta 
yang paling penting ialah mampu 
meningkatkan kinerjanya dalam melayani user 
agar merasa puas dan memajukan 
perpustakaan serta merubah image 
perpustakaan menjadi lebih baik. 

Laxman Putu Pendit (2007),  
menjelaskan proses pelaksanaan rekrutmen 
dan seleksi pustakwan yang baik dan patut 
ditiru oleh perpustakaan, terdiri dari beberapa 
langkah atau tahapan. Dibawah ini adalah 
langkah-langkah yang dimaksudkan dalam 
perekrutan dan seleksi pustakawan 
perpustakaan: (a).   Mengidentifikasi jabatan 
yang lowong dan beberapa jumlah tenaga yang 
diperlukan (b). Mencari informasi jabatan 
melalui analisa jabatan (c).   Menentukan 
dimana kandidat yang tepat harus dicari. (d). 
Memilih metode-metode rekrutmen yang 
paling tepat untuk jabatan. (e). Memanggil 
kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi 
syarat jabatan. (f). Menyaring atau menyeleksi 
kandidat pustakawan. (g).  Membuat 
penawaran kerja. (h).  Mulai bekerja 

Pada akhirnya strategi perekrutan dan 
seleksi yang baik, akan memberikan hasil yang 
positif pada perpustakaan, karena besar 
kemungkinan akan mampu mendapatkan 
pustakawan yang benar-benar sesuai harapan. 
Selain itu melalui proses perekrutan dan 
seleksi yang ketat, berkualitas dan sesuai 
dengan kriteria-kriteria yang ditentukan,  maka 
akan berpengaruh langsung pada produktivitas 
dan kinerja pustakawan. Untuk dapat menjadi 
pustakawan yang benar-benar ahli dalam 
bidang perpustakaan, diperlukan peningkatan 
kualitas diri dari pustakawan yang 
bersangkutan. Seiring dengan kemajuan 
teknologi dan informasi maka pustakawan 
harus mampu menguasainya, dengan cara 
selalu berusaha meningkatkan kemampuan, 
baik dibidang ilmu pengetahuan khususnya 
ilmu perpustakaan maupun ilmu pengetahuan 
yang lainnya. 

Pustakawan yang profesional wajib 
memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki 
ilmu pengetahuan yang dapat menunjang 
dalam pelaksanaan tugas dan kuwajiban. 
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Disamping itu pustakawan juga harus 
memiliki aspek-aspek profesional serta aspek 
kepribadian dan perilaku yang terpuji dalam 
bertindak dan berperilaku baik di dalam 
lingkuan kerja maupun di luar lingkungan 
kerja. Pada Lokakarya Pengembangan 
Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan 
Perpustakaan di Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Pengurus Besar Ikatan 
Pustakawan Indonesia, The British Council 
dan Perpustakaan Nasional di Jakarta pada 
tanggal 9 – 11 Agustus 1994, merumuskan 
Profil Pustakawan Indonesia sebagai berikut :  
a. Aspek-Aspek Profesional, meliputi ; (1).  

Sopan. Sikap sopan ditujukan pada setiap 
pemustaka yang dilayani, dengan sikap 
wajar tanpa dibuat-buat. Setiap pengunjung 
yang datang harus dilayani dengan rasa dan 
sikap hormat tanpa pandang bulu. Sikap 
sopan ini harus dipertahankan dan harus 
ditampilkan dalam setiap melakukan 
pelayanan terhadap pemustaka yang 
membutuhkan informasi di perpustakaan. 
(2). Ramah. Sikap ramah yang tidak dibuat-
buat atau basa basi terhadap siapapun   
yang dilayani. (3) Tanggap. Terutama 
mengerti tentang kebutuhan siapapun yang 
dihadapi atau  dilayani yang kemudian 
mengusahakan dengan sungguh-sungguh 
untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. (4). 
Ulet. Apabila pustakawan diminta bantuan 
untuk mencarikan koleksi yang  
dibutuhkan, maka pustakawan harus  
berusaha semaksimal mungkin untuk 
menemukan koleksi yang dibutuhkan 
tersebut.  

b. Aspek Kepribadian dan Perlaku yang 
Terpuji, meliputi; (1). Rajin. Segala sesuatu 
yang ada di perpustakaan harus selalu 
diatur dan disusun   dengan sistimatis, 
maka pustakawan harus selalu secara terus  
menerus mempunyai kebiasaan menjaga 
segala sesuatu yang sistimatis tetap dalam 
keadaan sistimatis. (2). Rapi. Pustakawan 
dalam melayani pemustaka di perpustakaan 
harus memiliki kepribadian dan prilaku 
untuk senantiasa menjaga penampilan yang 
baik dan rapi. Apapun yang sudah diatur 
dan disusun dengan sistimatis itu agar 
selalu tetap terjaga keteraturan dan 
susunannya. (3). Bersih. Pustakawan harus 
memiliki kepribadian untuk menjaga 
kebersihan, baik untuk diri sendiri maupun 
lingkungan tempat bekerja. (4). Disiplin. 
Pustakawan harus memiliki kedisiplinan 

dalam masuk kerja dan disiplin juga untuk 
segala hal. Apabila mengambil koleksi 
yang telah tersusun secara sistimatis, maka 
dalam pengembaliannya juga harus 
menempatkan koleksi pada urutan susunan 
asalnya. (5). Tepat Janji. Pustakawan harus 
memiliki kebiasaan tepat janji kepada 
siapapun yang dilayani tanpa pandang bulu. 
Jika tidak dapat menjajikan sesuatu 
sebaiknya berterus terang. Apabila memang 
dapat menjajikan sesuatu maka harus 
berusaha semaksimalnya untuk menepati 
janji yang sudah terucapkan. 

Proses untuk menjadi matang atau 
pendewasaan untuk pustakawan inilah yang 
oleh Lasa Hs (2002) disebut dengan: 

“pengembangan pribadi secara timbal balik 
memberikan pengalaman positif bagi diri      
sendiri maupun sekitar “ 

Pengembangan pribadi pustakawan menjadi 
tumpuan harapan, untuk terciptanya layanan 
prima perpustakaan, yang mengacu pada 
profesionalisme pustakawan.  Selanjutnya 
dapat ditingkatkan melalui berbagai latihan 
dan pendidikan. Artinya keahlian, kematangan 
dan kemahiran dalam manajemen IQ dan EQ 
dalam diri pustakawan, sangat menentukan 
profil dan peformance pustakawan dalam 
menjalankan tugas dan kewajiban profesinya. 
4. Aplikasi Korelasi IQ dan EQ Dalam 

Pelayanan Jasa Informasi Perpustakaan 
Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia bidang pengelola informasi, menjadi 
sangat penting dan menentukan keberhasilan 
pembangunan bidang pendidikan masyarakat 
Indonesia.  Oleh karena itu, keberadaan 
pustakawan yang terampil dalam pelayanan 
serta menguasai manajemen informasi 
merupakan potensi, yang perlu dikembangkan 
sehingga pengembangan perpustakaan untuk 
memenuhi kebutuhan pengguna dapat tercapai. 
Perpustakaan yang mempunyai organisasi 
yang bagus, peralatan yang serba canggih dan 
sarana yang mendukungnya sangat lengkap, 
belum tentu bisa memenuhi tuntutan 
penggunanya. Karena seringnya layanan 
tersebut tidak dilandasi dengan sikap 
profesionalisme pustakawan, serta kurang bisa 
menghargai perasaan user. Kualitas dan 
kuantitas pelayanan yang diberikan oleh 
pustakawan, pada akhir-akhir ini mengalami 
kemunduran yang kemudian menimbulkan 
suatu kondisi yang tidak nyaman bagi 
pengguna perpustakaan. Penyebabnya adalah 
karena kondisi perpustakaan itu sendiri. Pada 
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situasi dan kondisi saat ini, perpustakaan 
benar-benar sangat membutuhkan pustakawan 
yang mempunyai tingkat kecerdasan IQ dan 
EQ yang baik., sehigga dapat memberikan 
pelayanan yang prima, baik dari segi kualitas 
maupun dari segi kuantitas. 

Pada akhirnya pustakawan yang direkrut 
atau diseleksi adalah pustakawan yang benar-
benar baik, yang melalui penyaringan dengan 
berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan 
kecerdasan IQ dan EQ, sehigga dapat 
berpengaruh secara langsung pada pelayanan 
yang diberikan  kepada user dengan hasil yang  
memuaskan. Adanya  pemenuhan terhadap 
kepusan pengguna maka diharapkan 
menghasilkan loyalitas pengguna pada 
perpustakaan.  
5. Aplikasi Korelasi IQ dan EQ Dalam 

Kode Etik Pustakawan 
Suatu profesi mempunyai kode etik 

yang  didalamnya memuat seperangkat norma-
norma atuu aturan=aturan yang mempengaruhi 
tingkah laku seseorang. Etik merupakan sistem 
norma, nilai dan aturan profesional yang 
secara tegas tertulis, menyatakan apa yang 
benar dan apa yang baik. Kode etik profesional 
merupakan prinsip-prinsip dasar perilaku yang 
benar dan yang salah dalam interaksi sosial 
umumnya dan masalah khusus dari profesi 
(Dale F. Shaffer dalam Wirawan, 1992) 

Kode etik pustakawan Indonesia 
sebagaimana yang berlaku sekarang, 
merupakan hasil rumusan dan disahkan pada 
saat Kongres II Ikatan Pustakawan Indonesia 
(IPI) di Denpasar Bali, tahun 1980 bersamaan 
pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga IPI. Kode etik sebagai 
pedoman pustakawan Indonesia, 
keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari 
wadah profesi itu sendiri yaitu IPI. 
Sebagaimana organisasi profesi yang mandiri 
dan bersifat non politis, kinerja IPI sangat 
berpengaruh terhadap perkembangannya. 
Pandangan tentang etika dilihat dari kode etik 
dapat dikelompokkan ke dalam dua persoalan 
pokok, pertama sebagai pernyataan nilai, yaitu 
putusan tentang baik dan buruk, mau tidak 
mau, sebagai tujuan, sebagai pengalaman dan 
kecondongan; kedua adalah sebagai 
pernyataan kewajiban, putusan sebagai 
kewajiban; keharusan benar atau salah, 
bijaksana atau bodoh terhadap berbagai 
tindakan atau tingkah laku, putusan yang 
membahagiakan, menyetujui atau mengutuk 
tingkah laku tertentu. 

Etika sebenarnya bukan tambahan bagi 
ajaran moral, melainkan merupakan filsafat 
atau pemikiran yang kritis dan mendasar 
tentang ajaran-ajaran dan pandangan-
pandangan moral. Etika merupakan suatu ilmu 
dan bukan ajaran sehingga antara etika dan 
ajaran-ajaran moral tidak berada pada tingkat 
yang sama. Etika menitik beratkan pada 
pengertian-pengertian yang diterjemahkan 
kedalam perilaku dari petunjuk hidup. Kode 
etik pustakawan merupakan pedoman bagi 
pustakawan  yang  dapat memaksa dan 
mengikat semua prilaku etis anggota profesi, 
dengan tujuan meningkatkan citra profesi 
pustakawan. Di samping itu kode etik 
membeikan pengaturan ruang gerak para 
profesional bidang perpustakaan agar 
memberikan pelayanan prima kepada pemusta 
serta dapat mencegah tindakan-tindakan yang 
tidak profesional. Kekuatan dan ketangguhan 
pustakawan dalam menghadapi berbagai 
tantangan di era globalisasi  sesungguhnya 
terletak pada etika profesi yang dimiliki. 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
tingkat IQ dan EQ seorang pustakawan juga 
sangat dipengaruhi oleh nilai kode etik dan 
etika pustakawan. Dengan demikian etika juga 
dapat mengantarkan pustakawan, untuk dapat 
mengambil sikap dan tindakan yang rasional 
terhadap semua noma, baik kaidah yang 
rasional (IQ) maupun kaidah-kaidah lainnya, 
yang mengarah pada perasaan atau emosi (EQ) 
dan bisa membantu pustakawan membedakan 
antara tingkah laku yang baik dan buruk. 
6. Aplikasi Manajemen IQ dan EQ dalam 

Perpustakaan, Kinerja Pustakawan 
Dalam Pelayanan Jasa Informasi Ke 
Depan 

Tujuan utama perpustakaan adalah dapat 
memberikan pelayanan prima yang dapat 
memenuhi kebutuan informasi  sehingga dapat  
memuaskan kepada pemustaka. Tujuan ini 
hanya dapat dicapai apabila sangat didukung 
oleh adanya unsur-unsur utama secara terpadu 
dan bersama. Unsur-unsur pendukung dalam 
mencapai tujuan tersebut antara lain: (a). 
Sumber daya manusia (pustakawan) yang  
handal, berkualitas, profesional dan kompeten, 
baik skill maupun knowledge yang ada 
hubungannya dengan tugas dan memiliki 
dedikasi tinggi yang sangat bertanggung jawab 
terhadap eksistensi perpustakaan. (b). 
Penggabungan dua kecerdasan yang sangat 
erat kaitannya dalam kehidupan pustakawan, 
yaitu kecerdasan intelektual (IQ) dan 
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kecerdasan emosional (EQ) karena bisa 
menjadikan seseorang berhasil meraih 
kesuksesan dalam hidup/bekerja. (c).  Fasilitas 
dan Pelayanan yang baik dan memadai. (d).  
Manajemen yang tertib dengan berorientasi 
pada pelayanan user perpustakaan. 

Tuntutan dan harapan masyarakat 
terhadap kinerja pustakawan harus optimal 
dalam memberikan pelayanan jasa informasi 
kepada para pengguna (pemustaka). Informasi 
yang dibutuhan dapat diperoleh dengan sangat 
cepat, tepat dan up to date  oleh pemustaka. 
Pelayanan informasi dilakukan secara 
maksimal dan sangat komunikatif terhadap 
pemustaka, yang dilaksanakan dengan 
harmonis dalam suasana dan kondisi yang 
kondusif.  Pelayanan prima perpustakaan dapat 
terpenuhi, apabila para pustakawannya benar-
benar memiliki kompetensi yang tinggi dalam 
bidang pekerjaanya. Menurut pendapat  
Nugroho (2013) yang menyatakan bahwa: 

“Kompetensi adalah standart bagi individu 
untuk menangani tugas khusus, yang 
merupakan kombinasi pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap yang ditujukan untuk 
memperbaiki kinerja sehingga mampu 
menghasilkan pekerjaan menjadi lebih 
baik.” 

 Pustakawan sangat diharuskan 
memiliki kompetensi yang tinggi. 
Sebagaimana yang diutarakan oleh Lasa HS 
(2008), agar supaya pustakawan mampu 
berperan secara maksimal, maka diperlukan 
adanya lima kompetensi pada diri pustakawan 
yaitu: (1). Kompetensi personal, adalah 
kompetensi yang harus dimiliki seseorang 
berupa kemampuan pribadi yang diperoleh 
dari pendidikan, pengalaman, dan bersifat 
pribadi. Tujuan memiliki kompetensi ini 
supaya pustakawan memiliki kemampuan 
dalam minat intelektual, budaya, rekreasional, 
berbahasa asing, komunikasi lisan maupun 
tertulis, antusias pada perbukuan dan jiwa 
kepemimpinan. (2). Kompetensi manajemen, 
adalah kemampuan pustakawan dalam 
menguasai manajemen perpustakaan dengan 
baik. (3). Kompetensi pendidikan, adalah 
kemampuan mendorong dan membimbing 
pemustaka untuk mandiri dalam akses 
informasi dan pemanfaatan bahan informasi 
dalam usaha meningkatkan diri. (4). 
Kemampuan pelayanan, adalah kemampuan  
memberikan dan menyediakan segala jenis 
pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. 
(5). Kompetensi ilmu pengetahuan adalah 

kemampuan pustakawan untuk mengelola 
perpustakaan dengan basis ilmu pengetahuan 
yang memadai yaitu ilmu perpustakaan. Selain 
itu juga ilmu-ilmu lain yang erat berkaitan 
dengan ilmu perpustakaan anatara lain; ilmu 
informasi, psikologi, sosiologi,dan lain 
sebagainya. 

Kompetensi pustakawan menjadi sangat 
utama untuk dapat membangun persepsi 
pengguna (pemustaka) yang positif terhadap 
citra perputakaan. Sebagaimana The Special 
Lybrrary Association telah memberikan 
beberapa daftar kompetensi pustakawan, baik 
pustakawan negeri, umum, akademik maupun 
swasta. Adapun daftar kompetensi 
pustakawan, diantaranya; ((1). Memiliki 
pengetahuan tentang evaluasi dan sumber  
daya memilih informasi (2). Memiliki 
pengetahuan subyek khusus (3). Memberikan 
layanan prima, dapat diakses dan layanan 
informasi yang efektif (4). Memberikan 
intruksi yang jelas dan membantu pemustaka. 
Sedangkan menurut pendapat Pendit (2008:7) 
menyatakan bahwa biasanya kompetensi 
didukung oleh ketrampilan dan keahlian 
spesifik yang menyangkut lingkungan tempat 
kerja, diantaranya sebagai berikut; (a). 
Melaksanakan pekerjaan (task skill) : 
melakukan tugas-tugas rutin dalam pekerjaan. 
(b).  Mengelola pekerjaan (task management 
skill) : mengelola sejumlah tugasyang berbeda 
dalam pekerjaan. (c).  Mengantisipasi 
kemungkinan (contigency management skill) : 
mengantisipasi masalah yang timbul. (d).  
Mengelola lingkungan kerja (job/role 
environment skill) : tanggung jawab dan 
harapan atau lingkungan kerja, termasuk kerja 
sama dengan orang lain. (e). Beradaptasi 
(transfer skill) : mengadaptasi atau mentranfer 
pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang 
dimiliki kedalam situasi baru. 

Kompetensi pustakawan merupakan 
kompetensi yang tidak mudah untuk dicapai 
seperti membalikkan telapak tangan, 
melainkan harus ada upaya serius dan optimal 
untuk dapat meraih dan mewujudkanya. 
Dalam membangun kompetensi menurut 
pendapat Purwono (2013:111) pustakawan 
harus memiliki kecakapan sebagai berikut: (1). 
Adaptabily. Daya adaptasi harus dimiliki 
pustakawan untuk cepat melakukan 
penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang 
mengalami berbagai perubahan secara 
cepat.Paradigma lama tidak perlu 
dipertahankan dan sudah saatnya ditinggalkan 
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menuju paradigma baru. Adaptasi terhadap 
aplikasi teknologi informasi komunikasi harus 
dilakukan secepatnya, karena pelajanan jasa 
informasi sudah menggunakan internet, 
sehingga informasi yang up to date segera 
sampai pada pemustaka yang 
membutuhkannya. Apalagi dewasa ini, 
informasi semakin cepat datangnya dalam 
hitungan detik, sehingga terjadi adanya banjir 
bandang informasi di dalam kehidupan 
masyarakat. (2). People Skill (soft skill) 
Kemampuan berkomunikasi juga menjadi 
syarat penting yang harus dimiliki oleh 
pustakawan, baik secara lisan maupun tulisan. 
Dalam memberikan layanan jasa informasi 
pustakawan selalu melakukan interaksi dengan 
pemustaka, maka faktor komunikasi sangat 
urgen utnuk dapat memberikan kesan yang 
baik pada pemustaka. Kemampuan melakukan 
strategi komunikasia dalam komunikasi efektif 
akan dapat merubah citra negatif perpustakaan. 
(3). Positive thinking Pustakawan seyojanya 
selalu berpikiran positif dan tidak pesimis, 
selalu mengembangkan sikap yang fleksibel 
terhadap berbagai perubahan-perubahan yang 
selalu terjadi begitu cepat, yang kadang-
kadang tidak terprediksi sama sekali. (4). 
Personal addedvalue. Pustakawan tidak hanya 
melukan pekerjaan rutin saja, tetapi juga 
memiliki kemampuan penguasaan ilmu 
pengetahuan, keahlian (skill), kemampuan, 
ketrampilan, dan penguasaan aplikasi 
teknologi informasi komunikasi, sehingga 
pustakawan memiliki suatu nilai lebih bila 
dibandingkan  dengan profesi-profesi yang 
lainnya. (5). Berwawasan enterprenuership. 
Membanjirnya informasi dalam kehidupan 
masyarakat pada dewasa ini, merupakan suatu 
peluang bagi pustakawan, sehingga sangat 
perlu soft skill lietrasi informasi. Apa yang 
dinamakan informasi sesungguhnya adalah 
kekuatan yang sangat mahal harganya, dan 
informasi  di masa-masa yang akan datang 
akar dikejar-kejar untuk mendapatkannya, 
sehingga jual beli informasi akan menjadi 
sebuah kewajaran dan dimaklumi oleh 
masyarakat. Pustakawan harus mulai berfikir 
untuk enterpreneurship demi eksistensi 
perpustakaan dan pustakawan. (6). Team 
work-sinergi. Sudah tidak jamannya lagi 
pustakawan bekerja secara egoistik, sebab 
diera globalisasi informasi sangat dibutuhkan 
kerja sama dengan pustakawan lainnya. 
Membentuk team work yang sinergis menjadi 
modal utama dalam keberhasilan pengadaan, 

mengelola, melayankan dan menyebarkan 
informasi pada kehidupan masyarakat. 

Berbekal kompetensi, ilmu 
pengetahuan, berbagai kemampuan, 
kecakapan/ketrampilan yang dimiliki itu, maka 
pustakawan dapat berkerja secara optimal 
memenuhi tugas dan tanggung jawab 
profesinya, sehingga dapat memperkuat dalam 
peningkatan citra positif perputakaan di dalam 
masyarakat. Namun demikian tantangan yang 
dihadapi pustakawan, pada saat ini dan di 
masa akan datang, bukan semakin kecil tetapi 
tantangan yang ada semakin membentang luas, 
yang diakibatkan terjadinya perubahan-
perubahan masyarakat .yang semakin cepat 
dan tak terduga sebelumnya. Menghadapi 
situasi dan kondisi itu, maka pustakawan harus 
selalu berusaha untuk menjadi ahli dan sangat 
matang terhadap manajemen IQ dan EQ dalam  
dirinya untuk melaksanakan kinerja yang 
cerdas dan optimal. Tantangan dan hambatan 
semakin besar dalam kerja yang penuh 
persaingan, akibat tuntutan dari perkembangan 
jaman yang serba ditandai adanya kemajuan 
dan perkembangan dibidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

Menyandang predikat sebagai 
pustakawan, ternyata dituntut untuk dapat 
lebih menghayati akan tugas-tugas dan 
kewajiban terhadap kegiatan kepustakawanan. 
Pustakawan senantiasa harus meningkatkan 
kemampuan profesionalisme, disamping juga 
berusaha lebih mengenali dan memahami 
terhadap tugas dan fungsi pustakawan secara 
baik dan benar. Sangat diharapkan pustakawan 
harus dapat mengaplikasikan IQ dan EQ, 
dalam memberikan pelayanan terhadap 
pemustaka sesuai dengan permintaannya, 
mengingat perkembangan informasi semakin 
hari dirasakan semakin pesat.  

Pada dewasa ini, pada diri manusia telah 
berkembang tipe-tipe kecerdasan, dan juga 
wawasan yang komprehensif tentang perilaku-
perilaku pencarian informasi dan reaksi-reaksi 
orang lain terhadap perpustakaan. Berdasarkan 
keahlian pustakawan yang benar-benar ahli di 
bidangnya dan mampu menjadi profil 
pustakawan profesional, bekerja demi 
pencapaian visi dan misi perpustakaan sebagai 
pusat pengumpulan, pengelolaan, pelayanan 
dan penyebarluasan informasi. 
Penyempurnaan pada diri pustakawan 
terutama yang melandasi kesuksesan hidup 
atau kerja, tidak hanya didasari oleh 
pembelajaran, pelatihan, atau membaca buku, 
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untuk sekedar mengembangkan pengetahuan 
yang menuju keberhasilan.  Justru yang paling 
penting ialah adalah kesiapan pustakawan 
apakah sudah merasa mampu dan bisa 
menggabungkan atau memenej antara 
kecerdasan IQ dan EQ dalam waktu 
bersamaan untuk meraih sukses bekerja 
dengan berprofesi  sebagai pustakawan. 
 
Penutup 
Kesimpulan 
1. IQ dalam dunia kepustakanan terwujud 

dalam kompetensi pustakawan yaitu 
meliputi; (1) kompetensi personal, (2) 
Kompetensi Manajemen, (3) Kompetensi 
pendidikan, (4) Kompetensi ilmu 
pengetahuan.  

2. EQ termanifestasikan dalam profesi 
pustakawan, di mana dalam kinerjanya 
pustakawan sangat terbingkai oleh etika 
profesinya, sehingga terbentuk  profil 
pustakawan Indonesia yang memiliki; (1) 
Aspek-aspek profesional meliputi; sopan, 
ramah, tanggap dan ulet. (2). Aspek 
kepribadian dan perilaku yang terpuji 
meliputi; rajin, rapi, bersih, disiplin dan 
tepat janji. 

3. Gabungan IQ dan EQ, terwujudan sebagai 
indikator kinerja,    melaksanakan segala 
tugas dan kewajiban profesinya, 
memberikan pelayanan prima untuk 
memenuhi kepuasan pengguna 
(pemustaka).  

4. Kesukses berprofesi sebagai pustakawan 
hanya dapat diraih oleh pustakawan yang 
cerdas dalam mamajemen IQ dan EQ pada 
dirinya  

Saran 
1. Pustakawan diharapkan selalu 

meningkatkan kompetensi dan berbagai 
keahlian yang sangat menunjang bagi 
kinerja di perpustakaan. Pustakawan 
seyogjanya selalu menambah ilmu 
pengetahuan yang didapatkan dengan cara 
melalui studi lanjut, mengikuti berbagai 
pertemuan ilmiah, pelatihan profesi serta 
pelatihan penguasaan teknologi informasi 
komunikasi (ICT).  

2. Pustakawan dalam berprilaku dilingkungan 
kerja maupun diluar lingkungan kerja, perlu 
berpedoman pada etika profesinya yang 
tertuang dalam kode etik pustakawan. 
Selalu mawas  diri sehingga  mampu 
mengendalikan  diri tatkala  berhubungan 

dengan para pemustaka, teman seprofesi 
dan masyarakat. 

3. Pustakawan wajib  mengerti dan 
memahami dengan baik akan tugas dan 
kewajibannya dalam bekerja serta 
mengenal secara mendalam terhadap 
lingkungan kerjanya. 

4. Pustakawan  harus selalu memenej 
kecerdasan yang ada dalam dirinya baik 
kecerdasan  Intelektual (IQ) maupun 
kecerdasan emosional (EQ), sehingga 
mampu menggabungkan dan  
menyeimbangkan antara IQ dan EQ untuk  
meraih kesuksesan dalam bekerja. 
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ABSTRACT 
 

This research aims at: (1) describing the English teacher’s attitudes towards 
inclusive education, (2) describing the English teacher’s attitudes towards special 
education needs (SEN) students, and (3) exploring how the English teacher’s 
attitudes affect SEN students’ foreign language acquisition. This research applies 
a case study method as one of qualitative research. The subjects of the research 
were the English teacher and SEN students on the fourth grade of one elementary 
school in Surakarta. The data were collected through non-participant observation, 
interview, and documentation. In analyzing the data, the researcher used 
interactive model of analysis data by Miles and Huberman. The findings of the 
research revealed that the English teacher has shown positive attitudes towards 
inclusive education and SEN students. The English teacher’s attitudes also bring 
positive effects toward SEN students’ foreign language acquisition. It is hoped 
that the result can encourage English teachers in inclusive school to gain more 
positive attitudes in order to make successful inclusive education to SEN students. 

 
Keywords: teacher’s attitudes, inclusive education, elementary school, case study, 

special education needs (SEN) students 
 
Introduction 

The education for individuals with 
special needs has been in existence in 
Indonesia since before the country received its 
independence (Sunardi 1997). Pioneer Ch. A. 
Westhoff opened a sheltered workshop for the 
blind in Bandung in 1901. A school for the 
mentally retarded was opened by Vereniging 
Bijzonder Onderwijs in Bandung 1927, the 
school became known as the Folker School 
because promoted by Folker.  

In 2003, inclusive education was 
initiated in Indonesia. Every district must 
operate at least four inclusive schools, one 
primary, secondary, general high and 
vocational higher type, based on the Direction 
Letter of the Directorate General of Primary 
and Secondary Education No 
380/C.66/MN/2003, dated 20 January 2003, 
about Special Education in Regular Schools. 
The inclusive policy then received strong legal 
support by the Decree of the Minister of 
Education No 70-2009 concerning inclusive 
Education for Students with Disabilities and 

with Special Talents. It stated that every 
district must operate at least one inclusive high 
school and every sub district must operate at 
least one primary and one secondary inclusive 
school. 

Inclusive education allows the inclusion 
with regular children and children with special 
needs by placing them together in mainstream 
classes, to be taught and instructed by 
mainstream teachers (Ali, Mustapha & Jelas, 
2006). It is considered a way to create an 
environment that can give all children access 
to education. If teaching is effective and 
responds to both students’ needs and strengths, 
there is a possibility for all children to learn 
(Lindsay, 2003). Academic success depends 
on how much a student learns from teachers, 
whether they have disabilities or not (Young, 
Wright & Laster, 2005). 

In any educational change, teachers are 
considered to be the ‘change makers’ (Ertmer, 
2005). This means that teachers are able to 
contribute to change in education. Changing 
teachers’ attitudes to allow educational change 
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depends upon on some transformation in 
teachers’ beliefs, knowledge, attitudes and 
practices (Fullan & Stiegelbauer, 1991). This 
suggests that the knowledge teachers acquire 
about inclusive education and the attitudes that 
they have may affect their ability to adapt, as 
well as their classroom performance.  All 
children cannot be expected to learn the same 
way and regular education teachers cannot be 
expected to teach children with special needs 
without the needed training and support 
(Keenan, 1997). 

There are many researchers reporting 
about teachers’ attitudes towards inclusive 
education, but it may differ from each 
condition to another, each place to another, or 
from different situation to another so with 
different side of the study, it will build 
different result of the study and it is still 
essential to do study pertaining to the issue. 
Costello & Boyle (2013) examined a sample 
consisting of 193 pre-service secondary 
teachers enrolled in secondary education 
courses at an Australian university were 
surveyed to determine their attitudes towards 
inclusive education, with a particular focus on 
attitudinal changes across the years of study. 
Results indicated that pre-service secondary 
teachers held positive attitudes towards 
inclusive education; however there was a 
significant decline in positive attitudes through 
the years of study. Pre-service secondary 
teachers enrolled in postgraduate programs 
were more inclusive than those enrolled in 
undergraduate courses. 

Tara Ridarick (2009) looked at the 
attitudes of elementary special education 
teachers in a school district in the Southeastern 
United States that has been regularly including 
students with disabilities in general education 
classrooms for the past ten years. Teacher 
attitude has been shown to be an important 
indicator of the success of inclusion. However, 
students with disabilities as a group continue 
to not meet expectations on state standardized 
testing. The participants of this study were 
elementary special education teachers in the 
school district. Teachers’ attitudes on inclusion 
varied when asked about specific disabilities. 
Participants strongly agreed that students with 
learning disabilities and physical disabilities 
should be included in general education 
classrooms. Attitudes were also favorable 
towards the inclusion of students with autism 
and intellectual disabilities. The mean score 

for including students with emotional and 
behavior disorders was lower although still 
favorable. Students with severe to profound 
intellectual disabilities received the lowest 
mean score from participants (M = 3.25). 

In this study, the researcher focused on 
teacher’s attitudes towards inclusive education 
at elementary school, especially for teaching 
and learning English process to the special 
education needs students. Therefore, it was 
hoped that the result of this study provide 
better consideration for best practices of 
teaching English to special education needs 
students considering the teacher’s attitudes 
towards inclusive education at elementary 
school. It is expected that the result can 
encourage English teachers in inclusive school 
to gain more positive attitudes in order to 
make successful inclusive education to special 
education needs (SEN) students.  

 
Research Methodology 

Research site in this study took place in 
one of elementary school Surakarta in the first 
semester of the 2014/2015 academic year from 
November to January 2014. This school is 
chosen because it was one of participant 
inclusive school since 2006. The researcher 
considered that the school is potential to be 
studied. Besides, the researcher obtains quite 
wide access into this school compared to other 
schools. 

The design of this study was a 
qualitative case study in nature, since it dealt 
with a small-scale case; interpretation as its 
main method; and put emphasis on the 
development process in which events and 
actions took place (Maxwell, 1996: 71). Thus, 
this study used qualitative case study research 
method in collecting and analyzing data. 

Research data were collected in this 
study in the form of information about 
teacher’s attitudes towards inclusive 
education. Data largely shape in these words 
will be extracted from the following three 
sources: (1) events: In this study, the events 
were the activities during English teaching and 
learning processes in the third grade of the 
elementary school. The events were all 
activities during teaching and learning process 
of English; (2) participants: In this study, the 
informants were the fourth grade of the SEN 
students at the elementary school. The 
researcher was diged up some information 
from SEN students such as the opinion about 
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the responses on English teacher’s attitudes. 
The other informants were the headmaster, 
English Teacher of fourth grade students, and 
also the special guidance teacher of fourth 
grade of Special Education Needs students of 
the elementary school; and (3) the document: 
The sources of data was taken from the 
document such as: the syllabus as the followed 
guides, the lesson plan of English subject 
matter, mid-test score of the students etc. The 
data for this research are collected using 
qualitative research method.  

In collecting the data, the researcher 
conducted three techniques: (1) observation; 

(2) interview, and (3) document analysis. For 
each observation, the researcher recorded 
students’ activities when completing the given 
tasks. The researcher further examined the 
recording to support the findings of the 
observation. This document is necessary to 
complete the data obtained in the classroom. 

 
Research Findings 

Each of the finding is described in more 
detail in table 1 summarizes issues arising 
from research questions in the chapter one of 
this study. 

 
Table 1. Issues Arising from the Research Questions 

Research Question Issues Arising 
1. What are English teacher’s 

attitudes towards inclusive 
education at SD Lazuardi Kamila-
GIS of Surakarta? 

 

a. English Teacher’s Opinion about 
Inclusive Education 

b. English Teacher’s Emotion 
towards Inclusive Education 

c. English Teacher’s Readiness 
towards Inclusive Education 

2. What are English teacher’s 
attitudes towards special education 
needs (SEN) students at SD 
Lazuardi Kamila-GIS of 
Surakarta? 

a. English Teacher’s Opinion about 
Special Education Needs Students 

b. English Teacher’s Emotion 
towards Special Education Needs 
Students 

c. English Teacher’s Readiness 
towards Special Education Needs 
Students 

d. English Teacher’s Performances 
towards Special Education Needs 
Students 

3. How does the English teacher’s 
attitude affect special education 
needs (SEN) students’ foreign 
language acquisition? 

The extent of English teacher’s 
attitudes in affecting Special Education 
Needs (SEN) students’s foreign langauge 
acquisition. 

a. SEN Students’ progress report 
b. Relationship between English 

Teacher and SEN students 
 

 
1. The English Teacher’s Attitudes towards 

Inclusive Education 
In the area of inclusive education, 

attitudes play a key role in achieving 
successful social interaction among teachers 
and students and win their attention in favor of 
the required educational modality. Teacher’s 
attitudes towards inclusive education appeared 
to be very much affected by their knowledge 
of inclusive education. There are several 
aspects to consider in relation to the English 

teacher’s attitudes towards inclusive education 
at SD Lazuardi Kamila-GIS Surakarta. Based 
on the data collected through observation and 
interview, there are three important terms in 
this study; (a) English teacher’s opinion 
towards inclusive education, (b) English 
teacher’s emotion towards inclusive education, 
and (c) English teacher’s readiness towards 
inclusive education. 

Teacher’s attitudes towards inclusive 
education appeared to be very much affected 
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by their knowledge of inclusive education. 
Teachers’ knowledge is the key to successfully 
implementing any educational program. The 
result of the interview conducted with Teacher 
N who teach grade four as respondent reveals 
her opinion about Inclusive Education. She 
conceptualized that inclusive education as a 
system of education for all. She said that 
inclusive education means that all students, 
including special education needs students, 
should be taught in the same class. She 
explained that inclusive education as the first 
step to give spaces for SEN students. Based on 
the result of interview, Teacher N agreed that 
inclusive education brings benefits in the 
learning process. She explained that regular 
students can be role models for SEN students. 
Regular studenst can give more empathy to 
SEN students. 
2. The English Teacher’s Attitudes towards 

Special Education Needs Students 
There are several aspects to consider in 

relation to the English teacher’s attitudes 
towards inclusive education at SD Lazuardi 
Kamila-GIS Surakarta. Based on the data 
collected through observation and interview, 
there are three important terms in this study; 
(a) English teacher’s opinion towards SEN 
students, (b) English teacher’s emotion 
towards SEN students, (c) English teacher’s 
readiness towards SEN students, and (d) 
english teacher’s performance towards SEN 
students. 

The result of the interview conducted 
with the Teacher N who teach grade as 
respondent reveals her opinion about Special 
Education Needs students. She mentioned 
there are some qualification of SEN students. 
Other than that, Teacher N said that there are 
SEN students in her class, especially grade 
four. There are three SEN students with 
different qualifications. 

The result of the interviews conducted 
with the Teacher N as respondent reveals her 
emotion, especially feeling about special 
educatin needs students. She mentioned that 
the exixtences of SEN students in the 
classrrom did not burden her as a teacher. She 
felt happy with the existences of SEN students 
in her class. 

The role of the Teacher N was very 
important in designing the sequences of 
teaching and learning English. The Teacher N 
was the person who prepared the teaching 
material before giving the lesson to the 

students. Teacher N teaches the students start 
from the beginning until the lesson was 
finished. Furthermore, the students, especially 
SEN students like cartoon pictures. The 
materials are arranged in a good sequence, 
because it easy to understand. Teacher N 
varies the teaching material type which 
consists of printed, audio, and video based 
materials. Teacher N indicated trying to be 
creative in providing materials to teach and 
emphasize the language function to the SEN 
students. 

Trainings about special education are 
important factors in gaining knowledge on 
how to properly handle students with special 
needs. Trainings offered in teacher education 
institutions that the teachers enrolled in are 
also important factors in handling students 
with special needs that are included in a 
regular classroom. Teacher N believed that 
training helped her much to teach special 
education needs students. Yet, Teacher N 
realized that she needed more training to teach 
SEN students. Besides, Teacher N explained 
that the collaboration with special guidance 
teachers and parents help her to gain 
information about the needs of SEN students. 
She also be able to come up with teaching and 
behaviour management strategies that are 
essential to the progress of SEN students. 

The results of observation reveal the 
English teacher’s performances in the teaching 
and learning process. The result of observation 
showed that the Teacher N teaches the SEN 
students with full of spirit in the teaching and 
learning process. Teacher N always teach the 
SEN students enthusiasticly and happily. 
When the Teacher N enters the classroom, she 
directly greets the students. After greets the 
students, she explains about the activity and 
material would be learnt at that lesson. 
Teacher N stared the lesson by showing her 
appreciation to students’ presence with a polite 
greeting and takes students’ attention through 
various activities which loved by students.  

Based on the observation, Teacher N 
establishes a positive relationship with 
students in order to overcome the boredom of 
learning and increase students’ interest in 
learning. It also can be proven from the 
following activities. The situation when the 
Teacher N walks to all students one by one. 
She guides the SEN students to interpret the 
instruction of the task. She sits beside the 
students enjoying the task. Some students 
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talked to her. The Teacher N listens and 
answers the students’ opinion. She spents 
much time for accompanying and guiding the 
students in the lesson activity. 
3. The Extent of English Teacher’s 

Attitudes in Affecting Special Education 
Needs Students’s Foreign Langauge 
Acquisition 

There were three written sources of data 
for describing students’ development in SD 
Lazuardi Kamila-GIS Surakarta (observation 
book, student workbook, and student’s 
progress report) which are noted during and 
after the study. However, not all of those 
documents provide the description for the 
students’ language acquisition. These data 
were mostly collected through the analysis on 
the student’s progress report, the observation, 
interview, and other personal communications 
with the teachers. The evidences were noted in 
the field note and reflective note. 

From the analysis on the student’s 
progress report, there is an important thing to 
highlight. Most of the SEN student’s progress 
report shows that students could do the 
English task and examination well. It might be 
caused by the teacher’s explanation before 
they did it. After the teacher had explained, the 
students would work themselves. They were 
allowed to ask for help from their friends or 
teacher while finishing the task; however, SEN 
students need more help than the others. It also 
might be caused by the teacher’s attitudes 
towards SEN students. All SEN students were 
agree that their English teacher help them in 
the teaching and learning process with the 
result that they can get good mark in English 
lesson. 

Other than that, evidence was noted that 
the SEN students were felt happy when the 
English teacher communicate with them in the 
English class. They also said that the English 
teacher help them when they have difficulties 
in the class. They mentioned that they get 
good mark because their English teacher help 
them in the teaching learning process. 

 
Discussion 

The findings described previously will 
be discussed in this section compared to the 
relevant references dealing with the English 
teacher’s attitudes towards inclusive education 
at elementary school. It covers three main 
results: (1) the English teacher’s attitudes 
towards inclusive education, (2) the English 

teacher’s attitudes towards special education 
needs (SEN) students, and (3) the effect of the 
English teacher’s attitudes towards special 
eduaction needs (SEN) students’ foreign 
language acquisition. 

One of attitudes’ components is 
cognitive component. The cognitive 
component consists of one’s knowledge and 
views about a particular issue (Boer, Pijl, & 
Minnaert, 2011). Teacher’s attitudes towards 
inclusive education appeared to be very much 
affected by their knowledge of inclusive 
education. Teachers’ knowledge is the key to 
successfully implementing any educational 
program. In this study knowledge was defined 
as the way teachers conceptualise inclusive 
education. Hodkinson (2005) strongly believes 
that the implementation of inclusive education 
is dependent upon the way individual teachers 
conceptualise an idea or concept such as 
inclusive education. The result of the interview 
showed that the Teacher N conceptualized that 
inclusive education as a system of education 
for all. Education For All (EFA) is an 
international commitment to the idea that 
every individual can receive quality education. 
Education For All is based on concepts of 
human rights and on the belief that education 
is the central part of both individual well-being 
and the well-being of the development of the 
nation as a whole (Miles & Singal, 2010).  
Education is the right of all children, and 
inclusive education aims to ensure that all 
children have access to an appropriate, 
relevant, affordable and effective education 
within their community. 

The findings show that teacher N agreed 
with the concept of inclusion. The attitude of 
the teachers who are expected to implement 
inclusive practices is one of the most 
important determining factors of successful 
inclusion. A teacher’s attitude and beliefs will 
influence his or her expectations and 
instructional decisions for students with 
disabilities (Sze, 2006). Teacher N thought 
inclusive education means that all students, 
including special education needs (SEN) 
students, should be taught in the same class. it 
is supported by Ali, Mustapha & Jelas (2006) 
who state, 

“Inclusive education allows the 
inclusion with regular children and children 
with special needs by placing them together in 
mainstream classes, to be taught and instructed 
by mainstream teachers.” 
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Based on the result of interview, 
Teacher N agreed that inclusive education 
brings benefits in the learning process. She 
explained that regular students can be role 
models for SEN students. Regular studenst can 
give more empathy to SEN students. 
According to Deng and Guo (2007), inclusion 
is beneficial for all students and children 
without disabilities can have the opportunity to 
help and care for others. In elementary age 
children, Hunt et al. (2000) noted that 
inclusive educational programming helped 
students become more accepting of each other 
and helped them to be more familiar with 
individual differences. However, when 
friendships were formed, particularly during 
non-instructional times, the majority of 
students in one study took on the role of 
caretaker rather than peer-friend (Staub, 
Scwartz, Galluci, & Peck, 1994). 

 One of attitudes’ components is 
cognitive component. The cognitive 
component consists of one’s knowledge and 
views about a particular issue (Boer, Pijl, & 
Minnaert, 2011). Teacher’s attitudes towards 
inclusive education appeared to be very much 
affected by their knowledge of inclusive 
education. Teachers’ knowledge is the key to 
successfully implementing any educational 
program. In this study knowledge was defined 
as the way teachers conceptualise inclusive 
education. Hodkinson (2005) strongly believes 
that the implementation of inclusive education 
is dependent upon the way individual teachers 
conceptualise an idea or concept such as 
inclusive education. The result of the interview 
showed that the Teacher N conceptualized that 
inclusive education as a system of education 
for all. Education For All (EFA) is an 
international commitment to the idea that 
every individual can receive quality education. 
Education For All is based on concepts of 
human rights and on the belief that education 
is the central part of both individual well-being 
and the well-being of the development of the 
nation as a whole (Miles & Singal, 2010).  
Education is the right of all children, and 
inclusive education aims to ensure that all 
children have access to an appropriate, 
relevant, affordable and effective education 
within their community. 

The findings show that teacher N agreed 
with the concept of inclusion. The attitude of 
the teachers who are expected to implement 
inclusive practices is one of the most 

important determining factors of successful 
inclusion. A teacher’s attitude and beliefs will 
influence his or her expectations and 
instructional decisions for students with 
disabilities (Sze, 2006). Teacher N thought 
inclusive education means that all students, 
including special education needs students, 
should be taught in the same class. it is 
supported by Ali, Mustapha & Jelas (2006) 
who state, 

“Inclusive education allows the 
inclusion with regular children and children 
with special needs by placing them together in 
mainstream classes, to be taught and instructed 
by mainstream teachers.” 

Based on the result of interview, 
Teacher N agreed that inclusive education 
brings benefits in the learning process. She 
explained that regular students can be role 
models for SEN students. Regular studenst can 
give more empathy to SEN students. 
According to Deng and Guo (2007), inclusion 
is beneficial for all students and children 
without disabilities can have the opportunity to 
help and care for others. In elementary age 
children, Hunt et al. (2000) noted that 
inclusive educational programming helped 
students become more accepting of each other 
and helped them to be more familiar with 
individual differences. However, when 
friendships were formed, particularly during 
non-instructional times, the majority of 
students in one study took on the role of 
caretaker rather than peer-friend (Staub, 
Scwartz, Galluci, & Peck, 1994). 

Teachers are the key service providers 
in teaching students with special needs in the 
inclusive classroom, their attitude towards 
inclusion is a contributing factor to its success 
or failure. The knowledge, skills and 
experiences gained through training are central 
to creating an inclusive classroom. The 
knowledge gained may enable teachers not to 
be confined to one teaching style, and allow 
them to adapt the curriculum and instruction to 
fit all the learning styles of all children 
(Kugelmass, 2004). The finding shows that the 
English teacher has good knowledge about the 
special education needs students. The English 
teacher said that there are SEN students in her 
class, especially grade four. There are three 
SEN students with different qualifications. 

The results of this study showed when 
the Teacher N enters the classroom, she 
directly greets the students. Research on 
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teaching suggests that the opening is to focus 
the students’ attention in teaching and learning 
aims. Opening or “entry” generally occupies 
the first five minutes and can have an 
important influence on how much students 
learn a lesson (Richards and Lockhart, 1994: 
114). After greets the students, she explains 
about the activity and material would be learnt 
at that lesson. Teacher N stared the lesson by 
showing her appreciation to students’ presence 
with a polite greeting and takes students’ 
attention through various activities which 
loved by students. Teacher N varies the 
teaching material type which consists of 
printed, audio, and video based materials. 
Available resources and materials that can help 
in handling students with special needs are 
also a key factor in the readiness of teacher. 
They need enough resources and materials to 
accommodate the students with 
exceptionalities (Kohanek & Buka, 1999). 
Problems such as lack of resources and large 
number of students in the inclusive classroom 
can stun the readiness of teachers (Eloff & 
Kguet, 2007). 

Furthermore, general education teachers 
need to be qualified in regard to educating a 
child with disability, and teachers need 
extensive knowledge about different 
pedagogies applicable to each disability 
(Bryant et al., 2008). Trainings offered in 
teacher education institutions that the general 
education teachers enrolled in are also 
important factors in handling students with 
special needs that are included in a regular 
classroom. The teacher will be more ready to 
handle these kinds of students if they received 
topics and courses that are related to special 
education (Winn & Blanton, 2005). They 
should receive not only introductions about 
concepts related to special education but also 
trainings and topics about strategies in 
handling these students (Turner, 2003). The 
results of the study show that the English 
teacher believed that training helped her much 
to teach special education needs students. Yet, 
Teacher N realized that she needed more 
training to teach SEN students. 

The readiness of general education 
teachers in facilitating inclusion services can 
depend on his collaboration with the parents, 
special education teacher, school 
administrators and other professionals (Refice, 
2006). Parents are the most knowledgeable 
individuals when it comes to their children. 

That is why regular classroom teachers must 
work in partnership with them to get 
information in educating the students. This 
information can be about the child’s needs, 
accommodations and other services relevant to 
the disability of  the child. Teacher N 
explained that the collaboration with special 
guidance teachers and parents help her to gain 
information about the needs of SEN students. 
She also be able to come up with teaching and 
behaviour management strategies that are 
essential to the progress of SEN students. 

Domains of children’s development—
physical, social, emotional, and 
cognitive/linguistic—are closely related and 
that development in one domain influences 
development in other domains” (McCloskey, 
2003). In other words, students’ foreign 
language acquisition goes along with their first 
language development and other 
developmental fields. Goodluck (1993) 
mentions at least four stages of acquisition 
starting from the acquisition of phonemes, 
morphemes, syntax, and semantics. However, 
the results of findings do not really reflect 
those stages, unless the fact that the SEN 
students are able to use English for short 
utterances in making permission. It was found 
that the English teacher’s attitudes affect 
students’ foreign language acquisition in some 
ways. 

The English teacher believes that SEN 
students’ interest and motivation plays an 
important role to their learning success. 
Further finding shows that that the SEN 
students are also able to use English in 
replying the teachers. The learning materials 
are repeated in almost every subject, yet the 
focuses of learning are different. Supporting to 
this, the students also have the opportunity to 
develop their cognitive by the materials 
repeated. This is in line with what García 
(2005: 39) states that “as children develop 
their ability to use language, they absorb more 
and more understanding of social situations 
and improve their thinking skills”. Besides, 
Lefever (2006) states that success language 
learning will result in children’s self-
confidence and their participation in society. It 
can be concluded that the English teacher’s 
attitude has attracted the students’ interest so 
that they can experience foreign language 
acquisition in more natural context. 

According to Kemp and Carter (2006), a 
positive relationship exists between the 
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academic performance of students with 
disabilities and the teacher’s perceptions of the 
student’s academic skills. When it comes to 
the academic skills of students with 
disabilities, teachers often rely on their 
perceptions rather than the actual performance 
or achievement of those students. Teacher N 
establishes a positive relationship with 
students in order to overcome the boredom of 
learning and increase students’ interest in 
learning. Teachers who had more positive 
attitudes toward inclusion had students with 
better academic achievement (Monsen & 
Frederickson, 2004). Special Education Needs 
students, like their peers without disabilities, 
perform better in classrooms where the teacher 
has high expectations and expects all students 
to learn.  

Based on the research findings and its 
discussion, there are several things to 
conclude. First, teacher’s attitudes play a 
significant role in inclusive education. The 
English teacher has shown positive attitudes 
towards inclusive education. An effective 
implementation of inclusive education depends 
upon teachers having adequate knowledge of it 
through training as well as positive attitudes 
towards it. 

Second, the English teacher has shown 
positive attitudes towards special education 
needs students. Teacher’s knowledge, 
emotion, readiness, and performance can be 
expected to be successful in educating special 
education needs students. Yet, the English 
teacher needs more training to teach special 
education needs students. 

Third, the English teacher’s attitudes 
bring positive effects toward the special 
education needs students’ foreign language 
acquisition. Based on the previous discussion, 
it can be concluded that the English teacher’s 
attitude has attracted the special education 
needs students’ interest so that they can 
experience foreign language acquisition in 
more natural context. Finally, the English 
teacher’s attitude has encouraged their 
enthusiasm in learning English 

 
SUGGESSTIONS 
1. For Elementary School 

Teaching English to special education 
needs students need a lot of considerations. 
The school must have prepared for the 
curriculum of the English program, the 
supporting staffs, the supporting facilities, and 

good cooperation with parents. All of those 
factors should appropriately set to meet the 
students’ needs and their level of development. 
Besides, the school must provide teachers 
proper trainings such as hands-on 
experience in handling SEN students. 
2. For teacher 

Teachers must be open to involve 
themselves into various professional trainings, 
seminars and workshops. It is to increase their 
knowledge and improve or develop their skills 
and abilities in handling SEN students in 
regular classrooms. The teacher should not 
only has positive atitudes, but also should have 
a good English ability due to being a good 
model for the learners.  
3. For Students 

Everyone is smart in different way to 
learn, students need to be more active in trying 
more ways in learning English. Students need 
to practice English at school and home 
because English is a useful subject for the 
future. 
4. For Parents 

Parents play important roles in child 
education. Their support will bring benefits 
towards SEN students’ development and so 
does in SEN students’ learning of English. 
Besides, they should be more aware about the 
importance of learning English as an 
international language, so that their child will 
be well prepared to join the global community 
in the near future.  
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