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Soal Pembuktian Berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA) 
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Program Studi Pendidikan Matematika 
FKIP Universitas Madura 

 
 

Abstrak 
Latar belakang yang mendorong penulis melakukan penelitian ini adalah 
banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal 
pembuktian terkait dalam menuangkan ide-idenya dalam bahasa tulisan. Hal ini  
perlu dikaji dan dianalisis sedemikian hingga dapat diketahui kesalahan apa saja 
yang muncul. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis 
kesalahan tersebut adalah  prosedur NEA (Newman’s Error Analysis) yang 
merupakan kerangka kerja dengan prosedur diagnostik sederhana, yang meliputi 
(1) decoding, (2) comprehension, (3) transformation, (4) process skill, dan (5) 
encoding. Penelitian ini dilakukan di FKIP Universitas Madura Pada angkatan  
2015 kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika. Hasil Penelitian 
menunjukkan bahwa, pada tahap decoding kesalahan mahasiswa meliputi (1) 
Tidak memahami istilah yang ada di soal (2) Tidak mampu menganalisis 
masalah. Pada tahapan comprehension mahasiswa melakukan kesalahan berupa 
: (1) Tidak dapat menjelaskan apa ditanyakan secara utuh, (2) Tidak dapat 
membuat model matematika secara tepat (3) hanya fokus menggunakan satu 
aksioma atau postulat  tanpa mampu merangkainya  dengan teorema lain untuk  
menyelesaikan soal. Pada tahapan transformation yaitu : (1) kesalahan dalam 
merencanakan strategi (2)  kesalahan dalam membuat manipulasi. Jenis 
kesalahan pada tahapan  process skill antara lain:  (1) kesalahan dalam 
menerapkan strategi, (2) kesalahan dalam melakukan manipulasi. Serta jenis 
kesalahan mahasiswa  pada tahapan encoding meliputi: (1) kurang  teliti dalam 
membuat simpulan dan (2) tidak melakukan pemeriksaan terhadap langkah yang 
dibuat    
 

Kata Kunci: Analisis Kesalahan , Soal Pembuktian, Newman’s Error Analysis (NEA) 
 
Pendahuluan 

Tidak dapat dipungkuri bahwa memang 
matematika menjadi “masalah” bagi sebagian 
peseta didik. Bahkan, di Program Studi 
Pendidikan Matematika banyak dijumpai hal 
tersebut. Berdasarkan pengalaman peneliti, 
Sebagian mahasiswa tidak mengerjakan 
ataupun merespon soal yang mereka anggap 
sulit untuk diselesaikan, bahkan sejak tahap 
awal dalam memecahkn masalah yaitu 
understand the problem masih belum mampu 
dilalui.  Padahal, tahapan ini menjadi jembatan 

penting untuk melangkah pada penyelesaian 
masalah yang diharapkan.  Soal-soal yang 
diberikan di perguruan tinggi, memang sudah 
seharusnya berbentuk uraian analisis yang 
menuntut mahasiswa untuk bernalar, sehingga 
jarang dijumpai soal berbentuk pilihan ganda. 

Kesalahan dalam menyelesaikan soal 
matematika dapat juga disebakan oleh 
kurangnya motivasi untuk menjawab soal 
tersebut, terkait dengan tingkat kesukarannya. 
Oleh karena itu soal yang diberikan haruslah 
sesuai dengan tingkat kemampuan dan 
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karakteristik mahasiswa. Sudah menjadi tugas 
seorang pendidik untuk dapat mengetahui 
karakteristik paserta didiknya. Oleh karena itu, 
dosen dituntut untuk  memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa melalui berbagai strategi, 
metode, maupun pendekatan yang tepat. 

Sesuai dengan  Undang – undang No.14 
Tahun 2015 tentang guru dan dosen dijelaskan 
bahwa guru harus mempunyai kompetensi - 
kompetensi yang meliputi: 1) kompetensi 
pedagogik 2) kompetensi profesional 3) 
kompetensi sosial dan 4) kompetensi 
kepribadian. Sehingga, sudah menjadi tugas 
bagi dosen untuk memberikan perhatian 
berkaitan dengan kebiasaan mahasiswa dalam 
menyelesaikan soal-soal matematis yang tak 
jarang tidak berkahir pada penemuan solusi 
penyelesaian perlu dikaji dan dianalisis 
sedemikian hingga dapat diketahui pada 
tahapan mana atau  kesalahan apa saja yang 
muncul dari masing-masing mahasiswa.  

Salah satu alat yang dapat digunakan 
untuk menganalisis kesalahan adalah prosedur 
NEA (Newman’s Error Analysis). White 
(2010:133) menjelaskan bahwa NEA 
memberikan kerangka kerja untuk 
mempertimbangkan alasan yang mendasari 
kesulitan dan proses untuk membantu guru 
menentukan di mana terjadi kesalahpahaman 
dan di mana menargetkan strategi pengajaran 
yang efektif untuk mengatasinya.  

Menurut Newman (Junaedi,2012), NEA 
merupakan kerangka kerja dengan prosedur 
diagnostik sederhana, yang meliputi (1) 
decoding, (2) comprehension, (3) 
transformation, (4) process skill, dan (5) 
encoding. Metode diagnostik yang 
dikembangkan Newman ini digunakan untuk 
mengidentifikasi kategori kesalahan terhadap 
jawaban dari sebuah tes uraian.   

Newman's Error Analysis (NEA). 
Pada tahap Decoding berkaitan dengan 
bagaimana seseorang membaca permasalahan 
yang diberikan sehingga berkaitan dengan 
bagaimana mereka memahami fakta-fakta 
serta istilah-istilah yang diberikan di soal,  
sehingga pada tahap pertama ini, kemungkinan 
kesalahan  mahasiswa yang terjadi yaitu, 
mereka tidak dapat memahami permasalahan 
yang diberikan, dikarenakan tidak memahami 
istilah dalam soal, tidak mengenali simbol atau 
tidak mengetahui apa yang ditanyakan soal, 
atau mahasiswa tidak dapat membaca 
pertanyaan secara lengkap. Selanjutnya pada 
tahap kedua, yaitu  comprehension, ini 

berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat 
menafsirkan apa yang akan dicari atau diminta 
dari soal.  Kemungkinan kesalahan mahasiswa 
pada tahap kedua ini, yaitu tidak memahami 
istilah, frase atau tidak mengetahui pertanyaan 
secara komprehensif.  Sedangkan pada tahap 
transformation, berkaitan dengan strategi yang 
akan digunakan untuk menjawab soal, 
sehingga kesalahan mahasiswa adalah tidak 
dapat mengubah informasi dari soal yang 
diberikan ke dalam simbol ataupun model 
matematika, operasi dan kalimat matematika 
dengan benar.  Tahap process skill, adalah 
tahapan penyelesaian masalah atau penerapan 
strategi pada tahap transformation. Sehingga 
kesalahan mahasiswa yang mungkin muncul 
berkaitan dengan langkah-langkah 
penyelesaian atau operasi hitung  yang salah 
ketika menerapkan prosedur atau algoritma 
meskipun telah berhasil menulis kalimat 
matematika sesuai dengan pertanyaan yang 
diminta. Tahap terakhir yaitu encoding, yaitu 
ketika mahasiswa tidak dapat menulis jawaban 
yang benar atau tepat dalam bentuk angka, 
simbol atau kata-kata meskipun telah melalui 
tahapan penyelesaian yang tepat. 

Salah satu mata kuliah wajib yang harus 
ditempuh oleh mahasiswa jurusan pendidikan 
matematika adalah geometri Euclid, yang di 
dalamnya membahas  Sistem Aksiomatik, 
Kumpulan Aksioma Geometri, dan Geometri 
Bidang Euclides. Tujuan dari mata kuliah ini 
adalah agar mahasiswa memiliki kemampuan 
untuk : (1)  Berpikir deduktif, (2) Berpikir 
logis, (3)  Melakukan manipulasi matematik 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 
atau menjelaskan gagasan dan pernyataan, (4) 
Membangun dan mengevaluasi bukti   
matematika.  Mata kuliah ini banyak berkaitan 
dengan masalah pembuktian-pembuktian.  

Di dalam matematika, bukti adalah 
serangkaian argumen logis yang menjelaskan 
kebenaran suatu pernyataan. Argumen-
argumen ini dapat berasal dari premis 
pernyataan itu sendiri, teorema lainnya, 
definisi, dan akhirnya dapat berasal dari 
postulat dimana sistem matematika itu berasal. 
Pembuktian merupakan cara yang ampuh 
dalam mengembangkan wawasan matematika.  

Dalam artikel making mathematics yang 
berjudul Proof, dapat diakses pada 
http:/www2.edc.org/makingmath, dijelaskan 
paling tidak terdapat enam motivasi mengapa 
orang membuktikan, yaitu to establish a fact 
with certainty, to gain understanding, to 
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communicate an idea to others, for the 
challenge, to create something beautiful, to 
construct a large mathematical theory. 
Jelaslah bahwa mata kuliah Geometri Euclid 
sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya 
dalam membangun penalaran dan cara berfikir 
matematis. Berdasarkan pengalaman penulis,   
tidak sedikit mahasiswa yang banyak 
mengalami kesulitan dalam soal pembuktian 
terkait dalam menuangkan ide-idenya dalam 
bahasa tulisan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 
peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 
tentang analisis kesalahan mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah pembuktian 
berdasarkan Newman’s Error Analysis (NEA). 
Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah:  
1. Untuk memperoleh deskripsi jenis 

kesalahan mahasiswa dalam 
menyelesaikan soal pembuktian   
berdasarkan Newman’s Error Analysis 
(NEA), dan  

2. Untuk memperoleh penyebab kesalahan 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal-
soal pembuktian.  

Dalam penelitian ini peneliti membatasi 
pada soal pembuktian pada mata kuliah 
geometri Euclid.  

Manfaat dari penelitian ini adalah 
sebagai referensi yang terkait dengan jenis dan 
penyebab kesalahan mahasiswa dalam 
menyelesaikan soal-soal pembuktian, 
khususnya dalam mata kuliah geometri Euclid 
sehingga bisa dicari langkah antisipasi untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. 

 
Metode Penelitian 

Ditinjau dari judul penelitian maka 
penelitian ini termasuk penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Penelitian 
kualitatif digunakan untuk mengungkap suatu 
fenomena yang dialami oleh subjek penelitian 
yang berupa perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan 
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
metode ilmiah. (Molleong, 2009). Sedangkan 
Penelitian deskriptif  adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 
kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-
lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk 
laporan penelitian (Arikunto, 2010: 3). 
Adapun yang akan dideskripisikan dalam 

penelitian ini adalah analisis kesalahan 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal 
pembuktian berdasakan Newman’s Error 
Analysis (NEA). 

Penelitian ini dilakukan di   Program 
Studi Pendidikan Matematika, FKIP 
Universitas madura. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
Geometri Euclid pada semester Ganjil Tahun 
Akademik 2016/2017 Kelas A. Jumlah subjek 
sebanyak 25 mahasiswa.  

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari instrumen utama 
yaitu peneliti sendiri, karena peneliti sendiri 
yang berhubungan langsung dengan subjek 
penelitian dan tidak diwakilkan kepada orang 
lain. Kedua, instrumen bantu yang terdiri dari 
soal tes I (Sistem Aksiomatik) tes II (Segitiga) 
dan tes III (Lingkaran) dan wawancara. Agar 
tes tersebut layak dan valid untuk digunakan 
dalam penelitian ini maka diadakan validasi isi 
dan bahasa oleh dua ahli yaitu dua dosen 
matematika dari Universitas Madura. 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 
alasan secara langsung mengapa mahasiswa 
melakukan kesalahan. Subjek penelitian 
diberikan tes memecahkan masalah 
pembuktian dan diberikan waktu untuk 
menyelesaikannya. Kemudian subjek 
penelitian diwawancarai berdasarkan hasil 
pekerjaannya. Wawancara dikelompok pada 
tahap decoding, comprehension, 
transformation, process skill, dan encoding. 

Kemudian analisis seluruh data 
dilakukan dengan tahapan berdasarkan Model 
Alir dari Miles dan Hubermen (1992). sebagai 
berikut: 
1. Reduksi data 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang 
bertujuan untuk menajamkan, menyeleksi, 
memfokuskan, mengabstraksi, dan 
mentransformasikan data mentah yang 
diperoleh di lapangan menjadi data 
bermakna. Dalam penelitian ini data 
mentah yang diperoleh dari hasil penelitian 
direduksi untuk mendapatkan data yang 
benar- benar diperlukan dalam 
mendeskripsikan analisis kesalahan 
mahasiswa  dalam menyelesaikan soal  
pembuktian. Kegiatan reduksi ini 
dihasilkan klasifikasi berdasarkan tipe 
kesalahan menurut prosedur NEA. 
Selajutnya data disajikan dalam bentuk 
naratif dan tabel. Hasil klasifikasi, sajian 
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data, dan simpulan/ verifkasi merupakan 
konfigurasi yang utuh dan selanjutnya 
dicari makna hasil penelitian.  

2. Pemaparan data 
Pemaparan data meliputi pengklasifikasian 
dan identifikasi data yaitu menuliskan 
kumpulan data yang terorganisir sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan penarikan 
kesimpulan dari data tersebut. Jadi, dari 
data yang sudah direduksi diklasifikasi, 
diidentifikasi sehingga memungkinkan 
peneliti untuk menarik kesimpulan   

3. Penarikan Kesimpulan 
Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan 
dilakukan penarikan kesimpulan dan 
melakukan verifikasi kesimpulan tersebut. 
Jadi setelah menarik kesimpulan mengenai 
analisis kesalahan yang dimaksud dalam 

penelitian ini, selanjutnya peneliti 
melakukan verifikasi untuk mengecek 
kembali kesimpulan tersebut dengan hasil 
analisis.  

 
Hasil dan Pembahasan  

Data hasil penelitian  berupa data 
kualitatif adalah hasil analisis dari tiga kali tes. 
Soal yang dianalisis pada penelitian ini adalah  
soal pembuktian yang diberikan. Setelah 
jawaban mahasiswa dinilai (diskor), tahap 
selanjutnya data jawaban mahasiswa dianalisis 
dengan menggunakan NEA. Pengelompokkan 
analisis dibagi dalam kategori (1) decoding, 
(2) comprehension, (3) transformation, (4) 
process skill, dan (5) encoding. Data hasil 
analisis disajikan dalam Tabel  berikut : 

 
Tabel 1. Persentase Kesalahan Mahasiswa berdasarkan tahapan NEA 

No Tahapan NEA 
Persentase Kesalahan Mahasiswa Pada Setiap Tes (%) 

Tes I Tes II Tes III 
1 Decoding 39 60 41 

2 Comprehersion 50 60 41 

3 Transformation 67 65 59 

4 Process skill 72 70 81 

5 Encoding  78 70 86 

 
Keterangan : 
1. Persentase kesalahan diperoleh dari Jawaban salah mahasiswa untuk setiap tahapan dibagi jumlah 

seluruh mahasiswa yang mengerjakan  
2. Pada Tes I data yang dianalisis sebanyak 18 orang dari 25 mahasiswa  
3. Pada Tes II data yang dianalisis sebanyak 20 orang dari 25 mahasiswa 
4. Pada Tes III data yang dianalisis sebanyak 22 orang dari 25 mahasiswa 
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Dari Tabel diatas diketahui bahwa 
semakin tinggi tahapan NEA semakin banyak 
kesalahan yang dibuat oleh mahasiswa pada 
masing-masing tes yang diberikan. Dari hasil 
penelitian diketahui bahwa sebagian  
mahasiswa berhasil melalui tahapan  decoding, 
tetapi gagal pada tahapan berikutnya yaitu 
comprehension. Hal ini juga berlanjut pada 
tahapan transformation, ada yang 
berhasilmelaluinya namun  gagal dalam 
process skill. Begitu pula ada yang dapat 
melalui tahapan process skill namun tidak 
diakhiri dengan encoding. Kegagalan ini 
diakibatkan mahasiswa tidak mengecek 
kembali jawaban akhir mereka dengan alasan  
dikarenakan tidak cukup waktu  Secara lebih 

rinci, jenis kesalahan yang dilakukan 
mahasiswa dalam menyelesaikan soal 
pembuktian disajikan pada Tabel 2 di bawah 
ini dengan analisis seperti berikut:  
1. Kesalahan yang muncul pada tahapan 

sebelumnya  tidak dapat dilakukan analisis 
pada kategori berikutnya, misalnya 
mahasiswa yang membuat kesalahan pada 
tahap decoding, analisisnya tidak 
dilanjutkan pada tahap comprehension, 
transformation, process skill, maupun 
encoding 

2. Jika mahasiswa menjawab sampai pada 
tahap encoding analisis dilakukan pada 
semua kategori 

 
Tabel 2. Deskripsi Kesalahan Jawaban Mahasiswa pada setiap Tahapan NEA 

No Tahapan Deskripsi Kesalahan 
1 Decoding Kesalahan mahasiswa yang muncul pada tahap ini meliputi : (1) Tidak 

memahami istilah yang ada di soal, (2) Tidak mampu menganalisis maksud 
dari soal (3)   informasi yang diberikan tidak relevan dengan soal. Diperoleh 
hasil analisis bahwa mahasiswa belum mengetahui generalisasi dari suatu 
bukti, sehingga mahasiswa membuktikan  permasalahan yang dimaksud 
dengan membuat pemisalan berupa contoh.  

2 Comprehension Pada tahapan ini, mahasiswa melakukan kesalahan sebagai berikut : (1) Tidak 
dapat menjelaskan apa ditanyakan secara general, (2) Tidak dapat membuat 
model matematika secara tepat, (3) hanya fokus menggunakan satu aksioma 
atau postulat  tanpa mampu merangkainya  dengan teorema lain untuk 
menyelesaikan soal.  

3 Transformation Kesalahan mahasiswa yang muncul yaitu : (1) kesalahan dalam merencanakan 
strategi yang akan digunakan, (2)  kesalahan dalam membuat manipulasi, dan 
(3) tidak menjawab soal sesuai dengan yang diminta  

4 Process skill Jenis kesalahan pada tahapan  process skill antara lain :  (1) kesalahan dalam 
menerapkan  strategi, (2) dan (3) kesalahan dalam melakukan manipulasi  

5 Encoding  Jenis kesalahan mahasiswa  pada tahaan ini meliputi: (1) kurang  teliti dalam 
membuat simpulan, (2) tidak melakukan pemeriksaan terhadap langkah yang 
dibuat (3) tidak mengecek kembali apa yang ditanyakan dari soal 
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Dari data pada tabel di atas  
diketahui bahwa pada tahapan decoding jenis 
kesalahan yang uncul meliputi (1)Tidak 
memahami istilah yang ada di soal, (2) Tidak 
mampu menganalisis maksud dari soal (3) 
Informasi yang diberikan tidak relevan dengan 
soal. Diperoleh hasil analisis bahwa 
mahasiswa belum mengetahui generalisasi dari 
suatu bukti, sehingga mahasiswa membuktikan 
permasalahan yang dimaksud dengan 
membuat pemisalan bukan membuktikan 
seperti yang diminta soal.  Dari hasil 
wawancara diketahui bahwa mahasiswa 
tersebut hanya asal saja dalam menjawab, 
berdasarkan apa yang mereka ketahui 
meskipun tidak relevan dengan soal yang 
diberikan agar lembar jawaban mereka tidak 
kosong. 

Pada Kesalahan tahapan 
comprehension, mahasiswa pada umumnya 
tidak memahami apa yang ditanyakan soal 
secara utuh. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa mahasiswa tidak memahami makna 
yang ditanyakan, mahasiswa hanya 
menuliskan saja informasi yang ada pada soal. 
Mahasiswa tersebut hanya fokus menggunakan 
satu aksioma atau postulat  tanpa mampu 
merangkainya  dengan teorema lain untuk  
menyelesaikan soal. Penyebab dari kesalahan 
mahasiswa ini dikarenakan mahasiswa tidak 
memahami generalisasi dari suatu pembuktian.  

Pada mahasiswa yang jawabnya 
memberikan contoh, bukti dari kasus berarti 
mahasiswa gagal dalam melakukan tahapan 
transformation, sehingga berakibat (1) 
kesalahan dalam merencanakan strategi yang 
akan digunakan, (2)  kesalahan dalam 
membuat manipulasi, dan (3) tidak menjawab 
soal sesuai dengan yang diminta Penyebab dari 
kesalahan ini karena mahasiswa tergesa-gesa 
dalam menyelesaikan soal.  

Untuk kesalahan pada tahap  process 
skill, terjadi karena mahasiswa kurang teliti 
dan tidak fokus terhadap apa yang akan dicari 
atau tujuan dari soal.  Kegagalan pada process 
skill berakibat pada kegagalan memperoleh 
hasil akhir. Pada tahap terakhir yaitu, encoding 
diketahui bahwa mahasiswa merasa tidak 
cukup waktu untuk menyelesaikan soal 
sehingga tidak mengecek kembali 
kesimpulanyang dibuat.  

 
Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa jenis kesalahan mahasiswa: 

1. Pada tahap decoding meliputi (1) Tidak 
memahami istilah yang ada di soal, (2) 
Tidak mampu menganalisis maksud dari 
soal (3) Informasi yang diberikan tidak 
relevan dengan soal. Kesalahan ini 
muncul diakibatkan mahasiswa tersebut 
hanya asal saja dalam menjawab, 
berdasarkan apa yang mereka ketahui 
meskipun tidak relevan dengan soal yang 
diberikan agar lembar jawaban mereka 
tidak kosong. 

2. Pada tahapan Comprehension, mahasiswa 
melakukan kesalahan sebagai berikut : (1) 
Tidak dapat menjelaskan apa ditanyakan 
secara general, (2) Tidak dapat membuat 
model matematika secara tepat (3) hanya 
fokus menggunakan satu aksioma atau 
postulat  tanpa mampu merangkainya  
dengan teorema lain untuk  
menyelesaikan soal. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa mahasiswa tidak 
memahami makna yang ditanyakan, 
mahasiswa hanya menuliskan saja 
informasi yang ada pada soal. Kesalahan 
mahasiswa ini dikarenakan mahasiswa 
tidak memahami generalisasi dari suatu 
pembuktian. 

3. Kesalahan mahasiswa yang muncul pada 
tahap ketiga yaitu Transformation yaitu : 
(1) kesalahan dalam merencanakan 
strategi yang akan digunakan, (2)  
kesalahan dalam membuat manipulasi, 
dan (3) tidak menjawab soal sesuai 
dengan yang diminta. Penyebab dari 
kesalahan ini karena mahasiswa tergesa-
gesa dalam menyelesaikan soal. 

4. Jenis kesalahan pada tahapan  process 
skill yaitu :  (1) kesalahan dalam 
menerapkan strategi dan (2) Kesalahan 
dalam melakukan manipulasi. Untuk 
kesalahan pada tahap  process skill, 
terjadi karena mahasiswa kurang teliti dan 
tidak fokus terhadap apayang akan dicari 
atau tujuan dari soal.   

5. Jenis kesalahan mahasiswa  pada tahapan 
Encoding meliputi : (1) Kurang  teliti 
dalam membuat simpulan, (2) Tidak 
melakukan pemeriksaan terhadap langkah 
yang dibuat (3) tidak mengecek kembali 
apa yang ditanyakan dari soal. Pada tahap 
terakhir yaitu, encoding diketahui bahwa 
mahasiswa merasa tidak cukup waktu 
untuk menyelesaikan soal sehingga tidak 
mengecek kembali kesimpulan yang 
dibuat. 
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ABSTRAK 

 
Paradigma multikulturalisme dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan dalam 
masyarakat yang majemuk. Sekolah inklusi adalah corak pendidikan yang 
menampung peserta didik dengan keberagaman kemampuan fisik dan mental. 
Pendidikan Inklusi diyakini mampu menyamarkan keberadaan perbedaan yang 
memicu kesenjangan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran pendidikan multikultural dalam sekolah inklusi. SDN Sumbersari 1 
Malang menjadi lokasi penelitian didasarkan pada usahanya dalam memberikan 
pendidikan terhadap peserta didik ABK. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian Kualitatif dengan alasan untuk memberikan rincian yang kompleks 
tentang fenomena yang terjadi di lapangan dan untuk mendapatkan hasil yang 
mantap dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara yang mendalam, dokumentasi, dan observasi. Temuan penelitian: visi 
dan misi yang bercorak pendidikan Inklusi menjadi penggerak SDN Sumbersari 1 
Malang dalam mewujudkan pendidikan pluralis. Manfaat pendidikan 
multikultural dalam sekolah Inklusi adalah peserta didik ABK tidak merasa 
diekslusifkan dan membantu dalam perkembangan kedewasaan dan kemandirian. 
Tuntutan lingkungan pendidikan dan diimbangi pembinaan yang memadai 
mampu, mampu menumbuhkembangkan peserta didik reguler sebagai manusia 
multikulturalis. Kekurangan dalam realitas yang terjadi di SDN Sumbersari 1 
Malang adalah kurangnya pembinaan bagi peserta didik beragama Budha, 
sehingga ajaran agamanya belum diterapkan secara matang untuk menjadi 
pribadi yang multikulturalis.  
  

Kata kunci: Pendidikan multikultural, sekolah Inklusi, anak berkebutuhan khusus 
 
Pendahuluan 

Setiap manusia terlahir dengan 
ketidaksamaan. Selisih perbedaan yang jauh 
bila tidak disikapi dengan benar akan 
melahirkan deskriminasi dan pengkotak-
kotakan pergaulan sosial. Pada umumnya 
seorang manusia tidak menutup kemungkinan 
seorang peserta didik, cenderung memandang 
sebelah mata pada orang lain yang menderita 
cacat fisik atau mental. Padahal apabila ditarik 
kepada sumber ajaran Islam, Al-Qur’an atau 
Hadis selalu menekankan pentingnya “Habl 
min an-Nas” (hubungan dengan sesama 
manusia) berimbang dengan “Habl min Allah” 

(hubungan dengan Allah). Pola “Habl min an-
Nas” terjalin karena secara kodrati manusia 
selalu hidup atas jasa kehidupan manusia yang 
lain dan berkembang karena adanya interaksi 
dengan lingkungan sosialnya. Lembaga 
pendidikan digadang-gadang mampu menjadi 
ujung tombak dalam memberikan kesadaran 
pentingnya menyikapi keberagaman dengan 
baik.   

Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 
Malang merupakan lembaga pendidikan yang 
berusaha menanamkan toleransi keberagaman 
terhadap peserta didiknya. Sekolah yang 
merupakan hasil peleburan antara SDN 
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Sumbersari 1 dan SDN Sumbersari 2 ini 
adalah sekolah inklusi pertama di kota 
Malang. Didukung dengan fasilitas yang 
diperlukan dalam pendidikan inklusi, seperti 
ruang konseling dan isolasi bagi peserta didik 
ABK (anak berkebutuhan khusus). Sekolah 
Dasar Negeri Sumbersari 1 Malang memiliki 
121 peserta didik dengan 20 orang ABK 
(Sholikhah, 2014:27). Atas dasar gambaran 
lapangan inilah yang mendasari penulis 
menjadikan SDN Sumbersari 1 ini menjadi 
lokasi penelitian untuk menjelaskan fenomena 
pendidikan multikultural di sekolah inklusi. 

 
Kajian pustaka 
Penelitian Terdahulu 

Sejauh penelusuran penulis, terdapat 
beberapa karya hasil penelitian yang relevan 
dengan tema yang dibahas oleh penulis, baik 
dari pendidikan Multikultural maupun 
pendidikan Inklusi. Pertama, artikel jurnal 
yang ditulis oleh  Sholikhah (2014) dengan 
judul; “Learning Interaction Model of 
Inclusive School in Sumbersari 1 State 
Elementary School Malang”. Penelitian ini 
berisi kajian model interaksi pembelajaran di 
SDN Sumbersari 1 sebagai sekolah inklusi, 
yang dapat digambarkan dalam tata cara 
berdoa sekadar kemampuan, penanaman 
mindset bahwa teman berkebutuhan khusus 
sebagai teman Istimewa, dan peserta didik 
reguler sebagai therapist sebaya bagi peserta 
didik ABK. Sumbangan penelitian tersebut 
terhadap penelitian ini adalah memberikan 
data lapangan yang mendasari penulis untuk 
menentukan SDN Sumbersari 1 Malang 
sebagai objek penelitian dalam mengungkap 
fenomena adanya pendidikan mulitkultural di 
sekolah inklusi ini. 

Kedua, skripsi yang ditulis  Anggraini 
(2014) dengan judul “Peran Pekerja Sosial di 
Sekolah dalam Pendidikan Inklusif: Guru 
Pembimbing Khusus di SD Negeri Giwangan 
Yogyakarta sebagai Model”. Penelitian ini 
memberikan gambaran sekolah Inklusi melalui 
penyatuan peserta didik normal dengan peserta 
didik ABK, dan dijelaskan pula faktor 
penghambat proses pembelajaran Inklusi. 
Sumbangan penelitian tersebut terhadap 
penelitian ini adalah memberikan gambaran 
peran guru pembimbing khusus yang 
seharusnya ada di sekolah inklusi. 

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis  
Ibrahim (2013) dengan judul “Pendidikan 
Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan 
Islam”. Penelitian ini berisikan konsep 
pendidikan multikultural memiliki tiga 
indikator yang dicari relevansinya dengan 
tujuan pendidikan Islam. Sumbangan 
penelitian yang dihasilkan oleh Ibrahim (2013) 
ini terhadap penelitian penulis adalah 
memberikan data penunjang tentang konsep 
pendidikan multikultural.  

Berdasarkan telaah kajian pustaka di 
atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Hal 
ini didasarkan pada alasan bahwa dalam 
penelitian ini, sekolah inklusi diposisikan 
sebagai objek penelitian untuk menjelaskan 
fenomena pendidikan multikultural. Meskipun 
lokasi penelitian sama dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sholikhah (2014), namun 
gambaran pendidikan inklusi dari SDN 
Sumbersari 1 dalam penelitian ini lebih detail 
dari segi potret perilaku keberagamannya. 
Penelitian ini mengungkap karakteristik 
sekolah inklusi yang mampu menjadi 
gambaran pendidikan multikultural, berbeda 
dengan penelitian  Ibrahim yang lebih 
menitikberatkan pencarian gambaran 
pendidikan multikultural dalam tujuan 
pendidikan Islam. 
Pendidikan Multikultural 

Multikulturalisme berangkat dari 
realitas masyarakat yang majemuk yang terdiri 
dari ragam suku, etnis, budaya, dan agama. 
Pembiasaan untuk menyikapi keragaman harus 
sejak dini diterapkan agar anak terbiasa 
menyikapi perbedaan. Multikulturalisme 
adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau 
wahana untuk meningkatkan derajat manusia 
dan kemanusiannya (Suparlan, 2002:1). 

Menurut Banks (Ismail, 2011:16) 
pendidikan multikultural adalah sebuah 
kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-
prinsip pemeliharaan budaya dan saling 
memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok 
budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran 
multikultural pada dasarnya merupakan 
program pendidikan bangsa agar komunitas 
multikultural dapat berpartisipasi dalam 
mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal 
bagi bangsanya.  
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Pendidikan Inklusi 
Pendidikan inklusi adalah sistem 

penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua 
peserta didik yang memiliki kelainan dan 
memiliki potensi kecerdasan atau bakat 
istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 
pembelajaran dalam lingkungan pendidikan 
secara bersama-sama dengan peserta didik 
pada umumnya. (Kemendikbud, 2009: 3) 
  
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Alasan penulis dalam 
menggunakan kualitatif antara lain: untuk 
mendapatkan hasil yang mantap dengan 
menjadikan peneliti sebagai instrumen 
penelitian dan untuk memahami suatu 
fenomena yang belum diketahui. Mengingat 
data yang diperoleh berupa kata-kata atau 
tindakan, maka jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif yaitu penilaian yang 
hanya menggambarkan, meringkas berbagai 
kondisi atau berbagai variabel. 

Pengambilan sampel atau penentuan 
sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling, yaitu 
penentuan sumber datanya dengan 
pertimbangan tertentu. Mengacu pada 
pernyataan di atas, penulis memilih kepala 
sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan 
peserta didik SDN Sumbersari 1 Malang. 
Untuk mendapat data yang diperlukan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik 
pengumpulan data, seperti; dokumentasi, 
wawancara mendalam dan observasi. Teknik 
dokumentasi melalui eksplorasi dokumen-
dokumen sekolah yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan sekolah inklusi, seperti; SK 
penunjukkan SDN Sumbersari 1 Malang 
sebagai sekolah Inklusi, beserta tata 
pelaksanaannya, serta peraturan sekolah yang 
berkenaan dengan pembelajaran anak 
berkebutuhan khusus. Kemudian teknik 
wawancara mendalam dipakai untuk 
mendapatkan data primer tentang gambaran 
pendidikan inklusi. Ditunjang dengan metode 
observasi dalam pengumpulan data dengan 
cara menyediakan waktu yang cukup untuk 
melihat objek penelitian, yakni; peserta didik 
SDN Sumbersari 1 Malang dalam perilaku 
keberagamannya. Data yang sudah terkumpul 
dianalisis secara interaktif dan berlangsung 
secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

mencakup data reduction, display data, dan 
conlusion drawing/verification. 
 
Hasil dan pembahasan 

Istilah sekolah Inklusi sendiri sudah 
lama bergulir sejak ditetapkannya  Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 
Nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan pendidikan 
Inklusi adalah sistem penyelenggaraan 
pendidikan yang memberikan kesempatan 
kepada semua peserta didik yang memiliki 
kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau 
bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan 
atau pembelajaran dalam lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan 
peserta didik pada umumnya. (Kemendikbud, 
2009:3) 

SDN Sumbersari 1 Malang mempunyai 
visi yang unggul, yakni; “memfasilitasi 
terwujudnya pendidikan untuk semua menuju 
iman dan bertaqwa, cerdas dan berilmu, 
terampil dan mandiri, bermartabat dan 
berakhlak mulia, sehingga berbudaya dan 
bermakna dalam hidupnya”. (Fitriana, 
2013:1). Dari visi sekolah ini memberikan 
gambaran secara tersurat bahwa lembaga 
pendidikan pertama dalam menyelenggarakan 
pendidikan inklusi ini welcome kepada peserta 
didik ABK untuk selanjutnya dibina menjadi 
manusia yang unggul sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional.    

Berpijak pada misi pendidikannya pada 
poin pertama, “memantapkan keberadaan SD 
inklusif untuk menunjang terwujudnya 
pendidikan terpadu”,  SDN Sumbersari 1 
Malang konsisten dalam membina peserta 
didik ABK secara intensif. Dibuktikan dengan 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara 
bersamaan yakni peserta didik berkebutuhan 
khusus belajar bersama dengan peserta didik 
reguler dalam kelas yang sama, materi 
pelajaran yang sama dan peraturan yang sama. 
Peserta didik berkebutuhan khusus hanya akan 
dipisahkan dari teman-temannya jika ia 
mengalami shock atau memang butuh 
pendalaman materi. Ruang khusus yang 
diperuntukkan kepada peserta didik ABK di 
lingkungan SDN Sumbersari 1 Malang diberi 
nama “ruang sumber”. Pemberian nama pada 
ruangan yang ditujukan untuk pemberian 
konseling dan isolasi ini memberikan kesan 
positif bahwa ruangan ini bukanlah tempat 
yang menyeramkan bagi anak ABK dan 
peserta didik reguler tidak menganggap 
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ruangan ini adalah tempat rehabilitasi anak 
abnormal.   

Penerimaan dan bimbingan anak 
berkebutuhan khusus ini layak diapresiasi 
sebagai pendidikan multikultural yang 
sebenarnya. Konsep multikulturalisme 
berangkat dari realitas masyarakat yang 
majemuk yang terdiri dari ragam suku, etnis, 
budaya, dan agama. Pembiasaan untuk 
menyikapi keragaman harus sejak dini 

diterapkan agar anak terbiasa menyikapi 
perbedaan. Multikulturalisme adalah ideologi 
yang dapat menjadi alat atau wahana untuk 
meningkatkan derajat manusia dan 
kemanusiannya (Suparlan, 2002:1). Hal 
tersebut mengingat ajaran Islam menegaskan 
adanya perbedaan dapat menjadikan umat 
manusia saling memahami. Sebagaimana yang 
dinyatakan dalam ayat Al-Qur’an yang 
berbunyi: 

 

 
 
Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bajjngsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” . (QS. Al-Hujurat (49):13) 

  
Penggunaan seruan “Wahai Manusia” 

menandakan bahwa Allah Swt. ingin 
memberikan pengertian kepada umat manusia 
untuk menyadari bahwa mereka diciptakan 
tidak dalam bentuk satu ragam saja, tetapi 
multiragam sehingga harus menerima 
perbedaan tersehut, untuk saling mengenal dan 
menghargai satu sama lain. 

Menurut Banks (Ismail, 2011:16) 
pendidikan multikultural adalah sebuah 
kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-
prinsip pemeliharaan budaya dan saling 
memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok 
budaya di dalam masyarakat. Pembelajaran 
multikultural pada dasarnya merupakan 
program pendidikan bangsa agar komunitas 
multikultural dapat berpartisipasi dalam 
mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal 
bagi bangsanya.  

Selama ini, pendidikn bagi anak 
berkebutuhan khusus disediakan dalam  tiga 
macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah 
Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa 
(SDLB),  dan pendidikan Terpadu. Sekolah 
Luar Biasa (SLB) sebagai pendidikan khusus 
tertua, menampung anak dengan jenis kelamin 
yang sama. Tanpa disadari sistem pendidikan 
SLB telah membangun tembok ekslusivisme 
bagi anak-anak yang berkelainan khusus. 

Menurut Handayani (wawancara, 16 
Desember 2016) bahwa melalui sekolah 

Inklusi, penyatuan anak berkebutuhan khusus 
dengan anak reguler akan membawa dampak 
besar terhadap perkembangan psikologis dan 
motorik baik bagi anak peserta didik ABK 
maupun anak reguler. Pembelajaran inklusif 
telah memberikan perubahan pada psikologis 
mereka. Orangtua dari peserta didik ABK 
menghendaki anaknya tidak terlalu dibedakan 
dengan anak reguler pada umumnya. Orangtua 
dari ABK tidak menyekolahkan anak mereka 
di sekolah dasar Luar Biasa (SDLB) karena 
alasan tersebut, selain juga karena alasan lain 
semacam biaya pendidikan yang lebih mahal 
di SDLB. Mengingat latarbelakang peserta 
didik yang berkebutuhan khusus tersebut 
berasal dari  keluarga dengan tingkat 
perekonomian menengah ke bawah. 
(wawancara, tanggal 16 Desember 2016). 
SDN Sumbersari 1 melayani kebutuhan para 
orangtua untuk memberikan pendidikan yang 
terjangkau tanpa menurunkan kualitas 
pendidikan yang dibutuhkan anak ABK itu 
sendiri. Hal ini tergambar jelas dari salah satu 
tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yakni 
dapat melayani siswa ABK yang memadai dari 
maksimal 10% dari total siswa keseluruhan 
tiap tahunnya.  

Gambaran realitas sederhana yang 
mencontohkan pendidikan multikultural 
adalah pada saat pembelajaran agama Islam di 
kelas 2 berlangsung, didapati peserta didik 
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yang berkebutuhan khusus diberikan 
keleluasaan untuk menulis huruf Arab sesuai 
kemampuan mereka. Jika yang lain diminta 
untuk mencocokkan sambung ayat dan 
menuliskannya, maka anak berkebutuhan 
khusus hanya menebali huruf arab saja.  Bagi 
anak ABK yang mengalami hambatan belajar 
dan kesulitan membaca huruf Arab, maka saat 
berdoa ia hanya menirukan saja ucapan 
temannya yang membaca teks doa sesuai 
dengan kemampuannya. Sikap guru tersebut 
memberikan contoh keteladanan untuk 
memberikan pembinaan secara proporsional 
terhadap peserta didik yang majemuk. Hal ini 
selaras dengan fungsi seorang guru sebagai 
pendidik yang sesuai dengan paradigma 
multikulturalisme, yakni mengarahkan para 
peserta didik untuk menjadi manusia yang 
multikulturalis (Sirait, 2013:13). 

Dengan perspektif multikulturalis 
semakin disadari adanya kebutuhan agar guru 
memperhatikan identitas kultural siswa dan 
membuat mereka sadar akan bias baik yang 
datang dari dirinya sendiri maupun dari luar. 
Upaya ini ditujukan untuk menolak semua 
prasangka dan klaim bahwa semua siswa itu 
sama atau serupa.  

Selain itu, juga terdapat fenomena 
pendidikan multikultural keberagamaan di 
SDN Sumbersari 1 Malang. Jika mayoritas 
peserta didik beragama Islam dengan etika 
berdoa sambil menengadahkan tangan, maka 
peserta didik yang beragama Budha berdoa 
dengan tangan ditelangkupkan di dada. 

Guru memberi pemahaman bahwa anak 
tersebut berdoa dengan cara yang berbeda 
karena mereka berbeda keyakinan. Peserta 
didik yang beragama Islam tidak merasa 
mayoritas dan merendahkan teman mereka 
yang beragama lain, justru terkadang mereka 
saling bertanya mengapa mereka melakukan 
cara tersebut tanpa menghina. Perilaku seperti 
ini diharapkan mampu menjadikan mereka 
sebagai lulusan sumber daya manusia yang 
mampu berintegrasi dengan masyarakat yang 
beragam budaya, ras, dan agamanya.  

Tentunya seorang guru sebagai pendidik 
harus tanggap dan dituntut untuk dapat 
memahami konsep multikulturalisme yang 
selanjutnya dipraktikkan untuk memberi 
penguatan atas perilaku peserta didik yang 
mencerminkan pendidikan multikultural. 

Pendidikan multikultural (Multicultural 
Education) harus dipahami sebagai strategi 
pendidikan yang memanfaatkan keberagaman 

latar belakang kebudayaan dari para peserta 
didik sebagai salah satu kekuatan untuk 
membentuk sikap multikultural. Strategi ini 
sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya bagi 
sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat 
membentuk pemahaman bersama atas konsep 
kebudayaan, perbedaan budaya, 
keseimbangan, dan demokrasi dalam arti yang 
luas. (Suparta, 2008:8) 

Menurut  Sirait, landasan normatif  
pendidikan Islam multikultural mempunyai 
dasar pendidikan yang dimunculkan dari 4 
(empat) isu pokok (dalam bidang keagamaan), 
yaitu:1) kesatuan dalam aspek ketuhanan dan 
pesan-Nya (wahyu); 2)  kesatuan kenabian; 3) 
tidak ada paksaan dalam beragama; dan 4) 
pengakuan terhadap eksistensi agama lain 
(Suparta, 2008: 8). Tidak dibenarkan pengikut 
suatu agama dipaksa untuk mengikuti ritual 
agama lain dan tidak bisa seorang anak 
disalahkan karena mencoba mengikuti ritual 
agama lain karena didasari rasa ingin tahu 
yang besar dari dalam dirinya. Tugas seorang 
guru mengarahkan terhadap peserta didik 
untuk tidak ikut-ikutan pada ritual agama lain 
dan memberikan penguatan prinsip agama 
yang diyakini. Seorang guru yang beragama 
Islam tidak ada salahnya guru tersebut juga 
mengerti pengetahuan praktis agama lain dari 
peserta didiknya. Meskipun biasanya sudah 
ada guru agama lain yang ditugaskan mengajar 
pendidikan agama yang sesuai dengan agama 
yang dianut peserta didik, namun keterbasan 
waktu menjadikan guru ini tidak mampu 
memantau perilaku keberagamaan peserta 
didiknya. Daerah yang mayoritas 
masyarakatnya memeluk agama Islam, sulit 
untuk menemukan guru agama minoritas 
ataupun ada namun tidak bisa penuh tiap hari 
berada di sekolah tersebut. Kegiatan 
pengembangan diri bercorak islami yang 
dominan di suatu lembaga pendidikan umum 
merangsang peserta didik non-Islam untuk 
mengikutinya, terlebih anak usia sekolah dasar 
yang belum matang pembentukan jatidirinya 
dan masih suka ikut-ikutan. 

 Realitas yang terjadi di SDN 
Sumbersari 1 Malang, ritual agama Islam 
sebagai agama mayoritas peserta didiknya, 
tanpa disengaja membawa pengaruh terhadap 
peserta didik beragama lain untuk ikut-ikutan 
melaksanakannya. Salat dhuha, salat zhuhur 
berjamaah, latihan salawat saat menjelang 
peringatan Maulid Nabi merupakan program 
sekolah yang ditujukan untuk peserta didik 
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yang beragama muslim. Namun dikarenakan 
kekurangan bimbingan dan penguatan agama 
lain, sehingga menjadikan satu orang peserta 
didik beragama Budha ikut-ikutan program 
Islami tersebut. Peserta didik yang beragama 
Budha mengaku senang dengan ritual ibadah 
muslim. Tidak jarang ia mengikuti salat dhuha, 
menghafal doa-doa, dan bersalawat juga. Saat 
ditanya alasan yang mendasari 
keikutsertaannya dalam salat,  “kenapa kamu 
ikut salat?” Ia menjawab, “Saya senang bisa 
rame-rame bareng sama teman-teman”. 
(Sholikhah 2014: 23) 

Pendidikan multikultural adalah cara 
mengajarkan keberagaman (teaching 
diversity). Pendidikan multikultural 
menghendaki rasionalisasi etis, intelektual, 
sosial dan pragmatis secara interelatif yaitu 
mengajarkan inklusivisme, pluralisme dan 
saling menghargai semua orang.  Pernyataan 
ini sesuai dengan yang dikemukakan  Yaqin 
(2005:25) bahwa pendidikan multikultural 
sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan 
pada semua jenis mata pelajaran dengan cara 
menggunakan perbedaan-perbedaan kultural 
yang ada pada para siswa seperti perbedaan 
etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, 
kemampuan dan umur agar proses belajar 
menjadi mudah. 

Dalam posisinya sebagai pendidik, guru 
menekankan kepada peserta didik reguler 
bahwa teman mereka yang berkebutuhan 
khusus harus disayang dan dibantu, mereka 
adalah makhluk Allah Swt. yang istimewa 
(teman istimewa). Karena penanaman nilai ini 
anak berkebutuhan khusus sama sekali tidak 
diremehkan teman-temannya yang normal. 
Anak berkebutuhan khusus begitu disayang, 
dibantu bila membutuhkan bantuan, diajak 
bermain bersama saat istirahat dan diajak pula 
berkelompok saat ada tugas kelompok meski 
anak berkebutuhan khusus hanya bisa 
berpartisipasi semampunya dan kadang 
merepotkan mereka, tetapi mereka tetap selalu 
mengajaknya, tanpa ada rasa malu, segan 
ataupun jijik. Peserta didik reguler sebagai 
therapist sebaya bagi peserta didik ABK. 
Mereka memberikan pelatihan dan contoh bagi 
peserta didik berkebutuhan khusus untuk 
berkembang lebih baik dari sebelumnya. Hal 
ini memberikan pengaruh positif terhadap 
peserta didik ABK, diantaranya:  
1. Seorang peserta didik autis sebelum 

sekolah di SDN Sumbersari 1 ini tidak mau 
makan sendiri dan hanya mau makan saat 

disuapi oleh ibunya. Tetapi setelah sering 
melihat teman-temannya makan sendiri 
dengan bekal yang dibawa dari rumah, ia 
pun mulai belajar makan sendiri. 

2. Peserta didik yang sebelumnya anti makan 
nasi dan hanya makan roti serta biskuit 
saja, akhirnya ia bersedia makan nasi. 

3. Peserta didik yang tidak bisa dikendalikan 
di dalam kelas (suka berteriak-teriak dan 
mondar-mandir) akhirnya bisa belajar 
menjadi pribadi yang tenang, setelah 
teman-temannya telaten mengingatkan 
supaya tenang,  “Ssstt, jangan berteriak ya. 
Aku nggak bisa belajar kalau kamu teriak 
terus. Kamu mau aku bodoh karena tidak 
belajar?”  

4. dan pembiasaan lainnya. 
Pendidikan multikultural mempunyai 

dua paradigma, yakni paradigma toleransi dan 
paradigma transformasi. Paradigma toleransi 
memandang bahwa semua peserta didik dari 
berbagai kelompok yang menjadi target 
prasangka dan kultural membutuhkan 
pendidikan multikultural untuk membangun 
harga diri mereka. Siswa yang hidup dalam 
sistem sosial atau pembelajaran yang campur 
membutukan pendidikan multikultural. 
Mereka membutuhkan pendidikan 
multikultural untuk belajar satu sama lain. 
Pada sekolah inklusi, pendidikan multikultural 
menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi. 
Terutama bagi sekolah inklusi yang menerima 
anak ABK penyandang cacat, sikap toleransi 
dan tenggangrasa ditumbuhkembangkan dari 
peserta didik reguler. 

Penanaman nilai kesyukuran juga 
dilakukan oleh guru-guru untuk membentuk 
anak yang pandai bersyukur, tidak suka 
menuntut, peduli dan mengasihi sesama. 
Karena penanaman ini, ada seorang peserta 
didik reguler pindahan dari sekolah lain. Di 
sekolah sebelumnya ia dikenal sebagai peserta 
didik yang nakal dan susah diatur. Sejak 
bersekolah di SD inklusi ia tidak lagi suka 
bertengkar dan berbuat ulah. “Saya tidak mau 
nakal lagi, saya harus jadi orang baik, karena 
saya lebih beruntung dari dia” (sambil 
menunjuk temannya yang berkebutuhan 
khusus). 
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Simpulan 
Pendidikan Inklusi lebih menyamarkan 

keberadaan perbedaan antara peserta didik 
ABK dan reguler. Visi, misi, dan tujuan 
pendidikan yang dinyatakan oleh SDN 1 
Malang merupakan penggerak lembaga 
pendidikan ini untuk menciptakan pendidikan 
yang pluralis. Manfaat pendidikan 
multikultural dalam sekolah Inklusi adalah 
peserta didik ABK tidak merasa diekslusifkan 
dan membantu dalam perkembangan 
kedewasaan dan kemandirian. Tuntutan 
lingkungan pendidikan dan diimbangi 
pembinaan yang memadai mampu, mampu 
menumbuhkembangkan peserta didik reguler 
sebagai manusia multikulturalis. Kekurangan 
dalam realitas yang terjadi di SDN Sumbersari 
1 Malang adalah kurangnya pembinaan bagi 
peserta didik beragama Budha, sehingga ajaran 
agamanya belum diterapkan secara matang 
untuk menjadi pribadi yang multikulturalis.  
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ABSTRACT 

This research is aimed to find out the differences between the implementation’s effects of 
discovery method and lecturing method in science subject about heat transfer on 
student’s learning achievement of fourth grade students. The type of this research is 
quantitative research with experimental method. Objective question is used to measure 
student’s learning achievements. These instruments have already been validated by the 
experts.  The result of this research shows that learning achivement in science of students 
who study with discovery method are different significanly than students who study with 
lecturing method based on the result of difference T-test or posttest T-test which have sig 
(2-tailed) < 0,05. 

 
Keywords: Discovery, lecturing, achievement. 
 
Pendahuluan  

Siswa diharapkan mampu untuk 
menguasai Ilmu Pengetahuan Alam karena 
berkaitan dengan kehidupan di sekitarnya. 
Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan 
membuat siswa lebih aktif dan berminat dalam 
belajar, lebih mudah mengetahui permasalahan 
yang ada di sekitarnya, lebih mudah  
menyelesaikan permasalahan yang ada di 
lingkungannya, lebih mudah memahami konsep 
IPA karena siswa sendirilah yang aktif 
mengalami proses pembelajaran tersebut. 

Namun, pada kenyataannya, 
pembelajaran IPA di sekolah dasar umumnya 
menggunakan metode ceramah. Menurut 
Djamarah dan Zain (2010: 97), Metode ceramah 
adalah cara mengajar yang digunakan untuk 
menyampaikan keterangan atau informasi 
secara lisan. Metode ini lebih menuntut 
keaktifan guru daripada keaktifan para murid. 
Kelebihan metode ceramah menurut  Djamarah 
dan Zain (2010: 97) adalah sebagai berikut: 
1)Guru mudah menguasai kelas, 2) mudah 
mengorganisasikan tempat duduk/ kelas, 3) 
Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 
Kekurangan metode ceramah menurut 
Djamarah dan Zain (2010: 97) adalah sebagai 
berikut: 1) Siswa hanya bisa sekedar menghafal 
sebuah pengertian, 2) Siswa yang memiliki gaya 
belajar visual mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran, sedangkan siswa yang 
memiliki gaya belajar auditif tidak mengalami 
kesulitan dalam menerima pelajaran, 3) 
Membuat siswa merasa bosan dalam belajar. 

Metode ceramah menuntut siswa sekolah 
dasar untuk menghafal materi pembelajaran 
tanpa memahami makna materi pembelajaran 
tersebut. Oleh karena karakteristik siswa 
sekolah dasar yang mudah lupa dan susah untuk 
memahami suatu konsep,  maka membuat 
prestasi belajar siswa turun. Tuntutan untuk 
menghafal konsep IPA membuat siswa 
cenderung pasif, malas dan tidak berminat 
dalam mengikuti pembelajaran IPA. Hal 
demikian juga terjadi pada siswa kelas IV SD 
Negeri Babarsari Yogyakarta di mana 
pembelajaran IPA hanya dilakukan dengan 
membuat ringkasan, menghafal dan 
menyebutkan kembali materi yang telah 
dihafalkan di depan kelas. 

Oleh karena kondisi pembelajaran IPA di 
SD Negeri Babarsari yang membuat siswa pasif, 
tidak berminat dalam pembelajaran, dan hanya 
menghafal tanpa mengetahui makna materi 
pembelajaran yang dipelajari, maka peneliti 
ingin membandingkan sejauh mana perbedaan 
pengaruh penerapan metode ceramah dan 
metode pembelajaran yang dapat membuat 
siswa menjadi  berminat dalam pembelajaran, 
aktif dan menemukan sendiri pengetahuan 
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siswa. Penelitian tersebut diharapkan dapat 
memberi gambaran tentang metode 
pembelajaran yang cocok digunakan dalam 
pembelajaran siswa sekolah dasar.  

Salah satu metode pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk membuat siswa menjadi 
berminat, aktif dan mandiri dalam mendapatkan 
pengetahuan baru adalah metode penemuan. 
Metode penemuan menuntut siswa untuk lebih 
aktif dalam pemecahan masalah yang berada di 
lingkungannya. Konsep-konsep IPA akan lebih 
mudah dikuasai siswa karena siswa sendirilah 
yang menemukan konsep tersebut. Sund dalam 
Hamalik (2003: 219) menyatakan bahwa 
metode discovery adalah proses menemukan  
konsep dan prinsip melalui beberapa proses 
mental. Adapun proses penemuan tersebut 
meliputi pengamatan (observasi), perumusan 
masalah, perumusan hipotesis, pelaksanaan 
eksperimen dan perumusan kesimpulan. Metode 
penemuan (discovery) menurut Bruner dalam 
Basleman dan Mappa (2011: 119) adalah suatu 
kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik 
secara mandiri untuk menemukan suatu 
informasi pengetahuan. Sedangkan Bruner 
dalam Dahar  (2011: 79) menjelaskan belajar 
dengan metode penemuan adalah belajar aktif 
melalui eksperimen untuk memperoleh 
pengalaman dan menemukan prinsip-prinsip. 

Penentuan metode pembelajaran harus 
jelas dan mengarah  pada tujuan penerapan 
metode tersebut, agar pembelajaran yang 
dilaksanakan dapat terarah.  Adapun tujuan 
metode penemuan (discovery) menurut 
Djiwandono (2006: 174)  adalah mempertajam 
dan memperjelas pengetahuan yang telah 
dialami siswa sehari-hari, membantu siswa 
untuk lebih memahami konsep-konsep yang 
sulit membantu siswa berpikir untuk 
memecahkan masalah, dan  memberi 
kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri 
tentang suatu konsep.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,  
maka penelitian ini akan meneliti perbedaan 
pengaruh  penerapan metode penemuan dengan 
metode ceramah terhadap prestasi pada mata 
pelajaran IPA dengan subyek penelitian siswa 
kelas IV SD Negeri Babarsari Yogyakarta.  
 
Kajian Teori 
1. Metode Penemuan 

Hamalik (2003: 219) menyatakan bahwa 
metode discovery adalah proses membangun  
konsep dan prinsip melalui beberapa proses 
mental. Adapun proses penemuan tersebut 

meliputi pengamatan (observasi), perumusan 
masalah, perumusan hipotesis, pelaksanaan 
eksperimen dan perumusan kesimpulan. Metode 
penemuan (discovery) menurut Bruner dalam 
Basleman dan Mappa (2011: 119) adalah suatu 
kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik 
secara mandiri untuk menemukan suatu 
informasi pengetahuan. Sedangkan Bruner 
dalam Dahar  (2011: 79) menjelaskan belajar 
dengan metode penemuan adalah belajar aktif 
melalui eksperimen untuk memperoleh 
pengalaman dan menemukan prinsip-prinsip. 

Metode penemuan memiliki banyak 
kelebihan dalam proses pembelajaran. Martin 
dalam Djiwandono (2006: 173) menyebutkan 
beberapa kelebihan metode penemuan, di 
antaranya adalah pertama, metode penemuan 
dapat menimbulkan keingintahuan siswa 
sehingga dapat memotivasi mereka untuk 
melanjutkan pekerjaan sampai mereka 
menemukan suatu informasi. Kedua, metode 
penemuan dapat melatih keterampilan siswa 
dalam menyelesaikan suatu masalah, 
menganalisis, dan menyimpulkan secara 
mandiri. Ketiga, metode penemuan dapat 
memberi kesempatan  mengikuti minat peserta 
didik  untuk mencapai kompetensi dan kepuasan 
dari keingintahuan mereka. 

Metode discovery juga memiliki beberapa 
kelemahan dalam penerapannya. Hanafiah dan 
Suhana (2010: 79) menguraikan beberapa 
kelemahan metode discovery. Beberapa 
kelemahan tersebut adalah kesukaran dalam 
pembelajaran gaya lama atau tradisional yakni 
aplikasi penerapan metode penemuan oleh guru 
karena sudah melekatnya budaya pembelajaran 
gaya lama;  terdapat beberapa pendapat bahwa 
metode penemuan hanya berpusat pada 
perkembangan kognitif saja;  serta perlunya 
kesiapan, sikap berani, dan keingin tahuan 
tentang dunia sekitarnya. 
2. Metode Ceramah 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 97), 
Metode ceramah adalah cara mengajar yang 
digunakan untuk menyampaikan keterangan 
atau informasi secara lisan. Metode ini lebih 
menuntut keaktifan guru daripada keaktifan para 
murid. Kelebihan metode ceramah menurut  
Djamarah dan Zain (2010: 97) adalah sebagai 
berikut: 1) Guru mudah menguasai kelas, 2) 
Mudah mengorganisasikan tempat duduk/ kelas, 
3) Mudah mempersiapkan dan 
melaksanakannya. 

Kekurangan metode ceramah menurut 
Djamarah dan Zain (2010: 97) adalah sebagai 
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berikut: 1) Siswa hanya bisa sekedar menghafal 
sebuah pengertian, 2) Siswa yang memiliki gaya 
belajar visual mengalami kesulitan dalam 
menerima pelajaran, sedangkan siswa yang 
memiliki gaya belajar auditif tidak mengalami 
kesulitan dalam menerima pelajaran, 3) 
Membuat siswa merasa bosan dalam belajar, 4) 
Guru merasa kesulitan untuk menentukan 
apakah siswanya mengerti pada materi yang 
diajarkan dan apakah siswa tertarik pada 
pelajaran hari itu, 4) Menyebabkan siswa 
menjadi pasif. 
3. Prestasi Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2006: 243) 
menyatakan prestasi belajar  adalah bukti siswa 
dapat menyelesaikan masalahnya dalam belajar. 
Sedangkan Syah (2003: 213) mendefinisikan 
prestasi sebagai pengungkapan hasil belajar 
meliputi  perubahan tingkah laku siswa akibat 
proses belajar yang telah dialaminya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi 
prestasi belajar seorang siswa. Berikut faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 
Nasution (2001: 38): 1)Faktor intern (faktor 
yang berasal dari diri pribadi peserta didik), 
meliputi: prasyarat belajar yaitu pengetahuan 
yang sudah dimiliki oleh seorang siswa; 
keterampilan belajar seperti keterampilan 
mengerjakan tugas dan membaca buku; kondisi 
siswa seperti kesehatan, kecerdasan, sikap, dan 
cita-cita. 2) Faktor ekstern (faktor yang berasal 
dari luar diri peserta didik), meliputi: proses 
belajar mengajar, sarana belajar yang dimiliki, 
dan lingkungan belajar. 
4. Pembelajaran IPA di SD 

Menurut Conant dalam Suparno, dkk. 
(2001: 104), IPA adalah suatu kumpulan konsep 
dari hasil eksperimen dan observasi dan berguna 

bagi eksperimen dan observasi selanjutnya. 
Poedjiati (2007: 191) menyatakan IPA sebagai 
ilmu pengetahuan tentang semesta serta segala 
prosesnya, mencakup kegiatan penelitian yang 
diawali oleh kesadaran akan adanya suatu 
masalah. 

Pembelajaran IPA merupakan 
pembelajaran yang berkaitan dengan hidup 
sehari-hari dan memiliki peranan yang sangat 
penting untuk diketahui dan dipelajari oleh 
siswa sekolah dasar sejak dini. Trianto (2010: 
142) menguraikan pentingnya pembelajaran 
IPA sebagai berikut: 1)Pembelajaran IPA 
memberikan pengetahuan kepada siswa tentang 
dunia tempat hidup dan bagaimana bersikap, 2) 
pembelajaran IPA menanamkan sikap hidup 
ilmiah, 3) pembelajaran IPA memberikan 
keterampilan untuk melakukan pengamatan, 4) 
pembelajaran IPA mendidik siswa untuk 
mengenal, mengetahui cara kerja, dan 
menghargai para ilmuwan penemunya, 5) 
pembelajaran IPA memberikan pelatihan dalam 
menggunakan dan menerapkan metode ilmiah 
dalam memecahkan masalah. 

Pembelajaran IPA seharusnya dilakukan 
dengan menyenangkan dan dinamis karena 
menurut Hann dalam Hadisubroto, dkk. (2001: 
162), pencapaian pemahaman konsep IPA akan 
lebih maksimal jika pembelajaran IPA di 
sekolah dasar dilakukan melalui percobaan dan 
observasi.  
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 
eksperimen. Adapun desain metode penelitian 
eksperimen yang digunakan  menurut Taniredja 
dan Mustafidah (2011: 56) sebagai berikut: 

 
 

O1      X1      O2 

O3      X2      O4 

  
Pada awal penelitian, diberikan pretest 

untuk mengetahui kondisi awal siswa di 
kelompok eksperimen yaitu kelas IV A 
berjumlah 41 siswa dan di kelompok kontrol 
yaitu kelas IV B berjumlah 37 siswa. Langkah 
selanjutnya adalah pemberian perlakuan 
penerapan metode penemuan pada kelompok 
eksperimen dan pemberian perlakuan penerapan 
metode ceramah pada kelompok kontrol. 
Selama Pembelajaran juga dilakukan 

pengamatan terhadap keaktifan di kelompok  
eksperimen dan kelompok kontrol. Pada akhir 
penelitian, diberikan posttest untuk melihat 
pengaruh penerapan metode pembelajaran. 
Hasil pretest dan posttest kelas eksperimen dan 
kelas kontrol merupakan data yang akan 
dianalisis dari variabel dependen.   

Pemilihan kelompok eksperimen pada 
kelas IVA dan kelompok kontrol pada kelas 
IVB dilakukan tanpa ada pertimbangan karena 
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semua  subyek penelitian memiliki probabilitas 
yang sama namun tidak ada randomisasi 
penempatan subjek ke dalam suatu  kelompok. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
penerapan metode pembelajaran yaitu  metode 
penemuan dan metode ceramah. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah prestasi 
belajar. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes tertulis berupa 10 
pilihan ganda. Pada penelitian ini uji validitas 
dilakukan dengan dengan konsultasi ahli (expert 
judgement).  Mardapi (2008: 21) menyatakan 
bahwa validasi bisa dilakukan berdasarkan 
catatan pertimbangan pengamat atau judge 
terhadap suatu instrumen.  

Analisis data penelitian menggunakan uji 
perbedaan posttest dilakukan untuk memastikan 
adanya perbedaan yang signifikan antara mean 

posttest kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol.   Analisis yang digunakan adalah 
analisis statistik parametrik independent 
samples t-test jika data terdistribusi secara 
normal (atau statistik non parametrik Mann-
Whitney U test jika data terdistribusi secara 
tidak normal) dengan tingkat kepercayaan 95%. 
Uji beda selisih digunakan jika data pretest 
kedua kelas/ kelompok  tidak memiliki 
homogenitas data. Uji selisih skor dilakukan 
dengan mengurangkan hasil posttest terhadap 
hasil pretest kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol (Yulius, 2010). 
Hasil dan Pembahasan 

Berikut hasil analisis perbedaan mean 
pretest ke posttest kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol: 

 
Tabel 1. Perbedaan Mean Pretest ke Posttest Prestasi 

No Kelompok 
Mean 

 Selisih Signifikansi Keterangan 
Pretest Postest 

1 Eksperimen 2,36 6,34 3,98 0,000 Berbeda 

2 Kontrol 3 2,43 -0,57 0,100 Tidak Berbeda 

 
Tabel 2.  Perbedaan Mean Posttest Prestasi 

Hasil Posttest Mean posttest Perbedaan Signifikansi Keterangan 

Kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen 

Kelompok 
eksperimen: 
6,34 

3,91 0,000 Berbeda 

Kelompok 
kontrol: 
2,43 

 
Uji perbedaan dari pretest ke posttest 

digunakan untuk mengetahui kenaikan mean 
prestasi dari pretest ke posttest. Dari uji 
tersebut, dapat dilihat bahwa pada kelompok 
eksperimen harga sig. (2-tailed) adalah 0,000, 
maka harga sig. (2-tailed) < 0,05, maka Hnull 
ditolak dan Hi diterima. Artinya ada perbedaan 
yang signifikan antara mean pretest dan  mean 
posttest prestasi belajar  pada kelompok 
eksperimen.  

Tabel diatas juga menunjukkan adanya 
peningkatan mean prestasi belajar dari pretest 
ke posttest prestasi belajar  sebesar  3,98. 
Dengan kata lain terjadi peningkatan mean yang 
signifikan dari pretest ke posttest prestasi 
belajar IPA  di kelas eksperimen. Sedangkan 
pada kelas kontrol harga sig.(2-tailed) adalah 
0,100, maka harga sig.(2-tailed) > 0,05, Hnull 

diterima dan Hi ditolak. Artinya tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara mean pretest 
dan posttest pada kelompok kontrol. Dengan 
kata lain tidak terjadi peningkatan mean yang 
signifikan dari pretest ke posttest prestasi 
belajar di kelompok kontrol. Pada kolom selisih  
mean, pada kelompok kontrol menunjuk angka -
0,57 , hal tersebut menunjukkan di kelompok 
kontrol terjadi penurunan rata-rata skor prestasi 
sebesar  0,57. 

Uji perbedaan posttest menyatakan 
adanya perbedaan sebesar 3,91 dengan  harga 
sig. (2-tailed) sebesar 0,000, maka harga sig. (2-
tailed) < 0,05, sehingga Hnull ditolak dan Hi 
diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan 
antara mean posttest prestasi pada kelompok 
kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan kata 
lain prestasi siswa pada kelas yang menerapkan 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa di 
lingkungan pasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir dan mendeskripsikan 
fungsi kesantunan berbahasa para pedagang dalam transaksi jual beli di pasar 
Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir. Peneltian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan bentuk kesantunan dalam transaksi jual beli hanya terdapat pada 12 
bentuk/wujud tindak tutur yaitu: (1) menyapa, mengundang, menerima, dan 
menjamu. (2) memuji, mengucapkan selamat, merayu dan menggoda. (3). 
memohon,meminta, dan mengharap. (4) mengelak dan membohongi (5) 
mengkritik, menegur dan mencerca. (6) mengeluh dan mengadu. (7) menyetujui 
dan menolak (8) meyakinkan, mempengaruhi, menegaskan. (9) melaporkan dan 
menilai. (10) memerintahkan, memesan dan menuntut. (11) menanyakan, 
memeriksa. (12) meminta maaf dan memaafkan dan Fungsi Kesantunan dalam 
berbahasa dalam transaksi jual beli di Pasar Serongga Kecamatan Kelumpang 
Hilir terdapat pada kesemua fungsi tindak tuturnya yaitu : (1) asertif, (2) direktif, 
(3) komisif, (4) ekspresif, (5) deklaratif. Teori Prinsip Kesantunan Leech hanya 
terdapat pada :  (1) maksim kebijaksanaan, (2) maksim kedermawanan, (3) 
maksim pemufakatan. 

 
Kata Kunci : Kesantunan, Transaksi, Jual, Beli. 
 
Pendahuluan 

Kesantunan berbahasa merupakan sebuah 
hukum yang dibuat manusia untuk 
berkomunikasi. Kesantunan ialah aturan 
perilaku yang ditetapkan dan disepakati 
bersama oleh suatu masyarakat tertentu dalam 
berperilaku sosial. Seseorang dalam 
berkomunikasi harus memperhatikan atau 
menuruti aturan atau norma-norma budaya yang 
ada dalam masyarakat yang ada. Jika tata cara 
berkomunikasi seseorang salah atau tidak sesuai 
dengan  norma budaya yang ada, maka orang 
tersebut akan dinilai jelek dan negatif  oleh 
orang lain, misalnya dituduh sebagai orang 
yang tidak sopan dan tidak mengenal sopan 
santun, angkuh, egois, tak acuh, bahkan tidak 
berbudaya. Kesantunan berbahasa memiliki 
kriteria-kriteria kesantunan yang harus dipatuhi 
oleh peserta tutur. Kriteria-kriteria tersebut 
membimbing para peserta pertuturan dalam 
melakukan sebuah komunikasi. Kriteria 

kesantunan tersebut untuk menciptakan 
komunikasi yang efektif, yang terhindar dari 
kesalah pahaman dan juga tidak menyinggung 
perasaan orang lain. Para ahli telah mencoba 
menjelaskan kriteria-kriteria kesantunan dalam 
berkomunikasi dengan cara menulis teori 
kesantunan berbahasa. 

Mendengar kata pasar tradisional 
tentunya tidak asing lagi bagi kita, karena disini 
tempat berkumpulnya para pedagang dalam 
menjajakan dagangannya. Mereka berupaya 
untuk menarik hati para pembeli agar mau 
untuk membeli dagangannya dengan berbagai 
macam bahasa yang mereka gunakan. Dalam 
kegiatan ini dibutuhkan adanya seorang 
pedagang dan pembeli untuk melakukan suatu 
transaksi atau interaksi lainnya.  

Menawarkan merupakan suatu kegiatan 
seorang pedagang atau produsen yang 
menjajakan sebuah jasa akan barang dagangan 
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di dalam situasi berdagang baik di pasar 
tradisional maupun di suatu lembaga tertentu 
yang menyediakan layanan jasa. Kesantunan 
bahasa terjadi di dalam suatu komunikasi, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 
kegiatan menawarkan biasanya seorang 
pedagang yang menggunakan bahasa lebih 
santun cenderung akan lebih banyak pembeli 
dan akan semakin meningkat pula keuntungan 
yang akan didapat dibandingkan dengan 
pedagang yang menggunakan bahasa kurang 
santun maka semakin menurun pula keuntungan 
yang didapat bahkan cenderung kearah 
kerugian. Kategori realisasi tindak kesantunan 
menawarkan, yaitu:  
1. Kesantunan merayu 
2. Kesantunan Membujuk 
3. Kesantunan Mengajak 
4. Kesantunan Memaksa 
5. Kesantunan Menyediakan Jasa 

Salah satu fenomena kebahasaan yang 
digunakan pedagang terhadap pembeli di pasar 
Serongga, berikut tuturannya : 
(1.a) Sayur bu 
(1.b) Cari sayur apa  
(1.c) Mau cari sayur apa bu silahkan dipilih 

Ketiga tuturan tersebut, pada dasarnya 
sama-sama mengharapkan mitra tutur 
memberikan tanggapan yang berupa singgah 
kelapak pedagang sayur tersebut. Sekalipun 
tuturan itu menghendaki wujud dan tanggapan 
yang sama. Apabila tuturan-tuturan tersebut 
dikaiteratkan dengan tingkatan kesantunan, 
dapat dikatakan bahwa tuturan (1.a) dan (1.b) 
memiliki kesantunan yg rendah dibandingkan 
dengan tuturan (1.c). Semakin langsung sebuah 
tuturan akan semakin kurang tingkat santun lah 
tuturan itu, Demikian pula sebaliknya, semakin 
tidak langsung sebuah tuturan akan semakin 
tinggilah peringkat kesantunannya.  

Fenomena tindak kesantunan dalam 
menawarkan dagangan ini tentu saja menarik 
untuk diteliti karena dapat menambah wawasan 
keilmuan linguistik pada tindak kesantunan 
berbahasa, Penulis memilih analisis realisasi 
tindak kesantunan berbahasa menawarkan 
dagangan dalam transaksi jual beli di pasar 
Serongga sudah mulai merealisasikan tindak 
kesantunan yang dilakukan para pedagang 
dalam menawarkan dagangannya kepada 
pembeli agar lebih menarik minat si pembeli.  

Permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian ini yaitu (1) Bagaimanakah bentuk 
kesantunan berbahasa dalam transaksi jual beli 
dipasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir? 

(2) Bagaimanakah fungsi kesantunan berbahasa 
para pedagang dalam transaksi jual beli di pasar 
Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir? 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendeskripsikan 
bentuk kesantunan berbahasa di lingkungan 
pasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir. 
(2) Mendeskripsikan fungsi kesantunan 
berbahasa para pedagang dalam transaksi jual 
beli di pasar Serongga Kecamatan Kelumpang 
Hilir.  
 
Kajian Pustaka  
Teori Tindak Tutur 

Peristiwa tutur merupakan peristiwa 
sosial karena menyangkut pihak-pihak yang 
bertutur  dalam satu situasi dan tempat 
tertentu. Peristiwa tutur ini pada dasarnya 
merupakan rangkaian dari sejumlah tindak 
tutur yang terorganisasikan untuk mencapai 
suatu tujuan (Chaer dan Agustina, 2004 : 50). 

Menurut Austin (1962) dan John R. 
Searle (1969) menyatakan bahwa pada praktik 
penggunaan bahasa yang sesungguhnya itu 
terdapat tiga macam tindak tutur. Ketiga 
macam tindak tutur atau speech acts itu secara 
berturut-turut dapat disebutkan seperti berikut 
ini : 
(1)  Tindak Lokusi,  Tindak tutur lokusi adalah 

tindak tutur dengan kata, frasa, dan 
kalimat, sesuai dengan makna yang 
dikandung oleh kata, frasa dan kalimat itu 
sendiri. Didalam tindak lokusi ini tidak 
sama sekali dipermasalahkan ihwal 
maksud tuturan yang disampaikan oleh 
penutur. Jadi sekali lagi perlu dikatakan 
bahwa tindak tutur lokusi itu adalah tidak 
menyampaikan informasi yang 
disampaikan oleh penutur. 

(2) Tindak Ilokusi,  Tindak tutur ilokusi ini 
merupakan tindak melakukan sesuatu 
dengan maksud dan fungsi tertentu 
didalam kegiatan bertutur yang 
sesungguhnya. Tindak tutur ilokusi dapat 
dinyatakan. Jadi, ada semacam daya 
didalamnya yang dicuatkan oleh makna 
dari sebuah tuturan. 

(3) Tindak Perlokusi. Tindak tutur perlokusi 
ini merupakan tindak menumbuhkan 
pengaruh kepada sang mitra tutur oleh 
penutur.(Rahardi, 2009: 17). 

Searle (1976) mengklasifikasikan tindak 
tutur dengan berdasarkan pada maksud 
penutur ketika berbicara kedalam lima 
kelompok, yaitu: 
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1. Respresentatif, tindak tutur ini mempunyai 
fungsi memberitahu orang-orang mengenai 
sesuatu. Tindak tutur ini mencakup 
mempertahankan, meminta, mengatakan, 
menyatakan dan melaporkan. 

2. Komisif, Tindak tutur ini menyatakan 
bahwa penutur akan melakukan sesuatu, 
misalnya janji dan ancaman. 

3. Direktif, Tindak tutur ini berfungsi untuk 
membuat penutur melakukan sesuatu, 
seperti saran,permintaan dan perintah. 

4. Ekspresif, Tindak tutur ini berfungsi untuk 
mengekspresikan perasaan dan sikap 
mengenai keadaan hubungan, misalnya 
permintaan maaf, penyesalan dan ungkapan 
terima kasih. 

5. Deklaratif, Tindak tutur ini 
menggambarkan perubahan dalam suatu 
keadaan hubungan misalnya ketika kita 
mengundurkan diri dengan mengatakan 
“Saya mengundurkan diri”, memecat 
seseorang dengan mengatakan “Anda 
dipecat” atau menikahi seseorang dengan 
mengatakan “Saya bersedia” (Mardiana, 
2012: 15 ). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 
disimpulkan bahwa tindak tutur  adalah 
aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak 
tutur yang memiliki maksud tertentu tersebut 
tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi 
tutur. Konsep tersebut memperjelas pengertian 
tindak tutur sebagai suatu tindakan yang 
menghasilkan tuturan sebagai produk tindak 
tutur.   

Tindak tutur dapat dikatakan sebagai 
suatu yang sebenarnya kita lakukan ketika kita 
berbicara. Ketika kita terlibat dalam suatu 
percakapan kita melakukan beberapa tindakan 
seperti melaporkan, menjanjikan, 
mengusulkan, menyarankan, dan lain-lain.  
Bentuk Kesantunan Berbahasa 

Menurut Halliday dalam tindak 
komunikasi antara penutur dengan penutur 
menghasilkan berbagai wujud tuturan. Wujud 
tuturan itu dikelompokan dalam lima belas 
wujud tuturan. Kelima belas tuturan itu adalah 
(1) menyapa, mengundang, menerima, dan 
menjamu  (2) memuji, mengucapkan selamat, 
merayu, menggoda (3) menginterupsi, menyela, 
memotong pembicaraan (4) memohon, 
meminta, mengharap (5) mengelak dan 
membohongi (6) mengkritik, menegur, dan 
mencerca (7) mengeluh dan mengadu (8) 
menuduh dan menyangkal (9) menyetujui dan 
menolak (10) meyakinkan, mempengaruhi, 

menegaskan (11) melaporkan, menilai (12) 
memerintahkan, memesan,menuntut (13) 
menanyakan, memeriksa (14) menaruh 
simpati,belasungkawa, dan (15) meminta maaf 
dan memaafkan (Mardiana, 2012: 22) 

Yang dimaksud dengan sopan-santun 
adalah memberi penghargaan atau menghormati 
orang yang diajak bicara, khususnya pendengar 
atau pembaca. Rasa hormat disini tidak berarti 
memberikan penghargaan atau menciptakan 
kenikmatan melalui kata-kata,  atau 
mempergunakan kata-kata yang manis sesuai 
dengan basa-basi  dalam pergaulan masyarakat 
beradab. Bukan itu! Rasa hormat dalam gaya 
bahasa dimanifestasikan melalui kejelasan dan 
kesingkatan (Keraf, 2009: 114). 

Brown dan Levinson (dalam Chaer, 
2010: 49) berpendapat bahwa kesantunan 
berbahasa itu berkisar pada nosi muka (face). 
Semua manusia memiliki muka. Muka itu 
harus dijaga dan dipelihara agar tidak 
direndahkan orang. Brown dan Levinson 
mengatakan bahwa muka itu memiliki dua 
segi yaitu muka positif dan muka negatif. 
Muka positif adalah keinginan seseorang agar 
keinginannya diakui dan dihargai oleh orang 
lain dengan hal baik dan menyenangkan. 
Kesantunan muka negatif merupakan 
keinginan seseorang agar dihargai dengan cara 
membiarkan seseorang melakukan hal yang 
diinginkannya dan terbebas dari keharusannya 
mengerjakan sesuatu. Kesantunan berbahasa 
pun juga dibagi menjadi dua, yaitu kesantunan 
negatif untuk menjaga muka negatif dan 
kesantunan positif untuk menjaga muka 
positif. Salah satu contoh kesantunan positif 
untuk menjaga muka positif adalah tindak 
tutur direktif. 

Contoh dari kesantunan berbahasa 
menawarkan dagangan sayur. 
(1) Ayo dek sayur nya dipilih-dipilih 
(2) Sayur-sayur mbak mau cari sayur apa 
(3) Sayur bu sayur nya masih segar-segar mari 
dipilih 
Bandingkan dengan tuturan berikut yang 
dianggap kurang santun dalam berbahasa 
menawarkan dagangan sayur. 
(4) Ayo sayur nya cepat dipilih-dipilih 
(5) Sayur-sayur mau beli sayur yang mana 
(6) Sayur-sayur nya masih segar cepat dipilih 
 
Fungsi Kesantunan Berbahasa 

Tindak tutur seperti dikembangkan lebih 
jauh oleh Searle (Gunawan 2004: 9) dapat 
berupa tindak tutur langsung (direct speech-
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act) dan tindak tutur tidak langsung (indirect 
speech-act). Dalam direct speech-act terdapat 
hubungan langsung antara struktur kalimat 
dengan fungsinya, sedangkan dalam indirect 
speech-act hubungannya tidak langsung atau 
menggunakan (bentuk) Tindak tutur lain. 

Selain itu Searle juga menyebut lima 
jenis fungsi tindak tutur, yaitu asertif 
(assertive), direktif ( directive), komisif 
(comissive), ekspresif (expressive) dan 
deklarasi (declaration). Asertif atau 
respresentatif merupakan tindak tutur yang 
menyatakan tentang sesuatu yang dipercayai 
pembicaranya benar; direktif merupakan 
tindak tutur yang menghendaki pendengarnya 
melakukan sesuatu; komisif merupakan tindak 
tutur yang digunakan pembicaranya untuk 
menyatakn sesuatu yang akan dilakukannya; 
Ekspresif merupakan tindak tutur yang 
menyatakan perasaan pembicaranya; dan 
deklarasi merupakan tindak tutur yang 
mengubah status sesuatu (Mardiana, 2012: 
29). 
Teori Prinsip Kesantunan Leech 
(1) Kebijaksanaan 
 Kurangi kerugian orang lain. 
 Tambahi keuntungan orang lain. 
(2) Maksim Kedermawanan 
 Kurangi keuntungan diri sendiri. 
 Tambahi pengorbanan diri sendiri. 
(3) Maksim Penghargaan  
 Kurangi cacian pada orang lain. 
 Tambahi pengorbanan diri sendiri. 
(4) Maksim kesederhanaan 
 Kurangi pujian pada diri sendiri. 
 Tambahi cacian pada diri sendiri. 
(5) Maksim Pemufakatan 

Kurangi ketidak sesuaian antara diri 
sendiri dengan orang lain. 
Tingkatkan persesuaian antara diri sendiri 
dengan orang lain. 

(6) Maksim Simpati 
Kurangi antipati antara diri sendiri dengan 
orang lain. 
Perbesar simpati antara diri sendiri dengan 
orang lain. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian 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. 

Tahapan analisis data untuk menemukan 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap pelaksanaan 
kesantunan dalam transaksi jual beli di pasar 
Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir.  

2. Transkripsi rekaman data, yaitu 
memindahkan data kedalam bentuk tulisan 

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

4. Pengambil kesimpulan, berkaitan dengan 
bentuk dan fungsi kesantunan berbahasa 
para pedagang dalam transaksi jual beli di 
pasar Serongga Kecamatan Kelumpang 
Hilir. 

 
Hasil Penelitian  
A. Analisis Bentuk Kesantunan dalam 

berbahasa 
Menurut Halliday dalam tindak 

komunikasi antara penutur dengan penutur 
menghasilkan berbagai wujud tuturan. Wujud 
tuturan itu dikelompokan dalam lima belas 
wujud tuturan. Kelima belas tuturan itu adalah 
(1) menyapa, mengundang, menerima, dan 
menjamu (2) memuji, mengucapkan selamat, 
merayu, menggoda (3) menginterupsi, 
menyela, memotong pembicaraan (4) 
memohon, meminta, mengharap (5) mengelak 
dan membohongi (6) mengkritik, menegur, 
dan mencerca (7) mengeluh dan mengadu (8) 
menuduh dan menyangkal (9) menyetujui dan 
menolak (10) meyakinkan, mempengaruhi, 
menegaskan (11) melaporkan, menilai (12) 
memerintahkan, memesan,menuntut (13) 
menanyakan, memeriksa (14) menaruh 
simpati,belasungkawa, dan (15) meminta maaf 
dan memaafkan (Mardiana, 2012: 22). 
(1) Menyapa, mengundang, menerima dan 

menjamu 
Penggunaan wujud / bentuk tuturan 

menyapa, mengundang, menerima dan 
menjamu dapat kita lihat pada percakapan 
antara penjual dan pembeli berikut ini: 
Peristiwa Tutur [1] 
Penjual : “ Jagung nya bu ?” 
Pembeli : “ Tidak” 
Penjual : “Bayam nya bu ? Segar-segar 

bayam nya.” 
Pembeli : “ Berapa 1 ikat nya.” 
Pada tuturan diatas dapat kita lihat bahwa saat 
itu penjual sedang menyapa dan mengundang 
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pembeli. Tuturan penjual tersebut memiliki 
makna yaitu ia sedang mencoba menawarkan 
barang dagangannya dengan tindak tutur yang 
santun. Dianggap santun karena ia memberi 
kebebasan kepada lawan tuturnya untuk 
menerima dan menolak tawarannya. Tindak 
tutur tersebut tidak memaksa pembeli, hanya 
saja mengikat pembeli pada tuturan santun 
penjual sehingga untuk menolak tawaran 
penjual, pembeli pun harus menggunakan 
tindak tutur yang santun pula. Jika pembeli 
menjawab dengan kalimat yang tidak santun 
maka ia dianggap melanggar prinsip 
kesopanan.  
(2) Memuji, mengucapkan selamat, 

merayu, menggoda 
Penggunaan wujud/bentuk tuturan 

memuji, mengucapkan selamat, 
merayu, menggoda dapat kita lihat pada 
percakapan berikut ini : 
Peristiwa Tutur [2] 
Penjual : “Murah aja mba.” 
Pembeli  : “Makasih, tapi saya tidak mencari 

sayur jagung.” 
Penjual : “Jagung nya besar-besar, satu 

tumpuk lima ribu ambil dua cuma 
tumpuk delapan ribu.” 

Pembeli : “Berapa isi nya satu tumpuk bu?” 
Pada tuturan diatas, nampak bahwa penjual 
mencoba merayu pembeli. Ia merayu dengan 
mengatakan “Murah aja mba” dan jagungnya 
besar-besar, satu tumpuk lima ribu ambil dua 
tumpuk cuma delapan ribu.” Dengan tutur 
yang santun dan dibubuhi dengan kata-kata 
rayuan ia berharap para pembeli tertarik untuk 
membeli brang dagangannya. 
(3) Menginterupsi, menyela, dan memotong 

pembicaraan 
Pada saat terjun ke lapangan untuk 

meneliti, bentuk tuturan menginterupsi, 
menyela dan memotong pembicaraan tidak 
ditemukan dalam proses transaksi jual beli di 
pasar Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir. 
(4) Memohon, meminta, dan mengharap 

Penggunaan bentuk tuturan pada 
wujud/bentuk memohon, meminta dan 
mengharap dalam interaksi antara penjual dan 
pembeli dapat kita lihat pada percakapan 
berikut ini : 
Peristiwa Tutur [3] 
Pembeli : ”Tidak bisa kurang lagi ya bu” 
Penjual : “Tidak bisa lagi mba, memang 

segitu harga nya, tidak lagi  musim 
petai makanya agak mahal sedikit.” 

Pada tuturan diatas, pembeli mencoba 
memohon kepada penjual. Ia berharap agar 
penjual mau menurunkan harga petai. “Tidak 
bisa kurang lagi ya bu” Tuturannya dianggap 
santun karena ia menyapa penjual yang status 
usianya lebih tua dibandingkan dirinya dengan 
sapaan “Bu”. Tuturan diatas akan menjadi 
kurang santun andai saja pembeli tidak 
menggunakankata sapaan “Bu”. 
(5) Mengelak dan membohongi 
 Penggunaan wujud/bentuk tuturan mengelak 
dan membohongi dalam interaksi antara penjual 
dan pembeli di lingkungan pasar sayur 
kecamatan kelumpang hilir. 
Peristiwa Tutur [4] 
Penjual  : “Segar semua sayur nya bu” 
Pembeli : “Coba saya liat dulu” (Sambil 
memeriksa keadaan sayur). 
Penjual  : “ Masih segar mba” 
Pembeli        : “Jagungnya tidak segar semua 
ada yang layu jagung nya   bu” 
Pada tuturan diatas nampak bahwa penjual 
membohongi pembelinya. Kebohongan terbukti 
ketika pembeli memeriksa sendiri keadaan 
sayur. Pembeli tidak serta merta percaya dengan 
tuturan penjual. Sehingga mendorongnya untuk 
memeriksa keadaan sayur, dan ternyata benar 
ada jagung yang sudah layu yang diselipkan 
dibawah oleh penjual. Rupanya penjual 
mencoba mengelabuhi pembeli dengan 
menyelipkan jagung yang sudah layu diantara 
jagung yang masih segar. 
(6) Mengkritik, menegur, dan mencerca 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
mengkritik, menegur, dan mencerca dalam 
interaksi antara penjual dan pembeli di 
lingkungan pasar sayur Kecamatan Kelumpang 
Hilir dapat dilihat pada cuplikan dialog berikut : 
Peristiwa Tutur [5] 
Pembeli : “Berapa harga cabai nya” 
Penjual : “Lima puluh lima ribu rupiah satu kg 

mba” 
Pembeli : “Mahal sekali!” 
Penjual : “Kalo mba belinya per satu tumpuk 

sepuluh ribu lagi   mba” 
Tuturan pembeli yang dicetak tebal diatas 
adalah merupakan contoh bentuk tuturan 
mengkritik. Pada saat itu pembeli mengkritik 
mahalnya harga yang ditawarkan oleh penjual. 
Ia berharap dengan kritikan nya tersebut 
penjual akan berfikir ulang untuk menurunkan 
harga cabai yang ditawarkan nya. 
(7)  Mengeluh dan mengadu 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
mengeluh dan mengadu dalam interaksi antara 
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penjual dan pembeli di lingkungan pasar sayur 
Kecamatan Kelumpang Hilir dapat dilihat 
pada percakapan berikut : 
Peristiwa Tutur [6] 
Pembeli : “Apa tidak bisa kurang lagi harga 

nya mba?” 
Penjual : “Sudah segitu harga penjualan nya 

de, memang pada naik semua harga 
sayur mayur terutama cabai, kalau 
saya kurangi malah gak dapat 
untung saya rugi jadi nya de. 

Tuturan penjual diatas menunjukan bahwa ia 
sedang mengeluh kepada pembeli yang 
menawar harga cabai. Ia mengeluh bahwa 
sebenarnya harga cabai memang naik dan 
sedikit saja untuk mengambil untung kalau 
ditawar oleh pembeli maka sipenjual akan rugi. 
(8) Menuduh dan Menyangkal 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
menuduh dan menyangkal dalam transaksi jual 
beli dipasar Serongga Kecamatan Kelumpang 
Hilir tidak ditemukan oleh peneliti. 
(9) Menyetujui dan Menolak 

Penggunaan bentuk/wujud tuturan 
menyetujui dan menolak dalam interaksi antara 
penjual dan pembeli dapat kita lihat pada 
percakapan dibawah ini: 
Peristiwa Tutur [7] 
Penjual   : “Timun nya mba?” 
Pembeli : “Tidak” 
Penjual : “Murah saja timun nya mba” 
Pembeli : ”Tidak bisa kurang lagi ya bu” 
Penjual : “Tidak bisa lagi mba, memang 

segitu harga nya, tidak                                                
lagi musim petai makanya agak 
mahal sedikit.” 

Tuturan penolakan pembeli diatas yaitu kata 
’Tidak’ dianggap santun karena pembeli 
menolaknya dengan nada yang halus. 
Kemudian penolakan yang dilakukan oleh 
penjual yaitu pada tuturan ‘Tidak bisa lagi 
mba’ memang segitu harganya, tidak lagi 
musim petai makanya agak mahal sedikit.’ 
Penolakan yang dilakukan oleh penjual 
dikategorikan santun karena ketika menolak 
untuk menurunkan harga, ia menggunakan 
alasan yang masuk akal yaitu tidak lagi musim 
petai sehingga harga petai agak sedikit mahal. 
(10) Meyakinkan, mempengaruhi, 

menegaskan 
Penggunaan wujud/bentuk tuturan 

meyakinkan, mempengaruhi dan menegaskan 
dapat dilihat pada percakapan antara penjual 
dan pembeli berikut :Peristiwa Tutur [8] 
Penjual : “Murah meriah aja de.” 

Pembeli : “Makasih bu tapi saya tidak lagi cari 
jagung.” 

Pembeli : “Gak bisa delapan ribu aja lah bu, 
biasanya delapan ribu aja          satu 
kg nya.” 

Penjual : “Gak dapat lagi mba soalnya lagi 
musim kemarau ini.” 

Pada tuturan pembeli diatas menggambarkan 
bahwa ia menegaskan kepada penjual yang 
menawarkan jagung kepadanya tetapi ia 
mengatakan makasih bu tapi saya tidak lagi 
mencari jagung, ia menggunakan tuturan yang 
dianggap santun karena ia mengucapkan terima 
kasih terlebih dahulu sebelum menolak tawaran 
dari penjual jagung tersebut. Sedangkan pada 
tuturan si penjual yang mengatakan “Gak dapat 
lagi mba soalnya lagi musim kemarau ini.” 
Pada tuturan tersebut penjual mencoba 
meyakinkan pembeli dengan mengemukakan 
alasan mahalnya harga sayuran pada saat 
musim kemarau.  
(11)  Melaporkan, menilai 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
melaporkan, menilai dalam interaksi antara 
penjual dan pembeli dipasar Serongga 
Kecamatan Kelumpang Hilir dapat dilihat pada 
percakapan berikut :  
Peristiwa Tutur [9] 
Penjual : “Segar-segar jagung nya bu” 
Pembeli : “Coba liat dulu ( Sambil memeriksa 

keadaan jagung ) 
Penjual   : “Masih segar mba” 
Pembeli : “Jagungnya tidak segar semua ada 

yang layu jagung nya bu” 
Pada tuturan pembeli diatas namapk bahwa ia 
menilai tuturan si penjual tidak semuanya bena, 
karena jagung yang ditumpuk dikatakan oleh si 
penjual masih segar semua ternyata telah 
dibuktikan langsung oleh pembeli dan ternyata 
tidak semua jagung yang ditumpuk tersebut 
masih segar semua ternyata dibagian bawah 
tumpukan jagung ada beberapa jagung yang 
sudah layu. 
(12)  Memerintahkan, memesan, menuntut 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
memerintahkan, memesan, menuntut dapat 
dilihat pada percakapan berikut : 
Peristiwa Tutur [10] 
Pembeli : “Pak le nanti besok bawakan lagi 

tahu yang sudah digoreng        nya   
satu plastik ya jangan sampai gak 
disisain nanti aku gak kebagian 
lagi.” 

Penjual : “Iya mba nanti saya pisahkan satu 
plastik.” 
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Pada tuturan pembeli diatas terlihat dari 
percakapan ia sedang memesan tahu satu plastik 
untuk besok. Ia khawatir tidak akan kebagian 
lagi besok kalau tidak memesan nya terlebih 
dahulu. Ia memerintahkan dan menuntut si 
penjual agar minta disisakan tahu yang sudah 
digoreng satu plastik untuk besok. 
(13)  Menanyakan, memeriksa 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
menanyakan dan memeriksa dapat kita lihat 
pada percakapan antara penjual dan pembeli 
berikut : 
Peristiwa Tutur [11] 
Penjual  : “Cari sayur apa bu?” 
Pembeli  : “Cari kangkung mba” 
Pada tuturan tersebut penjual menanyakan 
kepada pembeli “Cari sayur apa bu” dan 
pembeli menyatakan bahwa ia sedang mencari 
kangkung mba, pada tuturan antara penjual dan 
pembeli tersebut dianggap santun dan ramah 
karena si penjual menyapa dengan kata “bu” 
dan si pembeli menyapa dengan kata mba. 
(14)  Menaruh simpati, belasungkawa 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
menaruh simpati dan belasungkawa dalam 
transaksi jual beli dipasar Serongga Kecamatan 
Kelumpang Hilir tidak ditemukan oleh peneliti. 
(15)  Meminta maaf dan memaafkan 

Penggunaan wujud/bentuk tuturan 
meminta maaf dan memaafkan dapat dilihat 
pada percakapan berikut : 
Peristiwa Tutur [12] 
Pembeli : “Mba sudah di kupasin nangka nya 

tadi?” 
Penjual : “Astaga, maaf ya de tadi belum 

sempat tunggu sebentar ya   saya 
kupasin dulu nagka nya.” 

Pembeli : “Iya bu gak apa-apa saya tunggu.” 
Pada tuturan penjual dan pembeli diatas 
nampak bahwa penjual meminta maaf kepada si 
pembeli atas kelalaiannya karena belum sempat 
mengupas kan nagka yang dipesan oleh si 
pembeli. Sedangkan pada tuturan pembeli 
diatas nampak bahwa ia tidak 
mempermasalahkan kelalaian si penjual, dan 
memaafkan kelalaian dari penjual nagka 
tersebut. 
Fungsi kesantunan dalam Berbahasa 
Asertif atau representatif 

Asertif merupakan tindak tutur yang 
menyatakan tentang sesuatu yang dipercayai 
pembicaraannya benar. Penggunaan fungsi 
asertif dalam transaksi antara penjual dan 
pembeli dilingkungan pasar serongga 

Kecamatan Kelumpang Hilir dapat dilihat pada 
tuturan berikut : 
Peristiwa Tutur [13]  
Penjual  : “Segar-segar sayur lobaknya bu baru 

dipetik, silahkan dilihat                       
dulu.” 

Pada tuturan diatas menyatakan bahwa penjual 
meyakinkan ucapannya kepada si pembeli. 
Dengan percaya diri ia mengatakan kalau sayur 
lobak yang ia tawarkan benar-benar masih segar 
dan baru dipetik dari kebun. Bahkan ia 
meyakinkan pembeli untuk memeriksa 
langsung sayur lobak yang ia tawarkan. 
a. Komisif 

Komisif merupakan tindak tutur yang 
digunakan pembicaranya untuk menyatakan 
sesuatu yang akan dilakukannya. Penggunaan 
fungsi komisif dalam transaksi antara penjual 
dan pembeli di lingkungan pasar Serongga 
Kecamatan Kelumpang Hilir pada tuturan 
berikut : 
Peristiwa Tutur [14] 
Penjual : “Tunggu sebentar ya mba saya 

tukarkan dulu uangnya.” 
Tuturan penjual tersebut mengandung makna 
bahwa ia menyatakan apa yang akan 
dilakukannya. Ia mengatakan kepada pembeli 
agar menunggu nya untuk menukarkan uang. 
Tuturan tersebut dianggap santun karena 
penjual menggunakan panggilan “mba” kepada 
pembelinya. 
b. Direktif 

Direktif merupakan tindak tutur yang 
menghendaki pendengarnya melakukan sesuatu. 
Penggunaan fungsi direktif dalam interaksi 
antara penjual dan pembeli dipasar Serongga 
Kecamatan Kelumpang Hilir pada tuturan 
berikut: 
Peristiwa Tutur [15] 
Pembeli  : “Bisa minta tolong sekalian 

dikupasin nangka nya bu” 
Pada tuturan diatas nampak bahwa si pembeli 
menghendaki penjual melakukan sesuatu 
untuknya, yaitu mengupaskan nangkayang 
dibelinya. Tuturan tersebut dianggap santun 
karena pembeli mengucapkan kata minta tolong 
kepada penjual agar tidak menyinggung 
perasaan penjual tersebut. 
c. Ekspresif 

Ekspresif merupakan tindak tutur yang 
menyatakan perasaan pembicaranya. 
Penggunaan fungsi ekspresif dalam transaksi 
antara penjual dan pembeli di lingkungan pasar 
Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir dapat 
dilihat pada tuturan berikut : 
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Peristiwa Tutur [16] 
Penjual : “Sudah murah betul ini bu saya 

kasih.” 
Pada tuturan tersebut mengandung makna 
bahwa penjual menyatakan perasaannya kalau 
harga yang telah ditawarkannya sudah sangat 
murah. 
d. Deklaratif 

Deklaratif merupakan tindak tutur yang 
mengubah status sesuatu. Penggunaan fungsi 
kesantunan ini dalam transaksi antara penjual 
dan pembeli di lingkungan pasar Serongga 
Kecamatan Kelumpang Hlilir dapat dilihat pada 
tuturan berikut: 
Peristiwa Tutur [17] 
Pembeli : “Gak bisa kurang lagi ya mas.” 
Penjual : “Gak bisa de, paling biasa lima belas 

ribu” 
Pembeli : “Nanti dulu ya mas.” 
Penjual  : “De..,Mau ambil banyak ya, biar 

saya kasih dua belas ribu  aja.” 
Pada tuturan diatas nampak bahwa penjual 
merubah status harga yang tadinya ia tawarkan 
lima belas ribu rupiah menjadi dua belas ribu 
rupiah, ia melakukan itu karena tidak ingin 
kehilangan pelanggannya dan langsung 
menurunkan harga sebelum pelanggannya 
tersebut pergi. 
 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dalam penelitian realisasi tindak 
kesantunan berbahasa dalam transaksi jual beli 
di Pasar Serongga Kecamatan Kelumpang 
Hilir, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
Bentuk kesantunan berbahasa dalam transaksi 
jual beli hanya terdapat pada 12 wujud/bentuk 
tindak tutur yaitu : (1) menyapa, mengundang, 
menerima, dan menjamu. (2) memuji, 
mengucapkan selamat, merayu dan menggoda. 
(3). memohon,meminta, dan mengharap. (4) 
mengelak dan membohongi (5) mengkritik, 
menegur dan mencerca. (6) mengeluh dan 
mengadu. (7) menyetujui dan menolak (8) 
meyakinkan, mempengaruhi, menegaskan. (9) 
melaporkan dan menilai. (10) memerintahkan, 
memesan dan menuntut. (11) menanyakan, 
memeriksa. (12) meminta maaf dan 
memaafkan.  

Adapun Fungsi Kesantunan dalam 
berbahasa dalam transaksi jual beli di Pasar 
Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir terdapat 
pada semua fungsi tindak tuturnya yaitu : (1) 

asertif, (2) direktif, (3) komisif, (4) ekspresif, 
(5) deklaratif.  
Saran  

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu 
kiranya diketengahkan beberapa saran  
sehubungan dengan kajian terhadap 
kesantunan berbahasa yaitu sebagai berikut : 
1. Perlu terus dikembangkan penelitian 

terhadap kesantunan berbahasa dalam 
transaksi jual beli  di Pasar atau 
dilingkungan sekitar kita. Karena pada 
dasarnya kesantunan berbahasa sangatlah 
penting guna tercapainya suatu percakapan 
dan interaksi yang baik antara pedagang 
dan pembeli. 

2. Diharapkan kepada peneliti lain untuk 
mengkaji secara mendalam tentang 
Kesantunan Berbahasa dengan mengambil 
lokasi penelitian lain misalnya 
dilingkungan sekolah, ataupun instansi lain. 
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Abstrak 

Keterampilan menulis pada hakikatnya adalah keterampilan Bahasa yang paling 
rumit diantara keterampilan Berbahasa yang lainnya. Hal itu disebabkan 
keterampilan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan. 
Belajar tuntas merupakan tujuan proses belajar mengajar secara idel agar bahan 
yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. Mastery Learning dapat 
didukung dengan gaya belajar model kolb yang berlansung melalui 4 fase atau 
tahap antara lain (1) pemerolehan pengalaman lansung; (2) observasi dan 
refleksi; (3) generalisasi dan abstraksi; (4) pegangan dalam menghadapi 
pengalaman-pengalaman baru. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 
hasil belajar tuntas/mastery learning dengan menggunakan gaya belajar model 
kolb dalam penulisan cerpen sederhana di SD. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah kuantitatif, pengumpulan data berupa tes dengan analisis data berupa uji 
hipotesis dan N-Gain. Hasil dari penelitian adalah perhitungan nilai rata-rata 
kelompok eksperimen 81,24 dan kelompok kontrol 68,2. Dari hasil data penelitian 
didapatkan  nilai n gain ternormalisasi yang didapatkan sebesar 0.41 yang 
berarti terdapat peningkatan dalam taraf sedang. Variabel gaya belajar kolb 
memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penulisan cerpen sederhana 
di kelas VI sekolah dasar hal ini diperlihakan dengan besarnya nilai n gain yaitu 
0.41. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan  gaya 
belajar model kolb menunjukkan adanya peningkatan namun dalam tingkat yang 
sedang atau tidak signifikan. 

 
Kata Kunci: Mastery Learning, Gaya Belajar Model Kolb, Cerpen  
 
Pendahuluan 

Pendidikan yang baik adalah usaha yang 
berhasil membawa semua anak didik kepada 
tujuan yang ingin dicapai, apa yang diajarkan 
hendaknya dipahami sepenuhnya oleh semua 
anak (Nasution, 2008:35). Pendidikan 
merupakan tuntunan di dalam hidup 
tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, 
Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan 
kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar 
mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan 
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki 
Hajar Dewantara dalam Hasbullah, 2008:4). 
Tujuan guru mengajar adalah agar bahan yang 
disampaikannya dikuasai sepenuhnya oleh 
murid, bukan hanya oleh beberapa orang saja 
yang diberikan angka tertinggi. Pemhaman 

harus penuh bukan tiga perempat, setengah, 
atau seperempat saja. Setiap guru yang 
menghadapi kelas baru, lebih dahulu sudah 
menerima berdasarkan pengalamannya bahwa 
mrid-murid dalam kelas tersebut tidak sama 
pandainya. Seperempat atau sepertiga akan 
masuk kedalam golongan anak pandai, 
sepertiga sampai setengah termasuk anak 
sedang, dan seperempat sampai sepertiga 
termasuk kedalam golongan anak yang bodoh 
(Nasution, 2008:33). Disribusi angka-angka 
yang diberikan dalam ulangan atau buku rapot 
juga akan mengikuti komposisi kepandaian 
anak-anak. Sebagian anak-anak akan 
mendapatkan nilai 8, sebagian besar angka 6 
dan ada lagi golongan yang mendapatkan 
angka kurang. Dan guru merasa puas, guru 
merasa telah melakaukan tugas-tugasnya 
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dengan baik. Selalu ada sejumlah anak yang 
mendapatkan angka rendah bukan sesuatu 
yang aneh, bahkan merupakan hal yang sangat 
biasa. Nasution, (2008: 33) Kelompok anak-
anak bodoh dengan sendirinya akan menjadi 
calon untuk tinggal kelas, banyak sedikit 
murid merasa termasuk golongan anak bodoh 
sudah nasib. 

Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
di kelas 6, salah satu keterampilan yang harus 
dicapai adalah menulis. Menulis merupakan 
kegiatan mengungkapkan pikiran, dan 
perasaan dalam bentuk bahasa tulis. Dalam 
kegiatan menulis cerita siswa bebas 
menuangkan ide/gagasan yang mereka miliki. 
Menulis merupakan kegiatan kebahasaan yang 
memegang peran penting dalam dinamika 
peradaban manusia. Keterampilan menulis 
pada hakikatnya adalah keterampilan Bahasa 
yang paling rumit diantara keterampilan 
Berbahasa yang lainnya. Hal itu disebabkan 
keterampilan menulis menghendaki 
penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan 
diluar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi 
karangan. Kegiatan menulis itu sendiri 
memang tidak semudah seperti yang 
dibayangkan. Sebagaian besar siswa tidak 
mampu menuangkan ide/gagasannya dalam 
bahasa tulis. Kemampuan menulis dianggap 
sebagai kemampuan yang paling sulit. Pada 
saat menulis, siswa diharapkan menggunakan 
beberapa kemampuan lain guna tercapai 
tulisan yang berkualitas. Fenomena lain yang 
juga menarik untuk dicermati adalah 
mencoloknya perbedaan perilaku berbahasa 
siswa ketika berada di dalam dan di luar kelas. 
Ketika di luar kelas siswa mampu berbicara, 
bercerita, dan bercengkrama dengan teman 
sebayanya, mereka tidak memiliki kendala 
yang berarti dalam bahasa lisan. Hal ini 
kontras dengan bahasa lisan yang dikuasi 
siswa, ketika menuangkan dalam bahasa tulis 
mereka seolah tidak banyak memiliki kosa 
kata Bahasa Indonesia. 

Menulis cerpen merupakan hal yang 
dirasa sulit bagi siswa. Tulisan berbentuk 
cerpen merupakan tulisan non ilmiah dan 
merupakan jenis karya sastra prosa. Jenis 
menulis cerpen merupan jenis menulis kreatif. 
Menulis kreatif merupan menulis yang 
memerlukan pemikiran yang mengandung 
emosi, imajinasi, dan ide-ide. Karya fiksi yang 
baik dapat memeberikan pencerahan dan terus 
melekat dibenak para pembacanya dan 
menjelma menjadi karya pribadi yang sukar 

dilupakan. Pada tingkatan siswa kelas 6, tahap 
menulis cerpen masih dalam tahap penulisan 
cerpen sederhana. Meskipun masih dalam 
tahap penulisan yang sederhana, banyak siswa 
yang tidak tuntas dalam menulis cerpen, dan 
hal yang memperburuk adalah guru tidak 
melakukan perbaikan nilai sehingga materi 
menulis cerpen menjadi tidak tuntas dan 
akhirnya diabaikan. Tidak banyak yang 
dilakukan untuk membatu anak-anak serupa 
ini. Guru tidaklupa menuliskan “rajin-rajinlah 
belajar di rumah” dalam buku rapornya namun 
anak itu tidak dapat ditolong dengan kata-kata 
itu akhirnya belajar tuntas tidak dapat dicapai 
dalam materi tersebut. Mereka akan berhenti 
belajar dengan perasaan tidak mampu belajar, 
mungkin juga akan benci terhadap sekolah dan 
pelajaran. Bagi mereka ini slogan “ belajar 
sepanjang umur” atau “Lifelong Education” 
tidak berlaku. Pada umumnya kita melihat 
adanya distribusi angka-angka yang pada 
prinsipnya berlatar belakang kurva normal.  

Jadi selalu ada angka yang tinggi dan 
angka yang rendah, yaitu angka 4 dan 5. Tentu 
ada kemungkinan murid yang mendapatkan 
nilai 4 atau 5 pada sekolah yang baik mungkin 
akan mendapatkan angka 7 atau 8 disekolah 
lain yang kurang baik mutu pengajarananya. 
Dalam praktek distribusi angka serupa telah 
menjadi hukum seperti hukum alam. Dianggap 
wajar apabila ada anak yang berbakat 8, dan 
ada pula yang berbakat 4, dan apabila murid 
sudah masuk dalam golongan angka rendah, 
anak itu akhirnya percaya bahwa dia 
ditakdirkan termasuk dalam golongan rendah 
itu (Nasution, 2008: 34).  

Janggal pula jika seorang guru memberi 
angka 8 atau bahkan angka 10 kepada hampir 
semua anak. Dimata guru-guru yang lain, wali 
murid, dan siswa guru tersebut akan dipandang 
rendah. guru yang biasanya ditakuti, disegani, 
bahkan ditakuti oleh murid kini akan 
diremehkan karena cara pemberian nilai yang 
tidak rasional. Hasil belajar mengajar menurut 
kurva normal sesungguhnya menunjukkan 
suatu kegagalalan, karena sebagian besar anak-
anak tidak mengerti betul apa yang diajarkan. 
Guru yang baik harus meninggalkan dan 
menanggalkan kurva normal sebagai ukuran 
keberhasilan proses belajar menagajar. 
Meninggalkan patokan itu akan membuka 
jalan baru kearah prestasi yang lebih tinggi 
yang mendorong guru untuk mencari macam-
macam usaha untuk membantu murid secara 
individual. 
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Belajar tuntas merupakan tujuan proses 
belajar mengajar secara idel agar bahan yang 
dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. 
Belajar tuntas atau disebut dengan “Mastery 
Learning” mempunyai arti penguasan penuh. 
Cita-cita ini dapat dapat dijadikan tujuan 
apabila guru meninggalkan kurva normal 
sebagai patokan keberhasilan mengajar. 
Kemajuan bangsa hanya dimunkinkan oleh 
perluasan pendidikan bagi setiap anggota 
bangsa itu. Pendidikan bukan lagi 
diperuntukkan bagi golongan elite yang sangat 
terbatas, melainkan bagi seluruh rakyat. 
Masalah yang sangat penting yang kita hadapi 
ialah bagaimana usaha agar  sebagaian besar 
dari murid-murid dapat belajar dengan efektif 
dan menguasai bahan pelajaran dan 
keterampilan-keterampilan yang dianggap 
esensial bagi perkembangannya selanjutnya 
dalam masyarakat yang kiah hari kian 
kompleks.  

Mastery Learning dapat didukung 
dengan gaya belajar model kolb. Model ini 
didasarkan atas psikologi jung. Menurut 
metode ini, belajar berlansung melalui 4 fase 
atau tahap antara lain (1) individu memperoleh 
pengalaman lansung yang konkrit; (2) 
kemudian ia mengembangkan observasinya 
dan memikirkan atau merefleksikannya; (3) 
dari itu dibentuklah generalisasi dan abstraksi; 
(4) implikasi yang diambilnya dari konsep-
konsep itu dijadikannya sebagai pegangan 
dalam menghadapi pengalaman-pengalaman 
baru. Bila kita ingin agar seseorang  mau 
belajar terus sepanjang hidupnya, maka 
pelajaran di sekolah harus merupakan 
pengalaman yang menyeanangkan baginya. 
Murid yang sering frustasi karena 
mendapatkan angka yang rendah disamping 
teguran, kecamaan, dan celaan akan benci 
terhadap segala bentuk pelajaran formal dan 
tidak mempunyai cukup motivasi untuk 
melanjutkan pelajaran, dan selama angka-
angka baik hanya diberikan kesejumlah kecil 
saja dari murid-murid, maka sebagian besar 
yang menadapatkan angka rendah dan 
mengalami frustasi akan berhenti belajar dan 
tidak mengembangkan bakat yang dapat 
disumbangkannya kepada masyarakat. Dari 
latar belakang di atas, maka perlu dilakukan 
inovasi baru untuk mengubah gaya belajar 
anak dalam menulis cerpen agar mastery 
learning dapat tercapai pada siswa kelas VI 
sekolah dasar. 
 

Kajian Pustaka 
Belajar Tuntas/Mastery Learning 

Belajar tuntas, tujuuan proses belajar 
mengajar secara idela adalah agar bahan yang 
dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. 
Belajar tuntas atau disebut dengan “Mastery 
Learning” mempunyai arti penguasan penuh. 
Cita-cita ini dapat dapat dijadikan tujuan 
apabila guru meninggalkan kurva normal 
sebagai patokan keberhasilan mengajar 
(Nasution, 2008:36). Undang-undang Dasar 
1945 menginginkan agar setiap warga negara 
mendapatkan kesempatan belajar seluas-
luasnya. Nasution, (2008:36) KPPN (Komisi 
Pembaharuan Pendidikan Nasional) 
mengemukakan agar pendidikan kita berifat 
semesta, menyeluruh, dan terpadu. semesta 
berarti pendidikan dinikmati oleh seluruh 
warga negara, menyeluruh maksdunya agar 
ada mobilitas a.l. antara pendidikan formal dan 
non formal, sehingga terbuka pendidikan 
seumur hidup bagi setiap warga negara 
indonesia. 
Murid pandai dan murid bodoh 

Dalam pendiria guru untuk membagi 
murid-murid dalam kelas menurut kategori 
pandai, sedang, dan bodoh. Guru itu rasanya 
didukung oleh distribusi intelegensi menurut 
kurva normal menurut statistik. Kurva normal 
telah cukup terkenal dan kita percaya akan 
kebenaraannya, juga dalam distribusi angka-
angka dalam setiap pelajaran. Berdasarkan 
distribusi intelegensi menurut kurva normal, 
guru menganggap anka-angkanya wajar jika 
hanya sebagian kecil dari murid-murid 
memperoleh angka yang baik. Menurut angka 
1-10 dalam praktek angka tertinggi biasanya 
angka 8, walaupun sesekali ada guru yang 
memberikan angka 9, sedangkan angka 10 
hampir tidak pernah kelihatan dalam buku 
rapor murid (Nasution, 2008:34). Dalam hal 
ini guru-guru masih terpengaruh oleh ucapan 
guru jaman kolonial bahwa angka 10 adalah 
angka untuk Tuhan, angka 9 untuk guru, dan 
angka tertinggi untuk murid adalah angka 8. 
Faktor-Faktor Yang Mempengarui 
Penguasaan Penuh 

Sejumlah tokoh pendidikan yakin 
bahwa sebagian besar bahkan hampir semua 
murid sanggup menguasai bahan pelajaran 
tertentu sepenuhnya dengan syarat-syarat 
tetentu. Nasution (2008: 38) hal-hal yang 
mempengaruhi prestasi belajar sehingga 
tercapai penguasaan penuh antara lain sebagai 
berikut: (1) bakat untuk mempelajari sesuatu; 
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(2) mutu pengajaran; (3) kesanggupan untuk 
memahami pengajaran; (4) ketekunan; (5) 
waktu yang tersedia untuk belajar. 
Usaha Mencapai Penguasaan Penuh 

Meskipun BP3K telah menganjurkan 
“Mastery Learning” atau menurut istilah 
mereka “pengajaran tuntas” dalam kenyataan 
usaha itu belum diwujudkan. Juga belum ada 
percobaan sistematis yang serius untuk 
mewujudkannya di suatu sekolah. Kita belum 
bisa menerima kenyataan untuk memberi 
angka tertinggi kepada sebagian besar dari 
murid, menyimpang sama sekali dari kurva 
normal. Bermacam-macam usaha yang daat 
dijalankan pada pokonya berkisar pada usaha 
untuk memeberikan bantuan individual 
menurut kebutuhan dan perbedaan masing-
masing. Dalam usaha itu turut diperhatikan 
kelima faktor yang telah dikemukakan 
sebelumnya yaitu (1) bakat anak, (2) mutu 
pengajaran,  (3) kemampuan memahami 
pengajaran, (4) ketekunan belajar, dan (5) 
jumlah waktu yang disediakan.  
Menulis 
Konsep Menulis 

Menulis merupakan merupakan aktivitas 
mengungkapkan gagasan, kegiatan produktif 
dan ekspresif sehingga penulis harus 
mempunyai kemampuan dalam menggunakan 
kosa kata, tata tulis, dan struktur bahasa 
(Nurgiyantoro, 2001:273). Menulis merupakan 
suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 
Dalam kegiatan menulis, penulis harus  
trampil memanfaatkan grafologi, bahasa, dan 
kosa kata. Keterampilan menulis tidak datang 
secara otomatis, melainkan harus melalui 
latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 
Menulis merupakan salah satu hal paling 
penting yang kamu lakukan di sekolah. Gould 
(1989:18) Menulis adalah perilaku kreatif, 
perilaku menulis kreatif karena membutuhkan 
pemahaman atau merasakan sesuatu: sebuah 
pengalaman, tulisan, peristiwa. 
Menulis Cerpen 

Tulisan berbentuk cerpen merupakan 
tulisan non ilmiah dan merupakan jenis karya 
sastra prosa. Jenis menulis cerpen merupan 
jenis menulis kreatif. Menulis kreatif merupan 
menulis yang memerlukan pemikiran yang 
mengandung emosi, imajinasi, dan ide-ide. 
Novakovich, (2010:7) secara sederhana karya 
fiksi yang baik memeberikan pencerahan dan 
terus melekat dibenak ara pembacanya dan 
menjelma menjadi karya pribadi yang sukar 

dilupakan. Menulis fiksi baik cerpen, novel, 
maupun uku bacaan  
hakikatnya mempunyai unsur pembangun fiksi 
yang tetap antara lain (1) tema, (2) plot, (3) 
setting, (4) tokoh dan penokohan, (5) point of 
view/sudut pandang, dan (6) bahasa dan style. 
Cerita dalam cerpen harus dapat 
membangkitkan suatu efek perasaan pada 
pembaca seperti perasaan sedih, senang, 
ceria/jenaka, atau bahkan cerita horor. 
Diponegoro (dalam Sutejo, 2009:184) cerpen 
itu (1) harus pendek ibarat orang yang sekali 
duduk, antri karcis, dan menunggu teman 
misalnya; (2) cerpen itu mengalir dalam arus 
untuk menciptakan efek tungal dan unik; (3) 
cerpen harus ketat dan padat; (4) cerpen apat 
meyakinkan pembacanya bahwa cerita benar-
benar terjadi; dan (5) cerpen harus 
menimbulkan kesan yang selesai tidak lagi 
mengusik dan menggoda.  
Di dalam cerpen penggunaan kalimatnya harus 
ekonomis sehingga mempunyai arti tidak 
bertele-tele (Aminudin, 2009:1). Sedangkan 
menurut Kusmana, (2014:33) cerpen 
merupakan karya sastra berbentuk prosa fiksi 
yang mengangkat suatu peristiwa sebagai tema 
sentralnya. 
Langkah-langkah menulis cerpen 

Langkah-langkah menulis cerpen 
bukanlah serangkaian anak tangga yag harus 
dinaiki secara berurutan, tetapi langkah-
langkah ini hakikatnya hanya semacam 
kompas pandu yang akan mendekatkan “apa” 
dan “bagaimana” melakukan sesuatu. Ada 23 
langkah-langkah dalam menulis cerpen 
menurut sutejo. Langkah-langkah penulisan 
cerpen disesuaikan dengan tingkat satuan 
pendidikan. Untuk siswa SD kelas VI hanya 
menggunakan 10 langkah dari 23 langkah. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis 
cerpen menurut Sutejo, (2009:186) antara lain 
sebagai berikut. (1) Kemapuan menangkap 
ide/ilham; (2) awali cerpen dengan memikat; 
(3) olahlah dengan bahasa yang memikat; (4) 
pemilihan aliran dan tema yang mengena; (5) 
pililah sudut pandang yang menantang; (6) 
gunakanlah setting yang tepat; (7) ciptakan 
karakter yang memikat; (8) pergunakan alur 
yang baik; (9) akhiri cerita dengan memikat; 
(10) pilih judul yang baik. 
Evaluasi Pembelajaran Menulis 

Tes kebahasaan merupakan hal yang 
wajib dilakukan oleh guru dalam pembelajaran 
bahasa. Melalui penilaian tersebut, akan dapat 
diketahui hasil belajar siswa secra objektif. 
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Penilaian akan mendapatkan hasil yang baik 
jika aspek-aspek yang dinilai dalam tulisan 
disajikan secra lebih rinci. Berikut adalah tabel 

pedoman penilaian menulis cerita/cerpen 
(Nurgiyantoro, 2009:441). 

 
Tabel 1 Pedoman Penilaian Menulis 

ASPEK 
YANG 

DINILAI 
SKOR KRITERIA 

ISI 27-30 
 

 
22-26 

 
 

17-21 
 

 
13-16 

 
 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 
Padat informasi *substansi *pengembangan isi tuntas *relevan 
dengan permasalahan dan tuntas 
CUKUP BAIK 
Informasi cukup *substansi cukup *pengembangan isi terbatas 
*relevan dengan masalah tetapi tidak lengkap 
SEDANG-CUKUP 
Informasi terbatas *substansi cukup *pengembangan isi tidak cukup 
*permasalahan tidak cukup 
SANGAT KURANG 
Tidak berisi *tidak ada substansi *tidak ada pengembangan isi *tidak 
ada permasalahan 

ORGANISAS
I 

18-20 
 

 
14-17 

 
 

10-13 
 

 
7-9 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 
Ekspresi lancar *gagasan diungkapkan dengan jelas *padat tertata 
dengan baik *urutan logis *kohesif 
 CUKUP BAIK 
Kurang lancar*kurang terorganisir tetapi ide utama terlihat *bahan 
pendukung terbatas*urutan logistetapi tidak lengkap 
SEDANG-CUKUP 
Tidak lancar *gagasan kacau, terpotong-potong *urutan dan 
pengembangan tidak logis 
SANGAT KURANG 
Tidak komunikatif *tidak terorganisir *tak layak nilai 

KOSA KATA 18-20 
 

 
14-17 

 
 
 

10-13 
 

 
7-9 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 
Pemanfaatan potensi kata canggih *pilihan kata dan ungkapan tepat 
*menguasai pembentukan kata 
CUKUP BAIK 
Pemanfaatan potensi kata agak canggih *pilihan kata dan ungkapan 
kadang-kadang kurang tepat tetapi tidak mengganggu 
SEDANG-CUKUP 
Pemanfaatan potensi kata terbatas *sering terjadi kesalahan 
penggunaan kosa kata dan dapat merusak makna 
SANGAT KURANG 
Pemanfaatan potensi kata asal-asalan *pengetahuan tentang kosa kata 
rendah *tidak layak nilai 

BAHASA 22-25 
 

 
18-21 

 
 

 
11-17 

 
 

5-10 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 
Konstruksi kompleks tetapi efektif *hanya terjadi sedikit kesalahan 
penggunaanbentuk kebahasaan  
CUKUP BAIK 
Kontruksi sederhana tetapi efektif *kesalahan kecil pada konstruksi 
kompleks *terjadi sejumlah kesalahan tetapi makna tak kabur 
SEDANG-CUKUP 
Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat *makna 
membingungkan atau kabur 
SANGAT KURANG 
Tidak menguasai aturan sintaksis *terdapat banyak kesalahan *tidak 
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 komunikatif *tidak layak nilai 
MEKANIK 5 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 

SANGAT BAIK-SEMPURNA 
Menguasai aturan penulisan *hanya terdapat beberapa kesalahan 
ejaan 
CUKUP BAIK 
Kadang-kadang terjadi kesalahaan ejaan tetapi tidak mengaburkan 
makna 
SEDANG-CUKUP 
Sering terjadi kesalahan ejaan *makna membingungkan atau kabur 
SANGAT KURANG 
Tidak menguasai aturan penulisan *terdapat banyak kesalahan ejaan 
*tulisan tak terbaca 8tidak layak nilai 

 
Gaya Belajar Model Kolb 

Model ini didasarkan atas psikologi 
jung. Menurut metode ini, belajar berlansung 
melalui 4 fase atau tahap antara lain: (1) 
individu memperoleh pengalaman lansung 
yang konkrit; (2) kemudian ia 
mengembangkan observasinya dan 
memikirkan atau merefleksikannya; (3) dari 

itu dibentuklah generalisasi dan abstraksi; (4) 
implikasi yang diambilnya dari konsep-konsep 
itu dijadikannya sebagai pegangan dalam 
menghadapi pengalaman-pengalaman baru. 
Jadi agar menjadi pelajar yang efektif siswa 
harus mempunyai empat macam kemampuan 
yaitu: 

 
Tabel 2 Empat Macam Kemampuan Dalam Gaya Belajar Model Kolb 

No Kemampuan Uraian Pengutamaan 
1 Concrete 

Experience (CE) 
Pelajar melibatkan diri sepenuhnya dalam 
pengalaman baru 

Feeling (Perasaan) 

2 Reflection 
Obsrvation (RO) 

Pelajar mengobservasi dan merefleksi atau 
memikirkan pengalamnnya dari berbagai segi 

Watching (Menamati) 

3 Abstract 
Conceptualization 

(AC) 

Pelajar menciptakan konsep-konsep yang 
mengintegrasikan observasinya menjadi teori 
yang sehat 

Thinking (Berfikir) 

4 Active 
Experimentation 

(AE) 

Pelajar menggunakan teori itu untuk 
memecahkan masalah-masalahdan 
mengambil keputusan 

Doing (Berbuat) 

 
Dalam gaya belajar model kolb terdapat 

dua aspek atau dimensi yakni pengalaman 
lansung yang konkrit (CE) pada suatu pihak 
dan konseptualisasi abstrak (AC) pada pihak 
lain.dimensi kedua ialah: eksperimental aktif 
(AE) pada suatu pihak dan observasi reflektif 
(RO) pada pihak lain. Individu selalu mencari 
kemampuan belajar tertentu dlam situasi 
tertentu. Jadi individunitu dapat beralih dari 
pelaku (AE) menjadi pengamat (RO), dan dari 
keterlibatan lansung ( CE) menjadi analis 
abstrak (AC). Untuk menentukan gaya belajar 
orang, kolb menciptakan suatu Learning Style 
Inventory (LSI) dan membedakan empat gaya 
belajar siswa anatara lain sebagai berikut: 
1. Converger pelajar ini lebih suka belajar 

bila dihadapinya soal yang mempunyai 
jawaban tertentu. Bila mereka 
menghadapi tugas atau masalah, mereka 

segera berusaha menemukan jawaban 
yang tepat. Kemapuan utama mereka 
adalah AC dan AE. 

2. Diverger pelajar serupa ini lebiih 
mengutamakan CE dan RO kebalikan dari 
Converger. Kekuatan  mereka terletak 
pada daya imajinasinya. Mereka disebut 
diverger karena subur dalam melahirlkan 
ide-ide baru dan trampil dalam 
brainstorming. 

3. Assimilator cara belajar kelompok ini 
terutama bersifat AC dan RO. Mereka 
menunjukkan kemampuanya yang tinggi 
dalam menciptakan model teori.  

4. Accomodator pelajar ini bertentangan 
minatnya dengan assimilator. Mereka ini 
justru tertarik pada pengalaman yang 
konkrit (CE) dan eksperimentasi aktif 
(AE). Mereka suka akan pengalaman baru 
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dan melakukan sesuatu. Mereka berani 
mengambil resiko dan disebut 
accomodator, karena mereka mampu 
menyesuaikan diri dalam berbagai situasi 
yang baru (Nasution, 2008:112). 

Menurut kolb belajar itu merupakan 
suatu perkembangan, proses perkembangan itu 
melalui tiga fase, yaitu fase “acquisition” 
dimana seseorang itu mengumpulkan 
pengetahuan, kemudian fase spesialisasi 
dimana ia memusatkan perhatiannya kepada 
bidang tertentu, dan akhirnya fase integrasi 
dimana ia menaruh minat untuk gaya belajar 
yang selama ini kurang digunakannya dan 
dengan demikian memperoleh minat dan 
tujuan hidup baru. 

 
Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 
dengan menyimpulkan data, menggunakan 
instrumen penelitian, dan menganalisis data 
yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan 
tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan  
(Sugiyono, 2009:14). Dengan kata lain 
penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan 
untuk memperoleh informasi-informasi 
mengenai keadaan yang ada. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan data hasil 
Belajar Tuntas/Mastery Learning dalam 
kemampuan menulis cerpen sederhana pada 
anak SD kelas VI dengan menggunakan gaya 
belajar model Kolb. 

Teknik pengumpulan data yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 
observasi  dan catatan lapangan. Penjelasan 
dari setiap teknik pengumpulan data tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Tes 

Metode tes adalah “serentetan 
pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 
digunakan untuk mengatur keterampilan, 
pengetahuan inteligensi, kemampuan atau 
bakat yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok” Arikunto (2010:193). Jenis tes 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 
akhir pembelajaran yaitu evaluasi dengan 
menggunakan lembar penilaian yang berupa 
LKS dan lembar penilaian individu menulis 
cerpen sederhana. Untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa, peneliti 
melakukan  
penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, dibagi 
dengan jumlah siswa yang ada di kelas. 
Dirumuskan sebagai berikut: 

1. Uji Hipotesis 
 

 
 

Keterangan : 
 : Nilai rata-rata hasil per kelompok 

sampel 1 
 : Nilai rata-rata hasil per kelompok 

sampel 2 
  : Varian pada distribusi sampel 1 

 : Varian pada distribusi sampel 2 
N1 : Jumlah subjek kelompok sampel 1 
N2 : Jumlah subyek kelompok sampel 2 

(Winarsunu, 2012:82) 
Setelah diperoleh hasil dari perhitungan 
menggunakan rumus tersebut, kemudian 
dikonsultasikan dengan tabel nilai t. 
Apabila harga thitung lebih besar dari harga 
ttabel ( thitung > ttabel) maka hal ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan (Hipotesis diterima) sedangkan 
apabila thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < 
ttabel ) maka hal ini menunjukkan tidak 
adanya pengaruh yang signifikan 
(hipotesis ditolak). Cara untuk 
menentukan ttabel adalah dengan 
memeriksa derajat kebebasannya (db) = 
Nx+Ny-2 pada tabel nilai-nilai t dengan 
taraf signifikan (α)=5% (disebut juga taraf 
penerimaan 95%)  
Adapun hipotesis yang diajukan sebagai 
berikut: 
H0  : tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan media diorama teradap 
hasil belajar. 
H1 : adanya pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan media diorama teradap 
hasil belajar. 

2. N-Gain Ternormalisasi 
N-Gain digunakan untuk mengetahui 
seberapa peningkatan hasil belajar siswa. 
Gain ternormalisasi (g) digunakan untuk 
memberikan gambaran secara umum 
peningkatan hasil belajar antara sebelum 
mendapat treatment dan sesudah 
mendapat treatment.  
Besarnya peningkatan sebelum dan 
sesudah pembelajaran dihitung dengan 
rumus gain ternormalisasi (normalized 
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gain) yang dikembangkan oleh Hake 
(1999) sebagai berikut: 

 

Gain ternormalisasi (g) menurut Hake 
(1999) kemudian dimodifikasi oleh 
sundayana (2014), sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Interpretasi Gain Ternormalisasi yang dimodifikasi 
Nilai Gain Ternormalisasi Interpretasi 

-1,00 ≤ g < 0,00 Terjadi penurunan 
g = 0,00 Tidak terjadi peningkatan 
0,00 < g < 0,30 Rendah 
0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 
0,70 ≤ g ≤ 1,00 Tinggi 

 
 Hake (dalam Sundayana, 2014:151) 

 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil 

Hasil penelitian yang dilakukan 
dengan melibatkan 25 siswa memperlihatkan 
bahwa Hasil belajar tuntas/mastery learning 

dengan menggunakan gaya belajar model kolb 
dalam penulisan cerpen sederhana di kelas VI 
sekolah dasar terdapat peningkatan dalam 
kategori sedang.  

 
Tabel 4 Data Skor Menulis Cerpen Sederhana Kelompok Eksperimen 

Siswa ISI 
ORGA 
NISASI 

KOSA 
KATA 

BAHASA MEKANIK
DATA 

1  

1 27 17 16 19 4 83 6889 

2 28 13 15 20 5 81 6561 

3 27 11 14 20 3 75 5625 

4 26 16 15 21 4 82 6724 

5 20 12 19 19 3 73 5329 

6 27 16 18 20 4 85 7225 

7 26 20 19 21 5 91 8281 

8 23 19 17 18 3 80 6400 

9 20 14 18 22 2 76 5776 

10 28 19 18 23 5 93 8649 

11 27 19 18 17 4 85 7225 

12 26 17 19 24 5 91 8281 

13 19 19 18 22 2 80 6400 

14 25 15 17 21 4 82 6724 

15 24 16 14 20 4 78 6084 

16 25 19 18 22 5 89 7921 

17 28 17 17 21 4 87 7569 

18 21 15 15 18 2 71 5041 

19 17 16 13 11 2 59 3481 

20 27 14 17 24 3 85 7225 

21 25 14 11 19 3 72 5184 

22 28 19 16 23 5 91 8281 

23 20 19 18 22 3 82 6724 

24 28 17 15 9 2 71 5041 

25 27 17 18 22 5 89 7921 
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JUMLAH  2031 166561 

MEAN  81,24 6662,44

VARIAN  1562,56 

        

T HITUNG   
 
Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 25 siswa didapatkan perhitungan nilai rata-rata 
kelompok eksperimen sebesar 81,24 . 
 

Tabel 5 Data Skor Menulis Cerpen Sederhana Kelompok Kontrol 

Siswa ISI 
ORGA 
NISASI 

KOSA 
KATA 

BAHASA MEKANIK
DATA 

1  

1 22 15 13 16 3 69 4761 

2 21 13 15 20 5 74 5476 

3 21 9 12 25 3 70 4900 

4 19 10 13 22 4 68 4624 

5 10 15 12 20 2 59 3481 

6 27 15 11 24 4 81 6561 

7 21 11 17 18 3 70 4900 

8 16 11 14 13 3 57 3249 

9 14 9 12 18 2 55 3025 

10 21 15 11 16 4 67 4489 

11 16 11 14 17 2 60 3600 

12 17 16 11 23 3 70 4900 

13 21 18 15 7 2 63 3969 

14 18 11 8 16 3 56 3136 

15 23 17 16 22 4 82 6724 

16 11 17 14 8 3 53 2809 

17 18 16 16 17 3 70 4900 

18 16 11 17 12 3 59 3481 

19 22 15 14 24 2 77 5929 

20 28 17 19 24 4 92 8464 

21 18 16 13 17 3 67 4489 

22 19 12 16 24 4 75 5625 

23 27 18 17 17 4 83 6889 

24 20 14 13 13 2 62 3844 

25 19 18 16 8 5 66 4356 

JUMLAH  1705 118581 

MEAN  68,2 4743,24

VARIAN  2300 

        

T HITUNG   
 

Pada tabel di atas dapat diketahui 
bahwa dari 25 siswa didapatkan perhitungan 
nilai rata-rata kelompok eksperimen sebesar 
68,2. Nilai akhir kedua sampel kemudian 

dianalisis dengan menggunakan uji–t 
sebagaimana yang dipaparkan dalam bab 3. 
Hasil analisis menggunakan uji-t diperoleh 
sebesar 1,92. Sedangkan besar  t tabel dengan 
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derajat kebebasan 48 dan dengan taraf  
penerimaan 95% adalah  1,677224 jika 
dibulatkan 1,68. Untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa menggunakan 
rumus N-Gain Ternormalisasi sebagaimana 
telah diuraikan dalam bab 3. Batas skor N-
Gain Ternormalisasi  -1,00 ≤ g  ≤  1,00. Hasil 
belajar siswa dianalisis dengan rumus N-Gain 
Ternormalisasi dan diperoleh skor 0.41 atau 
41% yaitu skor positif, hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan dengan interprestasi 
sedang. Data hasil belajar siswa kelas kontrol 
dan kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 
4 dan 5. 
Pembahasan 

Hasil belajar dianalisis dengan 
menggunakan uji t dan diperoleh thitung.  

Kemudian thitung dikonsultasikan terhadap ttabel  
didapatkan thitung > ttabel. Hal ini menunjukkan 
bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian 
menunjukan bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan antara penggunaan gaya belajar 
model Kolb terhadap hasil belajar. Adanya 
pengaruh yang signifikan antara penggunaan 
gaya belajar Kolb memberikan pengertian 
bahwa penggunaan gaya belajar model Kolb 
dapat dijadikan alternatif oleh guru untuk 
dapat meningkatkan hasil belajar. Sedangkan 
hasil analisis menggunakan uji N-Gain 
Ternormalisasi diperoleh skor 0,41 atau 41%. 
Skor 0,41 termasuk dalam interval 0,30 ≤ g < 
0,70. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar antara sebelum 
mendapat treatment dan sesudah mendapat 
treatment mengacu pada tabel 3.  

Dari penjelasan di atas diperoleh 
bahwa gaya belajar model Kolb memberikan 
pengaruh terhadap hasil belajar. Sedangkan 
peningkatan hasil belajar terkategori sedang. 
Hal ini menunjukkan bahwa gaya belajar Kolb 
dapat dijadikan alternatif guru untuk dapat 
meningkatkatkan hasil belajar siswa. Terkait 
hasil N-Gain Ternormalisasi yang 
menunjukkan interprestasi sedang memberikan 
pengertian bahwa treatment perlu ditingkatkan 
agar diperoleh hasil yang maksimal. Faktor 
lain yang mempengaruhi bisa meliputi suasana 
belajar maupun ketersediaan perlengkapan 
belajar yang memadai. Hal ini berarti bahwa 
semakin baik gaya belajar siswa, maka 
semakin baik pula prestasi belajar yang dicapai 
siswa. 
 
 
 

Penutup 
Kesimpulan 

Perhitungan nilai rata-rata kelompok 
eksperimen 81,24 dan kelompok kontrol 68,2. 
Hasil analisis menggunakan uji-t diperoleh 
sebesar 1,92. Sedangkan besar  t tabel dengan 
derajat kebebasan 48 dan dengan taraf  
penerimaan 95% adalah  1,677224 jika 
dibulatkan 1,68. Dari hasil data penelitian 
didapatkan  nilai n gain ternormalisasi yang 
didapatkan sebesar 0.41 yang berarti terdapat 
peningkatan dalam taraf sedang. Variabel gaya 
belajar kolb memberikan pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap penulisan cerpen 
sederhana di kelas VI sekolah dasar hal ini 
diperlihakan dengan besarnya nilai n gain 
yaitu 0.41 yang memperlihatkan adanya 
peningkatan namun dalam tingkat yang sedang 
atau tidak signifikan. Berdasarkan hasil 
analisis data yang dapat disimulkan bahawa 
Terdapat pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan antara gaya belajar kolb terhadap 
penulisan cerpen sederhana di kelas VI dengan 
hasil n gain ternormalisasi sebesar 0.41 yang 
berada di taraf sedang.  
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ABSTRAK 

 
Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah mata pelajaran yang mempelajari sesuatu 
yang berhubungan dengan alam. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam di 
sekolah dasar menjadi wahana bagi anak untuk mempelajari dirinya sendiri dan 
alam sekitarnya. Karakteristik ilmu pengetahuan alam ini akan cocok jika 
menggunakan pendekatan konstektual. Akan tetapi tidak seluruh pokok bahasan 
dalam IPA ini cocok dengan pendekatan kontektual. Hal ini dikarenakan manusia 
mengalami keterbatasan ruang dan waktu. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut diperlukan adanya media pembelajaran yang dapat memperjelas materi 
pembelajaran tersebut dan siswa dapat langsung melihat contoh nyata tanpa 
harus observasi langsung. Kegiatan pengembangan dilaksanakan dengan  tujuan 
menghasilkan video pembelajaran IPA kelas 4 semester 2 yang efektif yang 
membuat siswa dapat menerima pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan baik. 
Metode yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan model Dick dan 
Carey dengan prosedur pengembangan terdiri dari Identifikasi Tujuan Umum 
Pembelajaran, Analisis Pembelajaran, Identifikasi Karakteirstik Siswa, 
Merumuskan Tujuan Khusus Pembelajaran, Mengembangkan Instrumen 
Penilaian, Mengembangkan Strategi Pembelajaran, Mengembangkan dan 
Memilih Bahan Pembelajaran, Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif, 
Merevisi Produk Pembelajaran. 

 
Kata kunci: pengembangan, video pembelajaran, Ilmu Pengetahuan Alam 
 
Pendahuluan 

Pada saat ini Indonesia memasuki era 
informasi, era ini ditandai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang semakin pesat, makin 
banyaknya media  informasi, tersebarnya 
informasi yang makin meluas dan seketika, 
serta informasi dalam berbagai bentuk yang 
bervariasi tersaji dalam waktu yang cepat. 
Penyajian pesan pada era informasi ini akan 
selalu menggunakan media, baik elektronik 
maupun non elektronik. 

Terkait dengan media ini Dimyati 
(1996) menjelaskan suatu media yang 
terorganisasi secara rapi mempengaruhi secara 
sistematis lembaga-lembaga pendidikan 
seperti lembaga keluarga, agama, sekolah, dan 
pramuka. Setyosari dan Sihkabuden (2005:29) 
juga menyebutkan bahwa media dapat 

meningkatkan produktivitas pendidikan. Dari 
pendapat-pendapat tersebut menunjukkan 
kehadiran media telah mempengaruhi seluruh 
aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan 
kita, meskipun dalam derajat yang berbeda-
beda. 

Menurut Miarso (2004:456) 
menyebutkan bahwa perkembangan media 
telah menimbulkan empat kali revolusi dunia 
pendidikan. Revolusi terjadi pada beberapa 
tahun yang lalu, yaitu pada saat orang tua 
menyerahkan pendidikan anaknya pada orang 
lain yang berprofesi sebagai guru. Revolusi 
yang kedua terjadi dengan digunakannya 
bahasa tulisan sebagai sarana utama 
pendidikan. Revolusi ketiga timbul dengan 
tersedianya media cetak. Revolusi keempat 
berlangsung dengan meluasnya penggunaan 
media komunikasi elektronik.  
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Salah satu bentuk media komunikasi 
elektronik adalah media audio-visual. 
Misalnya media video dengan karakteristik 
utamanya “visual motion” serta dukungan 
audio. Penggunaan media video (audio-visual) 
sebagai sumber belajar, dapat dilakukan 
dengan dua cara, (1) by utilization yaitu 
memanfaatkan produk yang pada awalnya 
tidak dirancang untuk pembelajaran, (2) by 
design artinya media tersebut 
dirancang/dikembangkan berdasarkan tujuan-
tujuan pembelajaran tertentu sehingga 
keberadaanya merupakan bagian integral dari 
sistem pembelajaran. Oleh sebab itu fungsi 
utama dari media pembelajaran ini adalah 
sebagai alat bantu belajar mengajar yang 
dipergunakan oleh guru. 

Melihat dan merasakan kemajuan 
teknologi yang demikian pesat ini, tampaknya 
masih perlu membenahi diri sebab pada 
kenyataannya lebih banyak informasi 
mengenai ilmu pengetahuan dan perangkat 
teknologi yang masih harus membeli dari 
negara lain, sehingga ketergantungan dengan 
negara-negara pemasok informasi ilmu 
pengetahuan dan karya teknologi semakin 
besar. Langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyusul ketinggalan dalam ilmu pengetahuan 
dan teknologi adalah dengan memperbaiki 
kualitas sumberdaya manusia semua warga 
negara, dengan demikian semuanya harus 
memperoleh kesempatan yang sama untuk 
mendapatkan pendidikan, khususnya 
pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA). MIPA merupakan bagian dari 
ilmu pengetahuan yang mempunyai andil 
cukup besar bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang manfaatnya 
banyak dirasakan dewasa ini. 

Ilmu pengetahuan alam (IPA) adalah 
mata pelajaran yang mempelajari sesuatu yang 
berhubungan dengan alam. Pembelajaran ilmu 
pengetahuan alam di sekolah dasar menjadi 
wahana bagi anak untuk mempelajari dirinya 
sendiri dan alam sekitarnya. Karakteristik mata 
pelajaran ilmu pengetahuan alam ini akan 
cocok jika menggunakan pendekatan 
konstektual. Pendekatan konstektual 
merupakan konsep belajar yang membantu 
guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimiliki dengan 
penerapannya dalam kehidupan mereka 
sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Akan tetapi tidak seluruh pokok bahasan 
dalam IPA ini cocok dengan pendekatan 
kontektual. Hal ini dikarenakan manusia 
mengalami keterbatasan ruang dan waktu. 

Selama ini berdasarkan pengalaman dan 
pengamatan pembelajaran IPA untuk siswa 
sekolah dasar masih menggunakan text book. 
Pembahasan di dalam text book menggunakan 
uraian tulis yang sangat panjang dan gambar-
gambar yang menarik tapi kurang membantu 
memberikan penjelasan, sehingga penjelasan 
materi masih saja tetap bersifat abstrak. Selain 
menggunakan text book guru juga 
menggunakan gambar-gambar yang diambil 
dari majalah, koran, ataupun gambar dari 
internet yang kapasitas gambarnya belum bisa 
dijangkau oleh siswa dalam satu kelas. 
Sedangkan jika guru ingin mencoba dengan 
pendekatan kontekatual pun masih menemui 
kesulitan. 

Tujuan pengembangan adalah untuk 
menghasilkan video pembelajaran IPA kelas 4 
semester 2 yang efektif yang membuat siswa 
dapat menerima pelajaran ilmu pengetahuan 
alam dengan baik dan memudahkan 
pemahaman materi pembelajaran, siswa juga 
dapat langsung melihat contoh nyata tanpa 
harus observasi langsung. 
 
Kajian Pustaka 
Pengembangan 

Pengembangan adalah proses 
penerjemahan spesifikasi desain ke dalam 
bentuk fisik (Seel & Richey 1994). Kawasan 
pengembangan dapat diorganisasikan dalam 
empat kategori: teknologi cetak (yang 
memberikan landasan untuk kategori yang 
lain), teknologi audio visual, teknologi 
berbasis komputer, dan teknologi terpadu. 
Karena kawasan pengembangan mencakup 
fungsi-fungsi desain, produksi, dan 
penyampaian, maka suatu bahan dapat 
didesain dengan menggunakan satu jenis 
teknologi, diproduksi dengan menggunakan 
yang lain dan disampaikan dengan yang lain 
lagi. 
Model Pengembangan Media Video 
Pembelajaran 

Model rancangan pembelajaran 
dikemukakan disini yaitu model rancangan 
pembelajaran Dick dan Carey (2001). Model 
ini merupakan salah satu model desain 
pembelajaran yang berfokus pada sistem 
pembelajaran dan memberikan langkah-
langkah pengembangan bahan pembelajaran 
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(Gustafon, 1996:29). Di dalam rancangan 
model Dick dan Carey pengembangan dan 
pemilihan bahan pembelajaran diuraikan pada 
langkah ke-7. Suparman (2001:47) 
menyatakan bahwa pedoman pemilihan bahan 
pembelajaran untuk pembelajaran adalah agar 
membelajarkan pembelajar. Sarana pendukung 
ini harus dapat memberikan motivasi dan 
mudah dipelajari oleh siswa. 
Media Video Pembelajaran 
1. Pengertian Video Pembelajaran 

Media video merupakan media audio-
visual atau jenis media pandang-dengar yang 
menampilkan informasi dalam bentuk moving 
image (citra bergerak). Menurut UNESCO 
(dalam Dewan Film Nasional, 1981:9) 
dinyatakan bahwa segala macam bentuk 
perekaman pada bahan baku pita, piringan dan 
sebagainya, dengan atau tanpa suara, yang 
apabila diproyeksikan kembali memberikan 
kesan gambar hidup yang disajikan melalui 
aplikasi teknologi video. 

Kehadiaran media video dapat 
digunakan untuk tujuan komersial, hiburan, 
pendidikan serta pembelajaran. Pada 
penggunaan pembelajaran, maka media video 
merupakan bagian integral dari sistem 
pembelajaran, sehingga media ini disebut 
media pembelajaran. 
2. Karakteristik Video Pembelajaran 

Untuk menghasilkan media video 
pembelajaran yang mampu meningkatkan 
motivasi dan efektivitas penggunanya, 
pengembangan media video memperhatikan 
karakteristik sebagai berikut: 

a. Video mampu memperbesar obyek yang 
kecil, terlalu kecil bahkan tidak dapat 
dilihat secara kasat mata.  

b. Dengan teknik editing objek yang 
dihasilkan dengan pengambilan gambar 
oleh kamera dapat diperbanyak 

c. Video juga mampu memanipulasi 
gambar 

d. Video mampu membuat objek menjadi 
still picture 

e. Video mampu mempertahankan 
perhatian audien yang melihat video 
tersebut. 

f. Video mampu menampilkan obyek 
gambar dan informasi yang paling baru, 
hangat dan aktual. 

3. Tujuan Video Pembelajaran 
Media video pembelajaran sebagai 

bahan ajar bertujuan: 

a. Memperjelas dan mempermudah 
penyajian pesan agar tidak terlalu 
bersifat verbalis 

b. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, 
dan daya indera siswa maupun guru 

c. Meningkatkan motivasi dan gairah 
belajar siswa untuk menguasai mata 
pelajaran secara utuh 

d. Mengembangkan kemampuan siswa 
dalam berinteraksi langsung dengan 
lingkungan 

e. Memungkinkan siswa untuk belajar 
lebih bermakna dengan tayangan-tayang 
an yang jelas dan menarik perhatian 
siswa 

f. Memungkinkan siswa untuk melakukan 
kegiatan peniruan sesuai dengan isi 
tayangan yang terdapat dalam video 
pembelajaran. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Video 
Pembelajaran 

Membahas karakteristik media video 
sebagai salah satu produk teknologi, maka 
implikasi media video untuk keperluan 
pembelajaran memiliki beberapa kelebihan 
dan keterbatasan menurut Sadiman (2009:74) 
antara lain: 

a. Kelebihan 
(1) dapat menarik perhatian untuk 
periode-periode yang singkat dari 
rangsangan luar lainnya, (2) dengan alat 
perekam lainnya pita video sejumlah 
besar penonton dapat memperoleh 
informasi dari ahli-ahli atau spesialis, (3) 
demonstrasi yang sulit direkam 
sebelumnya, sehingga pada waktu 
mengajar guru bisa memusatkan 
perhatian pada menyajiannya, (4) keras 
lemah suara yang ada bisa diatur dan 
disesuaikan bila akan disisipi komentar 
yang akan didengar, (5) gambar proyeksi 
bisa di ”beku” kan untuk diamati dengan 
sesama. Guru bisa mengatur dimana dia 
akan mengatur gerakan gambar tersebut ; 
kontrol sepenuhnya ada di tangan guru, 
(6) ruangan tidak perlu digelapkan untuk 
penyajiannya. 

b.  Keterbatasan 
(a) perhatian penonton sulit dikuasai, 
partisipasi mereka jarang di praktekkan, 
(b) sifat komukasinya bersifat satu arah 
dan harus diimbangi dengan pencarian 
bentuk umpan balik yang lain, (c) kurang 
mampu menampilkan detail dari objek 
yang disajian secara sempurna, (d) 
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memerlukan peralatan yang mahal dan 
kompleks. 

5. Unsur-Unsur Video Pembelajaran  
a. Unsur gambar 

1) Pemain/obyek selain gambar 
manusia dan benda dapat pula 
berupa grafis 

2) Setting lingkungan/tempat dimana 
obyek berada 

3) Property benda-benda yang 
mengikuti/melekat pada obyek dan 
setting yang dapat dipindah-pindah 
misalnya pakaian, aksesoris dsb. 

4) Lighting dengan pencahayaan obyek 
dapat terlihat, pencahayaan dapat 
memberi kesan suasana dan artistik 
dalam cerita. Prastowo (2011:310) 

b. Unsur Suara 
1) Suara manusia melalui dialog dan 

monolog 
2) Musik dalam program video/TV 
3) Penggunaan musik dan sound effect 

6. Format Video Pembelajaran 
a. Naratif. Dalam istilah video disebut juga 

dengan voice over yaitu informasi 
pembelajaran disampaikan oleh narator 
atau suara tanpa diperlihatkan 
penyajinya. 

b. Wawancara. Format ini bertujuan untuk 
menjelaskan satu konsep materi dari 
sumber yang cocok atau para pakar 
yang ahli dibidangnya. 

c. Presenter. Materi dijelaskan melalui 
suara yang ditimbulkan dari proses 
rekaman dan presenter tampak dilayar 
monitor. 

d. Format gabungan. Jika dimungkinkan 
dapat pula format di atas digabungkan 
artinya materi disajikan oleh presenter, 
dijelaskan setiap rincian visual dengan 
voice over dan dilengkapi dengan insert-
insert yang diperlukan. Bahkan jika 
diperlukan terdapat adegan wawancara 
dengan tokoh narasumber. 

7. Penulisan Naskah Video 
a. Sinopsis. Tujuan utamanya adalah 

mempermudah pemesan menangkap 
konsepnya, mempertimbangkan 
kesesuaian gagasan dengan tujuan yang 
akan dicapainya, dan menentukan 
persetujuannya. 

b. Treatment. Treatment memberikan 
uraian secara ringkas secara deskriptif 
tentang bagaimana suatu episode cerita 
atau rangkaian peristiwa instruksional 

nantinya akan diproduksi sebagai 
ilustrasi pembanding. 

c. Storyboard. Tujuan pembuatan 
storyboard adalah untuk melihat tata 
urutan peristiwa yang akan di 
visualisasikan telah sesuai garis cerita 
(plot) maupun sekuens belajarnya, untuk 
melihat kesinambungan arus cerita. 
Storyboard juga dapat dipergunakan 
sebagai momen-momen pengambilan 
(shot) video. 

d. Skrip atau naskah. Tujuan utama suatu 
skrip atau naskah adalah sebagai peta 
atau bahan pedoman bagi sutradara 
dalam mengendalikan penggarapan 
substansi materi kedalam suatu 
program. 

e. Skenario. Skenario merupakan petunjuk 
operasional dalam pelaksanaan produksi 
atau pembuatan program. Skenario 
sangat bermanfaat bagi teknisi dan 
kerabat produksi yang akan 
melaksanakan dengan tanggung jawab 
teknis operasional. Sadiman (2010:156) 

8. Proses Produksi Video Pembelajaran 
Produksi adalah pembuatan bahan 

pelajaran sendiri, berdasarkan naskah yang 
telah dirancang sesuai dengan kriteria 
pengolahan. Kegiatan produksi bisa dipandang 
sebagai suatu subsistem, yang bertujuan untuk 
menghasilkan produk berupa bahan 
pembelajaran. Proses kegiatan produksi video 
meliputi penugasan penulis, penunjuk kerabat 
produksi, pemilihan pelaku pembuat latar, 
pemilihan lokasi, penjadwalan kerja, 
penyediaan logistik, pengambilan rekaman, 
penyunting rekaman, pengkajian hasil 
rekaman, dan penyempurnaan hasil rekaman. 

Miarso (2004:259) menjelaskan bahwa 
kegiatan produksi ini harus dilakukan oleh 
suatu tim yang mempunyai ketrampilan atau 
kemahiran khusus. Dasar dari suatu produksi 
program video/TV yang baik adalah naskah 
(scrpit)  yang baik. Naskah merupakan 
pedoman dalam pengambilan gambar/suara 
(shooting) dan editing/dubbing. Untuk menulis 
naskah, penulis harus selalu berfikir visual dan 
pengetahuan yang memadahi tentang bahasa 
visual, karena penyampaian pesan dalam 
program video/TV lebih mengutamakan pada 
sajian melalui gambar, sedangkan suara 
sebagai pendukung. 
9. Pola pemanfaatan video dalam proses 

belajar mengajar 
a. Pemanfaatan media dalam situasi kelas 
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Menurut Sadiman (2010:190) dalam 
tatanan ini, media pembelajaran 
dimanfaatkan untuk menunjang 
tercapainya tujuan tertentu. 
Pemanfaatannyapun dipadukan dengan 
proses belajar mengajar dalam situasi 
kelas. Ketika merencanakan 
pemanfaatan media itu guru harus 
melihat tujuan yang harus dicapai, 
materi pelajaran yang mendukung 
tercapainya tujuan-tujuan itu, serta 
strategi belajar mengajar yang sesuai 
untuk mencapai tujuan itu. Media 
pembelajaran yang dipilih haruslah 
sesuai dengan ketiga hal yang meliputi 
tujuan, materi dan strategi 
pembelajarannya. 

b. Pemanfaatan media di luar situasi kelas 
1) Pemanfaan media secara bebas 

Pemanfaatan media secara bebas 
adalah media yang digunakan tanpa 
dikontrol atau diawasi. 

2) Pemanfaatan media secara kontrol 
Pemanfaatan media secara terkontrol 
adalah bahwa media itu digunakan 
dalam suatu rangkaian kegiatan yang 
diatur secara sistematis untuk 
mencapai tujuan. 

c. Pemanfaatan media secara 
perseorangan, kelompok, dan massal 
1) Pemanfaatan media secara 

perseorangan 
Pemanfaatan media ini digunakan 
secara individu yang memang 
dirancang untuk digunakan 
perseorangan. 

2) Pemanfaatan media secara kelompok 
Pemanfaatan media kelompok dapat 
berupa kelompok kecil (2-8) orang, 
kelompok besar (9-40) orang. Media 
digunakan secara kelompok harus 
memenuhi persyaratan, yaitu: (a) 
suara yang disajikan harus keras 
sehingga semua anggota kelompok 
dapat mendengar, (b) gambar atau 
tulisan dalam media harus cukup 
besar sehingga dapat dilihat oleh 
semua anggota kelompok, (c) perlu 
ada alat penguji yang dapat 
memperkeras suara (amplifier) dan 
memperbesar gambar (proyektor). 

3) Pemanfaatan  media secara massal 
adalah media yang digunakan oleh 
audiens dalam jumlah yang besar 
secara bersama-sama. Media yang 

disiapkan untuk massal biasanya 
dibuat dalam ukuran besar sehingga 
dapat dilihat banyak orang. 

d. Strategi pemanfaatan 
1) Persiapan sebelum menggunakan 

media 
Supaya menggunakan media video 
dapat berjalan lancar, maka perlu 
adanya persiapan-persiapan, seperti 
halnya: mempelajari petunjuk buku 
penggunaan, mempersiapkan peralatan 
media yang akan digunakan, 
memberikan penjelasan mengenai 
tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai, mengatur letak peralatan 
dengan baik, sehingga siswa dapat 
melihat dan mendengar dengan jelas. 

2) Kegiatan selama menggunakan media 
Selama proses penggunakan media 
video tersebut hendaknya tetap tercipta 
suasana tenang, menyenangkan, dan 
tidak tegang sehingga siswa atau 
pengguna tidak terganggu. Selain itu, 
siswa dapat menanyakan hal-hal yang 
kurang jelas. 

3) Kegiatan tindak lanjut 
Memberikan soal post-test  dan angket 
pada siswa. Kegiatan ini bermaksud 
untuk mengkaji apakah tujuan yang 
ditetapkan telah tercapai, sehingga 
akan diketahui tingkat kemanfaatan 
media video tersebut. Sadiman 
(2010:198-199), 

D. Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar 
Ilmu pengetahuan alam (IPA) 

berhubungan dengan cara mencari tahu 
tentang alam secara sistematis. IPA bukan 
hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 
suatu proses penemuan (Depdiknas, 
2008:148). Dalam hal ini IPA lebih ditekankan 
pada penerapan pengetahuan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Menurut Wikipedia (2013) Ilmu 
pengetahuan alam adalah sebuah mata 
pelajaran yang mempelajari ilmu alam untuk 
siswa SD, SMP. Namun berbeda pada istilah 
yang terdapat di SMA dan perguruan tinggi, 
kata IPA lebih dikenal sebagai salah satu 
penjurusan kelas yang secara lebih khusus 
memfokuskan untuk membahas ilmu-ilmu 
eksakta 

Sedang menurut Iskandar (1997:2) IPA 
adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-
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peristiwa yang terjadi di alam. Peristiwa 
tersebut dapat berupa peristiwa-peristiwa yang 
terjadi secara alamiah tanpa campur tangan 
manusia maupun peristiwa yang terjadi dengan 
campur tangan manusia. Jadi apapun 
peristiwanya dapat dipelajari dengan 
menggunakan IPA. 

Jadi IPA merupakan salah satu pelajaran 
di SD yang mempelajari tentang  sistem atau 
proses yang didapat dari hasil observasi 
terhadap gejala atau fakta-fakta yang terjadi di 
alam ini (alam semesta, makhluk hidup dan 
sifat-sifatnya). 
 
Metodologi 

Mengembangkan rancangan 
pembelajaran, diperlukan suatu model 
pengembangan  pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik isi yang dikembangkan. 
Pengembangan media video pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 semester 2 
menggunakan model rancangan pembelajaran 
Dick dan Carey (2001). Pengembangan video 
pembelajaran ini dikembangkan dengan 
mengikuti model desain Dick dan Carey yang 
telah dimodivikasi berdasarkan keperluan 
pengembangan. Model ini memiliki sepuluh 
langkah prosedural, hanya saja untuk 
pengembangan ini diadaptasi menjadi 
sembilan langkah yaitu : (1) Identifikasi 
Tujuan Umum Pembelajaran, (2) Analisis 
Pembelajaran, (3) Identifikasi Karakteirstik 
Siswa, (4) Merumuskan Tujuan Khusus 
Pembelajaran, (5) Mengembangkan Instrumen 
Penilaian, (6) Mengembangkan Strategi 
Pembelajaran, (7) Mengembangkan dan 
Memilih Bahan Pembelajaran, (8) Merancang 
dan Melaksanakan Evaluasi Formatif, (9) 
Merevisi Produk Pembelajaran 

Dengan model yang digunakan, maka 
prosedur yang ditempuh dalam pengembangan 
ini adalah: 
1. Identifikasi Tujuan Umum Pembelajaran 

Langkah awal dalam suatu 
pengembangan adalah menganalisis 
kebutuhan untuk pemecahan masalah 
pembelajaran yang ada dengan melakukan 
observasi terhadap kesesuaian video 
pembelajaran dengan karakteristik mata 
pelajaran, karakteristik siswa, serta 
kurikulum yang dikembangkan. 
Selanjutnya melakukan identifikasi tujuan 
umum pembelajaran, yaitu menentukan apa 
yang akan dilakukan siswa setelah selesai 
mengikuti pembelajaran. Mengidentifikasi 

tujuan umum pembelajaran ini dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran tentang 
kualifikasi kemampuan yang diharapkan 
dan dapat dimiliki siswa setelah mengikuti 
pembelajaran. Tujuan pembelajaran 
merupakan pernyataan mengenai apa yang 
harus dimiliki siswa setelah selesai 
mengikuti suatu pembelajaran (Dick dan 
Carey 2001). 

2. Analisis Pembelajaran 
Analisis pembelajaran dimaksudkan 

untuk mengetahui ketrampilan-ketrampilan 
bawahan (sub ordinat skill) yang 
mengharuskan siswa menguasai langkah-
langkah pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Analisis pembelajaran 
terhadap tujuan umum dapat dilakukan 
melalui dua tahap: 

a. Menggolongkan pernyataan tujuan umum 
menurut jenis kapabilitas belajar yang 
dikemukakan oleh Gagne mengenai 
informasi verbal, ketrampilan intelektual, 
strategi kognitif, sikap, dan psikomotor. 

b. Menggunakan analisis pengalihan 
informasi dengan mendeskripsikan secara 
tepat apa yang akan dikerjakan siswa untuk 
mencapai tujuan pembelajaran ilmu 
pengetahuan alam. 

3. Identifikasi Karakteristik Siswa 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik siswa sekolah dasar untuk 
dipertimbangkan dalam merancang 
kegiatan pembelajaran yang dapat 
diperoleh melalui observasi. Kemampuan 
awal siswa diidentifikasi melalui hasil 
belajar siswa pada kelas sebelumnya, serta 
melalui pretest yang berhubungan langsung 
dengan materi ilmu pengetahuan alam. 
Dalam pembelajaran cara penyampaian 
pembelajarannya kepada siswa harus 
disesuaikan dengan karakteristik siswa 
sekolah dasar. Secara umum, diketahui 
bahwa siswa sekolah dasar senang bermain, 
senang bergerak, senang bekerja dalam 
kelompok, dan senang merasakan atau 
melakukan sesuatu secara langsung. 
Karakteristik ini dibutuhkan dalam 
pengembangan video pembelajaran ini. 

4. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus 
Guru menyusun pernyataaan spesifik 

tentang apa yang bisa dilakukan dalam 
menyelesaikan pembelajaran. Pernyataan 
yang dijabarkan dari keterampilan yang 
dikenali dengan cara melakukan analisis 
pembelajaran dengan menyebutkan 
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keterampilan yang dipelajari. Perumusan 
tujuan khusus pembelajaran didasarkan 
hasil analisis pembelajaran terhadap 7 
rumusan tujuan umum pembelajaran serta 
identifikasi karakteristik dan kemampuan 
awal siswa. 

5. Mengembangkan Instrumen Penilaian 
Instrumen penilaian merupakan 

komponen yang digunakan sebagai alat 
untuk mengukur seberapa jauh tingkat 
keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran khusus. Hasil pencapaian 
siswa ini merupakan petunjuk akan tingkat 
keberhasilan sistem pembelajaran yang 
digunakan. 

6. Mengembangkan Strategi Pembelajaran 
Pada tahap ini dilakukan pemilihan 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran 
yang dipilih harus dalam bentuk 
demonstrasi yang melibatkan pertisipasi 
aktif siswa (Depdiknas 2007). Maka dalam 
video pembelajaran ini menggunakan 
pendekatan pembelajaran kontekstual, 
dimana dalam strategi pembelajaran ini 
pertisipasi aktif siswa sangat diutamakan. 
Sehingga beberapa metode yang dapat 
dimanfaatkan adalah diskusi, unjuk kerja, 
dan demontrasi. 

7. Mengembangkan dan Memilih Bahan 
Pembelajaran 

Pada langkah ini merupakan bagian 
pokok dari kegiatan pengembangan media 
video pembelajaran mata pelajaran Ilmu 
pengetahuan alam, yaitu dihasilkan produk 
bahan pembelajaran yang berwujud media 
video pembelajaran dengan format fisik 
DVD. 

a. Pemilihan media 
1) Karakteristik isi pembelajaran dengan 

konstruk isi berupa fakta maupun konsep 
2) Anderson (1994:102-103) menguraikan 

pemilihan media video untuk tujuan 
pembelajaran dari aspek kognitif, afektif, 
dan psikomotor. 

a) Tujuan kognitif 
yakni yang menyangkut kemampuan 
mengenal kembali dan kemampuan 
memberikan rangsangan berupa gerak yang 
serasi. Umpannya adalah suatu obyek atau 
benda yang bergerak. Dengan video dapat 
pula dipertunjukkan serangkaian gambar 
diam dengan atau tanpa suara, sebagaimana 
yang biasanya dapat dilakukan dengan foto, 
film bingkai atau film rangkai. Dapat pula 

diajarkan pengetahuan tentang hukum-
hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Selain 
itu dapat juga dipakai untuk menunjukkan 
daftar kata yang dianggap penting. Video 
dapat digunakan untuk menunjukkan 
contoh cara bersikap atau berbuat dalam 
suatu penampilan. Dengan menggunakan 
video, siswa langsung mendapat atau 
koreksi terhadap penampilan yang belum 
memenuhi persyaratan/prinsip tertentu. 

b) Tujuan afektif 
Dengan menggunakan berbagai tehnik dan 
efek video dapat menjadi media yang 
sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap 
dan emosi. Video merupakan media yang 
baik sekali untuk menyampaikan informasi 
dalam afektif. 

c) Tujuan psikomotor 
Video merupakan media yang tepat untuk 
memperlihatkan contoh ketrampilan gerak 
dan dapat diperjelas dengan cara dipercepat 
maupun diperlambat. Dengan video siswa 
dapat langsung mendapat umpan balik 
secara visual terhadap kemampuan mereka 
mempraktekkan ketrampilan gerakan. 

b. Pengembangan progam video pembelajaran 
Pengembangan program video 

pembelajaran adalah bagian integral dari 
sistem pembelajaran, untuk memproduksi 
media itu sendiri langkah-langkah yang 
ditempuh adalah: 

1) Penulisan naskah 
Penulisan naskah video juga dimulai 
dengan identifikasi topik atau gagasan, 
dalam pengembangan instruksional, topik 
maupun gagasan dirumuskan dalam tujuan 
khusus kegiatan instruksional atau 
pembelajaran. Konsep gagasan, topik, 
maupun tujuan yang khusus kemudian 
dikembangkan menjadi naskah dan 
produksi menjadi program video. 
Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan 
gagasan menjadi program video dilakukan 
secara bertahap melalui pembuatan 
sinopsis, treatment, storyboard, skrip atau 
naskah dan skenario atau naskah produksi. 
Naskah merupakan persyaratan yang harus 
ada untuk suatu program terkontrol isi dan 
bentuk sajiannya. Tahap-tahap kegiatan 
tersebut adalah :  

a) Sinopsis 
Tujuan utamanya adalah mempermudah 
pemesan menangkap konsepnya, 
mempertimbangkan kesesuaian gagasan 
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dengan tujuan yang akan dicapainya, dan 
menentukan persetujuannya. 

b) Treatment 
Treatment memberikan uraian secara 
ringkas secara deskriptif tentang bagaimana 
suatu episode cerita atau rangkaian 
peristiwa instruksional nantinya akan 
diproduksi sebagai ilustrasi pembanding. 

c) Storyboard 
Tujuan pembuatan storyboard adalah untuk 
melihat tata urutan peristiwa yang akan di 
visualisasikan telah sesuai garis cerita 
(plot) maupun sekuens belajarnya, untuk 
melihat kesinambungan arus cerita. 
Storyboard juga dapat dipergunakan 
sebagai momen-momen pengambilan (shot) 
video. 

d) Skrip atau naskah 
Tujuan utama suatu skrip atau naskah 
adalah sebagai peta atau bahan pedoman 
bagi sutradara dalam mengendalikan 
penggarapan substansi materi kedalam 
suatu program. 

e) Skenario 
Skenario merupakan petunjuk operasional 
dalam pelaksanaan produksi atau 
pembuatan program. Skenario sangat 
bermanfaat bagi teknisi dan kerabat 
produksi yang akan melaksanakan dengan 
tanggung jawab teknis operasional. 

f) Produksi program video 
(a) Pra produksi 

Tahap praproduksi melalui tahap yang 
panjang dan menentukan keberhasilan pada 
tahap selanjutnya. Tahap ini merupakan 
perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan 
hasil yang akan dicapai. Tahap ini meliputi: 
(1) penentuan ide/eksplorasi gagasan, (2) 
penyusunan garis besar isi media video, (3) 
penyusunan jabaran materi media video, 
(4) penyusunan naskah, (5) pengkajian 
naskah. Hasil akhir dari tahap praproduksi 
yaitu naskah video pembelajaran yang telah 
disetujui oleh pengkaji dan dinyatakan 
kebenarannya, sehingga naskah tersebut 
layak produksi. 

(b) Produksi 
Produksi merupakan tahap selajutnya 
setelah naskah diterima oleh produser dan 
sutradara. Untuk menghasilkan gambar dan 
suara sesuai dengan keinginan penulis 
naskah, maka pada tahap ini harus 
dilakukan berbagai kegiatan, meliputi: (1) 
rembuk naskah, (2) penentuan tim 
produksi, (3) casting (pencarian pemain), 

(4) hunting (pencarian lokasi shooting), (5) 
crew metting (rapat tim produksi), (6) 
pengambilan gambar. Hasil akhir dari 
kegiatan produksi yaitu sekumpulan 
gambar dan suara dari lapangan yang siap 
diserahkan kepada editor untuk dipilih 
sesuai naskah. 

(c) Pasca produksi 
Setelah sekumpulan gambar dan suara 
diterima oleh editor, maka langkah 
selanjutnya yaitu tahap pemilihan gambar 
dan suara yang terbaik. Gambar dan suara 
tersebut kemudian disambung-sambung. 
Tahap ini cukup panjang, yaitu meliputi: 
(1) editing (penggabungan dan pemilihan 
gambar), (2) mixing (pengisian musik), (3) 
preview, (4) ujicoba, (5) revisi. Hasil akhir 
dari kegiatan ini yaitu sebuah media video 
pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh 
siswa dan guru dalam pembelajaran di 
kelas. Sadiman (2010) 

8. Merancang dan Melaksanakan Evaluasi 
Formatif 

a. Desain Uji Coba 
Pada dasarnya kegiatan uji coba produk 
pengembangan dilaksanakan sebagai 
langkah evaluasi formatif yang terdiri atas 
1) desain uji coba, 2) subyek uji coba, 3) 
jenis data, 4) instrument pengumpulan data, 
dan 5) teknik analisis data 

b. Subyek Uji Coba 
1. Ahli isi/materi 

Penetapan ahli isi/materi didasarkan pada 
pertimbangan sebagai berikut: 

a) Merupakan guru mata pelajaran Ilmu 
pengetahuan alam 

b) Memiliki latar belakang minimal S1. 
c) Menguasai materi yang berkaitan dengan 

mata pelajaran Ilmu pengetahuan alam. 
2. Ahli media 

Penetapan sebagai ahli rancangan 
pembelajaran dan media pembelajaran 
didasarkan pada: 

a) Merupakan dosen dari jurusan Teknologi 
Pendidikan atau Teknologi Pembelajaran 

b) Memiliki latar belakang pendidikan 
minimal S2 

c) Memiliki keahlian tentang media 
pembelajaran 

3. Uji coba sasaran 
Uji coba sasaran yang dimaksud adalah 
sasaran pengguna produk pengembangan 
yaitu siswa kelas 4 sekolah dasar. 

c. Jenis Data 
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Jenis data yang diperoleh berdasarkan uji 
coba media video pembelajaran ini berupa 
data kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif diperoleh dari angket yang 
disebarkan kapada subyek uji coba, 
sedangkan data kualitatif berupa komentar, 
tanggapan dan saran-saran perbaikan. 

d. Instrumen Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh sejumlah data yang 
diharapkan, digunakan instrumen 
pengumpulan data sebagai berikut: 

1. observasi, dilakukan untuk memperoleh 
informasi tentang aktivitas guru dan siswa 
selama kegiatan pelajaran berlangsung. 
Aspek yang diobservasi meliputi, aktivitas 
guru, aktivitas siswa, interaksi antara guru 
dan siswa, sehingga dapat mengidentifikasi 
masalah yang perlu dipecahkan. 

2.  angket, digunakan untuk mengumpulkan 
data tentang keefektifan, efisiensi, dan 
kemenarikan produk video pembelajaran 
pada kegiatan uji coba lapangan. 

3. wawancara, pedoman ini digunakan dalam 
rangka untuk mengumpulkan data 
identifikasi masalah, penyelidikan 
kontekstual serta kegiatan uji coba 

lapangan khususnya untuk saran dan 
masukan. 

4.  dokumentasi, digunakan untuk memperoleh 
atau mendapatkan informasi tentang 
silabus, RPP Ilmu Pengetahuan Alam, dan 
latar belakang siswa. 

e. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data penting dalam kegiatan 
pengembangan karena untuk mengetahui 
kesimpulan tentang masalah yang diteliti. 
Data yang telah terkumpul dari penilaian 
ahli media, ahli materi dan audiens (siswa) 
yang berupa angket akan diolah untuk 
untuk merevisi media video pembelajaran 
tersebut. 
 

f. Desiminasi 
Setelah kegiatan pengembangan media 
video selesai, kegiatan dilanjutkan dengan 
memfokuskan pada desiminasi. 

9. Merevisi Produk Pembelajaran 
Data yang diperoleh dari evaluasi 

formatif dikumpulkan dan di interpretasikan 
untuk memecahkan kesulitan yang dihadapi 
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, 
dengan kata lain evaluasi ini digunakan untuk 
merevisi video pembelajaran agar lebih efektif. 

 
Hasil dan Pembahasan 
A. Ahli Isi/Materi 

Tabel 1 Data Ahli Materi 
No Aspek yang dinilai 
1 Kejelasan uraian materi-materi dalam mata pelajaran IPA kelas 4 semester 2 menggunakan 

video pembelajaran 
2 Kelengkapan uraian materi-materi dalam mata pelajaran IPA kelas 4 semester 2 pada video 

pembelajaran 
3 Kesesuaian video pembelajaran dengan materi pembelajaran 
4 Kejelasan gambar video dan narasi dalam video pembelajaran 
5 Kecepatan siswa memahami materi-materi dalam mata pelajaran IPA kelas 4 semester 2  jika 

menggunakan video pembelajaran 
6 Efisiensi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

kelas 4 semester 2 
7 Ketepatan penggunaan video pembelajaran pada pelajaran IPA kelas 4 semester 2 
8 Kecenderungan siswa untuk belajar lagi (menandakan siswa tidak bosan/jenuh) atau 

keinginan untuk mengurangi lagi materi-materi yang dikemas dalam video pembelajaran pada 
pelajaran IPA kelas 4 semester 2 

9 Daya tarik susunan isi/materi-materi yang terdiri dari narasi, animasi/video pembelajaran pada 
pelajaran IPA kelas 4 semester 2 

10 Penggunaan LKS sebagai penyerta sesuai untuk membantu siswa dalam belajar 
11 Kemudahan LKS untuk dipahami 
12 Kejelasan panduan guru 

Berdasarkan hasil analisis data ahli materi diperoleh hasil 95,8%, sehingga dapat 
diinterpretasikan bahwa video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 semester 2 yang 
dikembangkan termasuk dalam kriteria valid/layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 
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B. Ahli Media  
Tabel 2 Data Ahli Media 

No Aspek yang dinilai 
1 Kesesuaian pemilihan media video pembelajaran ini dengan materi yang disajikan 
2 Kesesuaian media video ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
3 Kemenarikan dalam penyajian gambar video/animasi pada media video pembelajaran 
4 Kejelasan gambar video dalam video pembelajaran 
5 Kejelasan teks dalam video pembelajaran ini untuk dipahami 
6 Narasi dalam video pembelajaran untuk dipahami 
7 Kesesuaian gambar dan narasi terhadap tujuan pembelajaran 
8 Penggunaan warna secara keseluruhan pada video pembelajaran 
9 Kejelasan dari pesan gambar/animasi dalam video pembelajaran 
10 Penggunaan LKS sebagai penyerta sesuai untuk membantu siswa dalam belajar 
11 LKS mudah untuk dipahami 
12 Kejelasan panduan guru 

Berdasarkan hasil analisis data ahli media diperoleh hasil 93,7%, sehingga dapat 
diinterpretasikan bahwa video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 semester 2 yang 
dikembangkan termasuk dalam kriteria valid/layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 
Secara umum komentar dari ahli media terhadap media video pembelajaran adalah sebagai berikut: 
a.  Sebaiknya ditambah teks agar memperkuat isi dari video 
b.  Penggunaan slide dikurangi dan diperbanyak videonya 
c. Penggunaan slow motion pada materi yang penting untuk memperkuat pemahaman siswa 
 
C. Uji Coba Perseorangan 

Tabel 3 Data siswa (Uji Coba Perseorangan) 
No Aspek yang dinilai 
1 Kejelasan materi yang disampaikan melalui video pembelajaran 
2 Isi materi dalam video pembelajaran 
3 Senang belajar menggunakan video pembelajaran 
4 Kejelasan gambar dan teks yang disajikan dalam video pembelajaran 
5 Kemenarikan gambar yang disajikan dalam video pembelajaran 
6 Belajar dengan video pembelajaran ini memberikan motivasi mengikuti pelajaran IPA 
7 Perasaan siswa setelah belajar menggunakan video pembelajaran 
8 Dengan bantuan video pembelajaran ini siswa lebih mudah memahami materi 
9 Kemenarikan belajar dengan video pembelajaran 

10 Kemudahan LKS untuk dikerjakan oleh siswa 
 

Berdasarkan hasil analisis data  siswa 
pada uji coba perseorangan diperoleh hasil 
88,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
kelas 4 semester 2 yang dikembangkan 
termasuk dalam kriteria valid/layak untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran. Saran 
dari uji coba perseorangan ini yang perlu 
diperhatikan pengembang, yaitu: ada beberapa 
gambar tayangan yang kurang jelas. Revisi 
produk pengembangan pada tahap uji coba 
perorangan ini difokuskan pada memperbaiki 
tayangan yang gambarnya kurang jelas. 
D. Uji Coba Kelompok Kecil 

Berdasarkan hasil analisis data siswa 
pada uji coba kelompok kecil diperoleh hasil 

91%, sehingga dapat disimpulkan bahwa video 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 
semester 2 yang dikembangkan termasuk 
dalam kriteria valid/layak untuk digunakan 
dalam proses pembelajaran secara kelompok. 
Beberapa saran dari uji coba kelompok kecil 
ini yang perlu diperhatikan pengembang, 
yaitu: perlu ditambah contoh-contoh tentang 
bab yang ditayangkan. Maka fokus revisi dari 
pengembang berdasarkan komentar dan saran 
tersebut adalah menambah contoh-contoh 
tentang bab yang ditayangkan. 
E. Uji Coba Kelompok Besar (Uji Lapangan) 

Uji coba kelompok besar/klasikal ini 
dilakukan untuk menguji layak atau tidaknya 
video pembelajaran apabila digunakan di 
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dalam kelas yang sesungguhnya. Berdasarkan 
hasil analisis data ahli siswa pada uji coba 
kelompok besar/klasikal diperoleh hasil 
91,8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
kelas 4 semester 2 yang dikembangkan 
termasuk dalam kriteria valid/layak untuk 
digunakan dalam proses pembelajaran secara 
klasikal. Beberapa saran dari uji coba 
kelompok besar yang perlu diperhatikan 
pengembang  yaitu siswa menyarankan 
meskipun dengan adanya media video 
pembelajaran, peran guru masih tetap perlu 
dibutuhkan siswa dalam pembelajaran. 
 
Simpulan 

Produk pengembangan adalah berupa 
video pembelajaran IPA kelas 4 semester 2. 
Produk video ini dikerjakan dengan Adobe 
Premier 2, Corel Draw 14, Flash MX, dan 
Adobe Audition 01 kemudian dikemas ke 
dalam bentuk DVD yang disertai dengan 
panduan guru dan lembar kerja siswa. 
Pengembangan video pembelajaran ini 
menggunakan model Dick dan Carrey. 

Pengembangan produk berupa video 
pembelajaran ini sebagai salah satu bentuk 
strategi penyampaian pesan pembelajaran 
untuk meningkatkan kemampuan strategi 
mengajar guru. Dalam mengajarkan materi 
IPA kelas 4 semester 2 ini guru mengalami 
beberapa kendala pada saat ingin memberikan 
pembelajaran kontekstual dikarenakan adanya 
keterbatasan dalam ruang dan waktu. 
Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga 
perlu adanya bantuan dari media pembelajaran 
untuk mengatasi hal ini. Media video 
pembelajaran dirasa merupakan solusi yang 
pas untuk mengatasi permasalahan ruang dan 
waktu tersebut, dangan video pembelajaran ini 
guru bisa seolah-olah bisa membawa alam ke 
dalam kelas. Selain itu, dengan produk 
pengembangan ini siswa akan lebih mudah 
memahami materi, lebih cepat memahami 
materi, dan lebih termotivasi untuk belajar 
mata pelajaran IPA. 

Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka video pembelajaran ini telah 
berhasil diuji tingkat efektivitasnya. Dimana 
dari penelitian tersebut telah mendapatkan data 
yang mendukung bahwa produk yang 
dikembangkan telah memiliki nilai efektifitas 
dan daya tarik untuk digunakan dalam 
pembelajaran. Hal ini tentu menunjukkan 
bahwa video pembelajaran IPA kelas 4 

semester 2 telah memenuhi kebutuhan guru 
dalam meningkatkan strategi penyampaian 
pesan pembelajaran dan telah memenuhi 
kebutuhan siswa yang beragam dalam 
mempelajari materi-materi yang ada di dalam 
mata pelajaran IPA kelas 4 semester 2. 

Beberapa hal yang menjadi kelebihan 
dalam produk pengembangan video 
pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 
a. Produk pengembangan video pembelajaran 

ini dapat digunakan sebagai sumber dalam 
meningkatkan strategi penyampaian pesan 
atau strategi mengajar guru agar lebih 
inovatif dan bermutu. Produk 
pengembangan ini telah teruji dapat 
meningkatkan efektifitas belajar karena 
persoalan keterbatasan ruang dan waktu 
sudah dapat teratasi, selain itu daya tarik 
yang dihasilkan video pembelajaran ini 
sangat besar sehingga guru lebih mudah 
untuk memfasilitasi pembelajaran. 

b. Produk pengembangan berupa video 
pembelajaran IPA kelas 4 semester 2 ini 
dapat digunakan siswa sebagai sumber atau 
bahan ajar yang baik, dimana produk ini 
memaparkan secara gamblang dan jelas 
tentang materi-materi yang ada dalam mata 
pelajaran IPA kelas 4 semester 2 sehingga 
belajar lebih efektif. Selain itu, instrumen-
instrumen tambahan dalam video seperti: 
gambar diam, gambar bergerak, animasi, 
dan suara/narasi dapat menarik perhatian 
siswa dan menghilangkan kebosanan dalam 
belajar, serta meningkatkan keinginan 
siswa untuk belajar dan belajar lagi. 

c. Produk pengembangan berupa video 
pembelajaran IPA kelas 4 semester 2 ini 
telah melalui beberapa tahapan validasi. 
Ahli-ahli yang telah memvalidasi video 
pengembangan ini adalah ahli isi/materi 
dan ahli media pembelajaran. Dalam tahap 
validasi ini para ahli memberikan saran dan 
komentar yang akan digunakan 
pengembang untuk menyempurnakan 
produk pengembangannya. 

d. Produk pengembangan berupa video 
pembelajaran ini telah melalui beberapa 
tahapan uji coba pada siswa salah satu 
sekolah dasar. Video pengembangan ini 
telah diujicobakan mulai dari uji coba 
perseorangan, uji coba kelompok kecil, dan 
uji coba kelompok besar. Dalam uji coba 
tersebut siswa memberikan saran dan 
komentar yang akan digunakan 
pengembang untuk lebih menyempurnakan 
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produk pengembangannya agar lebih 
afektif digunakan dalam pembelajaran. 

e. Video pembelajaran ini dikemas ke dalam 
bentuk kepingan DVD karena kapasitasnya 
818 Mb dan tidak akan cukup pada 
kepingan CD yang dapat menyimpan data 
maksimal hanya 700 Mb. 

f. Video pengembangan ini disertai dengan 
LKS sebagai latihan siswa setelah melihat 
tayangan video tersebut, dalam LKS 
terdapat beberapa latihan soal. 

g. Video pengembangan ini disertai dengan 
panduan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran. 

Sedangkan kelemahan dalam video 
pembelajaran ini adalah kesiapan sekolah, 
guru, maupun siswa dalam memfasilitasi 
pembelajaran ini dari segi hardware atau 
perangkat kerasnya. Dalam menggunakan 
video ini tentu saja diperlukan perangkat keras 
yang tidak murah seperti komputer atau 
laptop, speaker atau sound system, dan LCD 
proyektor atau juga dapat diputar di televisi 
dan DVD player. 
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ABSTRAK 

 
Prevalensi peminum alkohol masih sangat tinggi dan masyarakat lebih banyak 
mengkonsumsi alkohol dengan jenis minuman tradisional (arak). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian berbagai konsentrasi arak 
terhadap berat ginjal tikus putih galur wistar (Rattus norvegicus) jantan. Alkohol 
atau arak dapat merusak berbagai organ antara lain adalah ginjal. Metode yang 
digunakan merupakan eksperimental dengan pendekatan the post test only control 
group design. Subjek penelitian berupa tikus putih galur wistar jantan dengan 
berat 150-200 gram sebanyak 20 ekor dibagi dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 
kontrol (P0) tanpa pemberian arak, kelompok 1 (P1) pemberian arak konsentasi 
31,8% (X),  1 ml per hari, kelompok 2 (P2) pemberian arak konsentrasi 41,8%(Y), 
1 ml perhari , kelompok 3 (P3) pemberian arak konsentrasi 56,3%,  1 ml perhari. 
Pada hari 30 tikus dikorbankan dan dilakukan pembedahan untuk pengambilan 
organ ginjal. Hasil dan kesimpulan dari data yang diperoleh adalah tidak 
terdapat pengaruh pemberian berbagai konsentrai arak  terhadap berta ginjal 
tikus putih galur wistar (Rattus norvegicus) jantan. Pembahasan dan kesimpulan 
meskipun hasil dari penelitian yang dilakuan menunjukan peningkatan berat 
ginjal, tetapi hasil uji statistik anova menunjukan hasil signifikansi sebesar 0,174 
(0,174 > 0,05), maka H0 diterima. dengan demikian dapat disimpulkan 
pemberian arak konsentrasi 31,8; 41,8; 56,3% tidak dapat mempengaruhi 
perubahan makroskopis berupa peningkatan berat ginjal tikus, yang 
dimungkinkan akibat data yang diperoleh tidak semua sampel mengalami 
peningkatan berat ginjal. 
 

Kata kunci: Pengaruh, Arak, berat ginjal tikus 
 
 
Pendahuluan 

Arak adalah minuman beralkohol suling 
jenis minuman keras yang biasanya diproduksi 
di negara-negara Asia Tenggara dan Asia 
Selatan. Bahan yang biasa digunakan adalah 
nira kelapa, tebu, biji-bijian (misalnya beras, 
beras merah) atau buah, tergantung pada 
negara atau wilayah asalnya1 

 Efek samping dalam  konsumsi 
alkohol (etanol) yang berlebihan adalah 
meningkatnya resiko gagal ginjal dan gagal 
fungsi hati. Mengkonsumsi etanol sangat 
berbahaya karena reaksi kimia senyawa ini 
membentuk nefrotoksin (merusak sel pada 

ginjal) yang  kuat hingga menyebabkan 
gangguan fungsi dan kematian sel (nekrosis) 
pada sel tubulus proksimal 2. Berdasarkan 
uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk 
melakuakan penelitian mengenai pengaruh 
pemberian berbagai konsentrasi arak terhadap 
berat ginjal tikus putih galur wistar (Rattus 
norvegicus) jantan.  

Permasalahan yang dihadapi dalam 
penelitian ini adalah: Apakah ada pengaruh 
pemberian berbagai konsentrasi arak terhadap 
berat ginjal tikus putih galur wistar (Rattus 
norvegicus) jantan. 
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Tujuan  dari penelitian ini adalah 
menganalisis pengaruh pemberian berbagai 
konsentrasi arak konsentrasi terhadap berat 
ginjal tikus putih galur wistar (Rattus 
norvegicus) jantan. 

 
Tinjauan Pustaka 

Minuman adalah segala sesuatu yang 
dapat dikonsumsi dan dapat menghilangkan 
rasa haus3.  Minuman dapat dibedakan menjadi 
2 yaitu alkohol dan non alkohol4. Metabolisme 
alkohol melibatkan 3 jalur, yaitu: jalur 
sitosol/lintasan alkohol dehidrogenase, jalur 
peroksisom/sistem katalase, jalur mikrosom5. 

Ginjal memiliki sekitar satu juta nefron. 
Nefron terdiri dari glomelurus, kapsula 
bowmen, tubulus proksimal, lengkung henle, 
tubulus distal dan tubulus pengumpul4. 
Tubulus proksimal berjalan berkelok-kelok 
dan berakhir sebagai saluran yang lurus di 
medula ginjal (pars desendens Ansa Henle) 6 
 
Metode Penelitian 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian eksperimental laboratorium dengan 
menggunakan tikus putih galur wistar (Rattus 
norvegicus) jantan sebagai hewan uji. 

Secara acak tikus - tikus dikelompokan 
pada setiap kelompok perlakuan dan kontrol 
dalam kandang (40 cm x 30 cm x 12 cm) 
dengan kawat penutup yang tidak tajam. 
Kemudian kelompok perlakuan diberikan arak 
konsentrasi 31,8%(X); 41,8% (Y) dan 
56,3%(Z) 

Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah empat, yaitu kelompok kontrol (P0) 
merupakan kelompok yang tidak diberikan 
arak, kelompok 1 (P1) merupakan kelompok 
dengan pemberian arak konsnetrasi X, 
kelompok 2  (P2) merupakan kelompok 
dengan pemberian arak konsnetrasi Y, dan 
kelompok 3 (P3) merupakan kelompok 
pemberian arak konsentrasi Z.  

Pemberian dilakukan selama 30 hari. 
Seelah 30 hari tikus dikorbankan dengan cara 
dianastesi menggunakan eter dan dilakukan 
pebedahan untuk pengambilan organ ginjal 
guna meneliti perubahan berat dan tingkat 
keruskan ginjal. 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Departemen 
Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas 
Negeri Airlangga Surabaya pada bulan Maret-
April 2016. 

Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 

tikus putih galur wistar (Rattus norvegicus) 
yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi 
sebagai berikut: 
1. Kriteria Inklusi 

a. Tikus berjenis kelamin jantan 
b. Umur 8-12 minggu 
c. Tikus dengan berat 150-200 gram 
d. Kondisi sehat (aktif dan tidak cacat) 

2. Kriteria Eksklusi 
a. Tikus cacat atau ada luka pada tubuh 
b. Bobot tikus mengalami penurunan  
c. Tikus tidak mau makan selama 

penelitian 
Penelitian ini membutuhkan sebanyak 5 

ekor tikus pada tiap kelompok perlakuan. 
Sehingga besar sampel total dalam penelitian 
ini adalah 20 ekor tikus. Hal tersebut diperoleh 
dari perhitungan menggunakan rumus Feeder 
Variabel Penelitian  
1. Variabel terikat ( akibat )  

a. Berat ginjal 
b. Nekrosis tubulus akut (NTA) 

2. Variabel bebas ( sebab ) 
a. Pemberian arak yang berbahan kelapa 

Alat dan Bahan Penelitian  
Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan pada 
penelitian meliputi Kandang tikus sebanyak 
tiga ekor (40 cm x 30 cm x 12 cm) serta kawat 
penutup yang tidak tajam, tempat makan dan 
minum, koran sebagai alas, toples, kapas, 
sonde, spuit 3cc, alat bedah, timbangan, kertas 
millimeter, kamera, penggaris (mistar). 
Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah arak dengan kadar 
alkohol 31,8%, 41,8%, 56,3%, aquades, eter, 
pellet, formalin 10%, salin (garam fisiologis). 
Teknik Pengumpulan Variabel 

Teknik pengukuran berat ginjal tikus 
dilakukan dengan penimbangan organ setelah 
dibedah menggunakan alat timbangan.  
Rancanga  Analisis 

Data dianalisis dengan spss versi 16, 
beda nyata setiap perlakuan diuji dengan 
anova satu arah untuk berat ginjal. 
Proses Pembuatan Arak 

Pembuatan arak diawali dari tuak yang 
matang yang telah disadap. Hasil sadapan 
kadang kala dalam satu hari hanya 
memperoleh satu gelas dalam satu pohon. 
Tuak hasil sadapan ini kemudian akan 
ditampung ke dalam gentong plastik selama 3 
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sampai 4 hari hingga tuak terasa kecut. Tuak 
ini akan diproses bersamaan dengan serabut 
kelapa di dalam gentong yang tertutup sebagai 
proses fermentasi. Setelah dirasa cukup, tuak 
akan dimasukkan kedalam rangkaian 
pengarakan yang terdiri dari tiga buah kaling 
atau guci. Masing-masing guci akan berisi 4 
ember tuak dengan daya tampung 5 liter. 
Proses penyulingan dilakuan kurang lebih 10 
jam 7 

Arak hasil penyulingan mampu 
memproduksi kadar alkohol mulai dari 30, 35 
hingga 50 %. Arak ini juga dapat dibedakan 
menjadi beberapa tingkatan kelas kadar 
alkohol. Untuk kelas satu memiliki kadar 
alkohol antara 35 - 50 %, untuk kelas kedua 
memiliki kadar alkohol 30 % sedangkan untuk 
kelas ketiga memiliki kadar alkohol 25 %. 
Hal-hal yang mempengaruhi kadar alkohol 
dalam arak berbeda-beda adalah pohon tempat 
pengambilan tuak, lama tuak sadapan di 
fermentasi dan alat enyulingan tuak 7 

Pada penelitain yang berjudul Pengaruh 
Pemberian Arak Konsentrasi 31,8%; 41,8%; 
56,3% Terhadap Berat Ginjal dan Tingkat 
Kerusakan Ginjal Tikus Putih Galur Wistar 
(Rattus norvegicus) Jantan, arak yang 
digunakan adalah arak yang terbuat dari tuah 
yang disadap dari pohon kelapa. Konsentrasi 
arak yang digunakan adalah 31,8%, 46,1% dan 
58,3% yang termasuk kedalam arak kelas 1 
dan kelas 2 7 
 
Pembahasan dan Hasil 
Berat Ginjal 

Hasil penimbangan organ ginjal 
didapatkan rata-rata kelompok kontrol (P0) 
sebesar 0,81 gram, kelompok perlakuan 1 (P1)  
sebesar 0,89 gram,  kelompok perlakuan 2 
(P2) sebesar 0,96 gram, sedangkan untuk 
kelompok perlakuan 3 (P3) yaitu sebesar 0,98 
gram. Semua tersaji pada table dan gambar 
dibawah ini : 

 
Tabel 1: Hasil Pengumpulan Data Berat Organ Ginjal Tikus 

 

 
 

Gambar 1: Diagram Batang Perbandingan Rata-rata Berat Ginjal Tiap Kelompok Perlakuan 
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Analisis Data 
Berat Ginjal 

Pada diagram batang perbandingan rata-
rata berat ginjal pada tiap kelompok terlihat 
bahwa pemberian arak konsentrasi x, y, z 
mempengaruhi perubahan rata-rata berat 
ginjal. Guna memperkuat dugaan tersebut 
maka hasil diatas dapat dilanjutkan dengan 
analisis uji anova satu arah. 

Uji anova satu arah dalam analisis berat 
ginjal menunjukan hasil signifikansi sebesar 
0,174 (0,174 > 0,05), maka H0 diterima, 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh pemberian arak 
konsentrasi H, Y, Z terhadap berat ginjal. 
Berat Ginjal 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan dengan pemberian arak konsentrasi 
31,8%; 41,8%; 56,3% terhadap kelompok-
kelompok hewan coba diperoleh hasil dari 
rata-rata berat ginjal yang berbeda-beda pada 
tiap kelompok. Kelompok kontrol memiliki 
rata-rata berat ginjal sebesar 0,81 gram, untuk 
kelompok perlakuan 1 (P1) didapatkan hasil 
sebesar 0,89 gram. Pada kelompok perlakuan 2 
(P2) didapatkan hasil sebesar 0,96 gram, 
sedangkan pada kelompok  perlakuan 3 (P3) 
didapatkan hasil sebesar 0,98 gram.  

Data diatas menerangkan bahwa berat 
ginjal mengalami peningkatan.  Peningkatan 
berat ginjal menandakan bahwa ginjal masih 
dalam keadaan degenerasi. Degenerasi sel 
sering diartikan sebagai kehilangan struktur 
normal sel sebelum kematian sel, hal ini 
menjadi tanda awal kerusakan sel yang 
disebabkan oleh toksin. Degenerasi hidropik 
ini biasanya terdapat pada sel hepar dan 
tubulus kontortus ginjal. 

Degenerasi hidropik adalah peningkatan 
jumlah air dalam sel yang menyebabkan 
sitoplasma dan organel sel tampak 
membengkak dan bervakuol. Zat yang 
memiliki sifat toksik akan menyebabkan 
gangguan pada organel mitokondria yang 
menghasilkan energy Adenosin Triphospat 
(ATP). ATP tersebut dibutuhkan untuk 
berjalannya pompa natrium. Apabila tidak ada 
ATP maka natrium yang ada dalam sel tidak 
akan keluar7. Dimana natrium memiliki sifat 
menarik air 8 

Sehingga permebilitas sel tergangu 
menyebabkan cairan di ekstrasel akan masuk 
ke dalam intrasel dalam jumlah yang banyak 
dan membentuk vakuola yang jernih, kecil, 
dan banyak. Vakuola-vakuola tersebut bersatu 

membentuk vakuola yang lebih besar (vakuola 
tunggal) yang menempati sitoplasma dan 
menggantikan inti sel serta terjadi 
pembengkakan sel sehingga terjadilah 
degenerasi hidropik9.10 Meskipun hasil dari 
penelitian yang dilakuan menunjukan 
peningkatan berat ginjal, tetapi hasil uji 
statistik anova menunjukan hasil signifikansi 
sebesar 0,174 (0,174 > 0,05), maka H0 
diterima. dengan demikian dapat disimpulkan 
pemberian arak konsentrasi 31,8; 41,8; 56,3% 
tidak dapat mempengaruhi perubahan 
makroskopis karena yang berubah adalah dari 
permiabilitas membran yang meningkat 
sehingga cairan dapat masuk kedalam sel.  
 
Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan dari penelitian yang 
berjudul Pengaruh Pemberian Arak 
Konsentrasi 31,8%; 41,8%; 56,3% Terhadap 
Berat Ginjal tikus Putih Galur wistar (Rattus 
norvegicus) Jantan adalah : Tidak terdapat 
pengaruh pemberian berbagai konsentrasi arak 
konsentrasi terhadap berat ginjal tikus putih 
galur wistar (Rattus norvegicus)  Jantan, yang 
dimungkinkan pada data yang diperoleh tidak 
semua sampel mengalami peningkatan berat 
ginjal. Saran 

Saran dari penelitian yang berjudul 
Pengaruh Pemberian berbagai konsentrasi arak 
terhadap Berat Ginjal dan Tingkat Keruskan 
ginjal Tikus putih Galur Wistar (Rattus 
norvegicus)  Jantan. 
1. Sebaiknya, sebelum pembedahan, tiap 

sampel ditimbang ulang untuk mengetahu 
berat  badan guna mengkonversi berat 
ginjal tikus terhadap berat badan tikus. 

2. Sebaiknya, dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai pengaruh pemberian 
berbagai konsntrasi arak terhadap berat 
ginjal tikus putih galur wistar (Rattus 
norvegicus) Jantan. Serta mencari 
kemungkinan lain yang dapat terjadi pada 
ginjal tikus. 
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ABSTRAK 

 
Zat-zat aktif yang terkandung dalam obat anti nyamuk elektrik dan obat anti 
nyamuk bakar bila digunakan secara rutin lambat laun dapat mempengararuhi 
dan menyebabkan kelainan pada organ-organ tubuh manusia, salah satunya 
adalah paru. Metode penelitian; penelitian yang akan dilakukan adalah 
eksperimen. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan the post test only 
control group design. Secara acak tikus-tikus dikelompokkan pada setiap 
kelompok perlakuan dan kontrol. Penelitian yang dilakukan pada hewan coba, 
gambaran pada paru hewan coba menjelaskan adanya perbedaan antara 
perlakuan paparan obat anti nyamuk elektrik dengan paparan obat anti nyamuk 
bakar. Gambar perlakuan pemberian obat anti nyamuk elektri terhadap kontrol 
(P0=11,666 cm2) dengan perlakuan paparan obat anti nyamuk eletrik 6 jam 
(P1elektrik= 9,291 cm2)  menunjukkan pengecilan atau  pengerutan karena paru 
mengalami kolaps. Gambaran perlakuan pemberian obat anti nyamuk bakar 
terhadap kontrol (P0=7,77 cm2) dengan perlakuan paparan obat anti nyamuk 
bakar 6 jam (P1bakar= 8,76 cm2)  menunjukkan pembesaran karena paru 
mengalami keracunan asap obat anti nyamuk bakar. Kesimpulan; Pemberian 
obat anti nyamuk bakar yang menghasilkan asap mengandung zat karsinogen. 
Sehingga dapat menyebabkan kerusakan serius pada hidung, tenggorokan dan 
jaringan paru.Perubahan gambaran pembesaran paru terjadi pada perlakuan 
pemberian obat anti nyamuk bakar P1bakar selama 6 jam. Perubahan gambaran 
paru pada perlakuan pemberian obat anti nyamuk elektrik  P1elektrik  selama 6 jam 
mengalami pengecilan paru karena kolaps paru. 

 
Kata kunci: elektrik, bakar, obat anti nyamuk 
 
Pendahuluan 

Geografis negara Indonesia merupakan 
wilayah yang sesuai dengan tempat hidup jenis 
nyamuk yang berperan sebagai vektor 
penyakit. Curah hujan yang tinggi 
menimbulkan banyak genangan air dimana – 
mana dan terdapat rawa sehingga  nyamuk 
akan sangat mudah berkembang biak 
(Hoedojo,2006). Nyamuk yang dengan mudah 
berkembang biak, maka kejadian penyakit 
yang disebabkan oleh nyamuk. Upaya yang 
harus dilakukan oleh masyarakat untuk tidak 
sekedar penanggulangan nyamuk, maka 
diperlukan upaya untuk menanggulanginya, 
yaitu salah satunya  dengan pemakaian obat 

anti nyamuk, yang tentunya mengandung 
insektisida beberapa senyawa kimia 
(Almahdy,2014). Insektisida yang 
mengandung beberapa senyawa kimia, salah 
satunya merupakan golongan dari pestisida 
dimana pestisida adalah bagian dari zak toksis 
(Hayes,2001). 

Obat anti nyamuk yang beredar di 
pasaran baik berupa obat semprot, bakar 
maupun cair dimana terkandung  senyawa 
kimia berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu 
propoxur, tranflutrin, bioaleterin, dikiorvos, 
dalletherine,octachiorophil eter. Penggunaan 
obat anti nyamuk perlunya memperhatikan 
cara dan penggunaannya.  Jenis obat nyamuk 
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saat ini yang berada sangatlah beragam, 
misalnya berbentuk semprot, bakar, oles 
maupun elektrik. Penggunaan obat anti 
nyamuk elektrik dan  obat anti nyamuk jenis 
bakar harus dilakukan di ruang terbuka, dan 
untuk  penggunaan obat anti nyamuk semprot 
dilakukan terhadap ruang kosong minimal 1 
jam sebelum ditempati. Obat anti nyamuk 
yang mengandung saat ini banyak 
mengandung zat tambahan tertentu. Zat 
tambahan yang dapat merugikan kesehatan 
manusia, dimana bahan dapat berupa 
pewarna,pengawet serta pewangi 
(Godam,2006 ;Anonymous, 2003).  

Zat-zat aktif yang terkandung dalam 
obat anti nyamuk elektrik dan obat anti 
nyamuk bakar bila digunakan secara rutin 
lambat laun dapat mempengararuhi dan 
menyebabkan kelainan pada organ-organ 
tubuh manusia, salah satunya adalah paru-paru 
(Ariani,2012). Obat nyamuk bakar yang 
mengeluarkan asap, dimana asap tersebut 
menguap dari pembakaran obat nyamuk 
ternyata mengandung zat karsinogen.Paparan 
melalui pernapasan sangat berbahaya 
dikarenakan partikel- partikel bahan aktif 
dapat dengan cepat diserap oleh paru – paru 
menuju peredaran darah. Sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan serius pada hidung, 
tenggorokan dan jaringan paru – paru, dan 
apabila terhirup dengan jumlah yang cukup 
dan dalam jangka waktuk yang lama 
(Iswara,2009). 

Asap yang berasar dari obat nyamuk 
bakar merupakan salah satu sumber dari 
pembentuk senyawa radikal bebas. Radikal 
bebas merupakan molekul yang memiliki satu 
atau lebih elektron yang tidak berpasangan. 
Elektron – elektron yang bepangan ini 
menyebabkan radikal bebas menjadi senyawa 
yang sangat reaktif terhadap sel – sel tubuh 
dengan cara mengikat elektron molekul sel 
(Pietta,1999; Wijaya,1996) Reaksi ini sering 
disebut dengan oksidasi. Pada kondisi ini 
manusia membutuhkan senyawa antioksidan 
yang diperoleh dari makanan  (Umayah,2007). 
Anti obat nyamuk elektrik menurut 
Wahyuningsih (2009) bahwa untuk obat anti 
nyamuk elektrik merupakan obat anti nyamuk 
yang benyak diminati dalam menanggulangi 
nyamuk. Obat antinyamuk elektrik 
mengandung Allethrin, dimana salah satu 
bahan aktif yang terkandung didalam obat anti 
nyamuk elektrik.  

Kandungan Allethrin  sangat beresiko 

merusak kesehatan, dan dalam kurun waktu 
yang lama masuk tubuh secara inhalasi 
menyebabkan organ tubuh mengalami 
kerusakan. Proses detoksifikasi tidak berjalan 
dengan semestinya maka zat-zat beracun akan 
terakumulasi menjadi perantara meudahkan 
terjangkitnya suatu penyakit akibat penurunan 
sistem imun. Selain itu akumulasi zat beracun 
erat hubungannya dengan penuaan dini, 
penyakit kanker, penyakit jantung, kolesterol 
tinggi, dan gangguan pada kulit 
(Christijanti,2010).   

Rumusan penelitian adalah, Bagaiman 
mekanisme dari paparan obat anti nyamuk 
elektrik dan obat anti nyamuk bakar terhadap 
gambaran paru tikus?  Dan tujuan dari 
penelitian ini adalah, mengetahui 
perbandingan mekanisme paparan obat anti 
nyamuk elektrik dengan obat anti nyamuk 
bakar terhadap gambaran paru yang diberikan 
pada tikus. 
 
Kajian  Pustaka 
Difinisi Obat Nyamuk 

Pestisida adalah zat untuk 
mengendalikan, menolak, atau memikat 
organisme pengganggu atau hama 
(Raini,2009). Pestisida banyak sekali jenisnya, 
antara lain fungisida untuk mengendalikan 
jamur, rodentisida untuk hewan pengerat, 
herbisida untuk gulma, akarisida untuk tungau, 
bakterisida untuk bakteri, dan insektisida 
untuk membasmi serangga (Raini,2009).  
Insektisida telah digunakan di berbagai bidang 
(Institut Pertanian Bogor).  Pada bidang 
kesehatan, insektisida digunakan dalam 
pengendalian vektor baik oleh pemerintah 
maupun rumah tangga (Sih, 2013). Insektisida 
untuk entomologi digunakan dalam program 
pemerintah bagi sasaran fase pradewasa dan 
dewasa. Adapun insektisida yang digunakan 
pada skala rumah tangga adalah untuk sasaran 
pada fase dewasa. 

Insektisida memiliki racun dan dari 
berbagai zat aktif tersebut tidak hanya 
dirasakan oleh serangga yang menjadi sasaran 
dari insektisida, tetapi dapat pula berdampak 
pada hewan maupun manusia terkena 
insektisida (Wahyuningsih,2011). Manusia, 
adalah paling rentan terhadap racun insektisida 
terutama pada anak-anak. Karena anak – anak 
cenderung memasukkan berbagai jenis barang 
yang ditemui ke dalam mulutnya. Jika yang 
dimasukkan adalah insektisida, risikonya 
adalah kematian (Sujatno,2011). Insektisida 
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meracuni tubuh melalui beberapa cara, yaitu 
tertelan, terhirup, terkena kulit atau mata 
(Nusa,2011). Produk insektisida yang beredar 
di pasaran antara lain bakar, aerosol, oles, mat, 
dan cair elektrik. Berdasarkan penelitian di 
Solo diketahui bahwa hampir keseluruhan 
responden menggunakan insektisida 
antinyamuk. Lebih dari separuh responden 
menggunakan insektisida bakar. Sebagian 
kecil responden menggunakan insektisida 
semprot, oles, dan mat. Lebih dari separuh 
responden menggunakan satu jenis insektisida. 
Akan tetapi ada juga yang menggunakan lebih 
dari satu jenis insektisida 
(Wahyuningsih,2011). Data hasil Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Indonesia 
tahun 2010 menunjukkan bahwa untuk 
penggunaan insektisida secara keseluruhan 
Provinsi Jawa Barat berada di atas rata-rata 
nasional, baik itu insektisida bakar, mat 
elektrik, repellent, maupun aerosol (Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan,2011; Riset kesehatan dasar, 2010). 
Obat Anti Nyamuk Elektrik 

Penelitian yang dilakukan oleh Wigati 
dan Susanti (2012) bahwa dari 72 responden 
yang menggunakan insektisida rumah tangga 
didapatkan pengguna obat nyamuk semprot 
sebesar 36,11 %, pengguna obat nyamuk bakar 
sebesar 26,4 %, pengguna obat nyamuk oles 
sebesar 5,6 %, dan elektrik sebesar 37,5 %. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis 
insektisida elektrik paling banyak diminati 
oleh masyarakat. 

Obat nyamuk elektrik merupakan jenis 
obat nyamuk yang dikembangkan dengan 
bantuan listrik. Elektrik ini berukuran 3 x 2 cm 
yang terbuat dari lembar lapik (mat) yang 
mengandung insektisida mudah diuapkan 
misalnya bioallethrin dan allethrin. Melalui 
proses penguapan,  bahan aktif dan 
pewanginya dikeluarkan secara bertahap. 
Jumlah insektisida yang dikeluarkan oleh obat 
nyamuk elektrik cukup untuk menghalau 
nyamuk selama beberapa jam. Perubahan 
warna dari biru menjadi putih menunjukkan 
bahwa bahan aktif yang dikandungnya telah 
habis (Arsin, 2012). Obat nyamuk elektrik 
yang beredar dimasyarakat umumnya 
mengandung allethrin sebesar 40 mg/mat dan 
transfultrin 3 mg/mat (Putra, A., Akhsan, M., 
Ningsi, P., 2014). 

Kandungan aktif dari obat nyamuk 
antara lain adalah dichlorvos, propoxur, 
pyrethroid, dan diethyltoluamide serta bahan 

kombinasinya. Obat nyamuk yang banyak 
beredar di Indonesia adalah yang mempunyai 
kandungan allethrin, transflutrin, bioallethrin, 
pralethrin, d-phenothrin, cypenothrin atau 
esbiothrin, yang merupakan turunan dari 
pyrethroid (Depkes, 2008). 

Menurut Sitepu (2010), bahwa 
dichlorvos, propoxur, dan pyrethroid, maupun 
kombinasi dari ketiganya merupakan tiga 
bahan aktif yang berada dalam obat nyamuk. 
Propoxur merupakan racun pembasmi hama 
yang dijual secara bebas kepada masyarakat 
awam yang tidak paham terhadap bahaya 
bahan kimia. Propoxur termasuk racun kelas 
menengah yang apabila dihirup atau terserap 
kulit dapat mengakibatkan penglihatan kabur, 
keringat berlebih, pusing, sakit kepala, dan 
badan lemah. Sedangkan dichlorvos 
mempunyai daya kerja yang cukup 
mengagumkan, dalam sekali semprot mampu 
menewaskan puluhan nyamuk. 
Obat Anti Nyamuk Bakar 

Obat anti nyamuk mengandung bahan 
aktif sehingga akan masuk ke dalam tubuh 
melalui pernapasan dan kulit lalu akan beredar 
dalam darah. Setelah itu menyebar pada sel – 
sel tubuh. Gangguan – gangguan pada organ 
tubuh manusia akan terjadi jika pemakain obat 
anti nyamuk tidak terkontrol atau dosisnya 
berlebihan.Efek negatif dari obat anti nyamuk 
menimbulkan resiko toksisitas yang berat. 
Toksisitas merupakan tingkat merusaknya 
suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. 
Toksisitas dapat mengacu pada dampak 
terhadap seluruh organisme, dan efek terhadap 
substruktur organisme.  

Obat nyamuk bakar yang mengeluarkan 
asap, dimana asap tersebut menguap dari 
pembakaran obat nyamuk ternyata 
mengandung zat karsinogen.Paparan melalui 
pernapasan sangat berbahaya dikarenakan 
partikel- partikel bahan aktif dapat dengan 
cepat diserap oleh paru – paru menuju 
peredaran darah. Sehingga dapat menyebabkan 
kerusakan serius pada hidung, tenggorokan 
dan jaringan paru – paru, dan apabila terhirup 
dengan jumlah yang cukup dan dalam jangka 
waktuk yang lama (Iswara,2009). 

Asap yang berasar dari obat nyamuk 
bakar merupakan salah satu sumber dari 
pembentuk senyawa radikal bebas. Radikal 
bebas merupakan molekul yang memiliki satu 
atau lebih elektron yang tidak berpasangan. 
Elektron – elektron yang bepangan ini 
menyebabkan radikal bebas menjadi senyawa 
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yang sangat reaktif terhadap sel – sel tubuh 
dengan cara mengikat elektron molekul sel 
(Pietta,1999; Wijaya,1996) Reaksi ini sering 
disebut dengan oksidasi. Pada kondisi ini 
manusia membutuhkan senyawa antioksidan 
yang diperoleh dari makanan  (Umayah,2007).  
Efek Obat Nyamuk Pada Tubuh 

 Sitepu (2010) menjelaskan didalam 
penelitiannya bahwa ada beberapa macam efek 
dari insektisida untuk membunuh nyamuk,jika 
masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu; 
a. Masuk melalui mulut (oral), efek beracun 

dapat diakibatkan karena ketidaksengajaan 
menelan material ini. 

b. Masuk melalui mata, kontak mata secara 
langsung dapat menghasilkan air mata, 
pelipatan pada kelopak mata, kontraksi 
anak mata, kehilangan fokus, dan 
penglihatan kabur. 

c. Melalui kulit, efek sistemik dapat terjadi 
bila material terserap. Efek beracun bisa 
terjadi sebagai akibat penyerapan oleh 
kulit. Bagian yang terkena mungkin dapat 
menyebabkan keluar keringan dan kejang. 

d. Masuk melalui hidung (inhalasi), 
insektisida pembunuh nyamuk jenis bakar, 
jenis semprot, maupun elektrik partikelnya 
dapat masuk pada siklus pernafasan dan 
dapat menyebabkan iritasi. 

Masuknya obat anti nyamuk ke dalam 
tubuh manusia dalam waktu yang lama 
beresiko terkena kanker paru. Risiko kanker 
paru secara bermakna lebih tinggi pada mereka 
yang sering (lebih dari tiga hari dalam 
seminggu) menggunakan obat nyamuk bakar 
daripada yang tidak menggunakan. Pada 
penelitian lain terhadap empat merek obat 
nyamuk bakar buatan Cina dan dua merek dari 
Malaysia, diketahui adanya kandungan 
polycyclic aromatik hydrocarbons (PAHs), 
aldehydes, dan ketones. Kandungan polutan 
pada produk Malaysia lebih tinggi daripada 
produk Cina. Dalam asap obat nyamuk itu juga 
teridentifikasi komponen minyak terbang 
organik, termasuk karsinogen dan yang diduga 
karsinogen. 
Definisi Paru 

Menurut Soemantri(2007) paru-paru 
atau pulmo merupakan organ penting manusia 
yang berbentuk spons dan terletak pada rongga 
dada yang memiliki berat sekitar 300-400 
gram. Rongga dada dipisahkan dari rongga 
perut oleh diafragma. Paru-paru manusia 
terdiri dari dua bagian yaitu paru kanan dan 
paru kiri. Paru kanan memiliki tiga lobus yang 

terdiri dari: lobus superior, lobus medius dan 
lobus inferior, sedangkankan paru kiri 
memiliki dua lobus yaitu: lobus superior dan 
lobus inferior. Kelima lobus tersebut dapat 
terlihat dengan jelas. Setiap paru-paru terbagi 
lagi menjadi beberapa sub bagian,ada sekitar 
sepuluh unit terkecil yang disebut 
bronchoparunary segments. Paru kanan dan 
kiri dipisahkan oleh mediastinum.Paru-paru 
manusia sebelah kiri lebih kecil daripada 
kanan hal tersebut dikarenakan jantung 
membutuhkan ruang lebih dari sisi tubuh 
bagian kiri.  

Wahyuningsih (2009)  menjelaskan 
bahwa  Obat pengusir nyamuk yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia 
adalah obat nyamuk bakar. Namun studi 
terbaru menemukan bahwa asap dari sekeping 
obat nyamuk bakar sama bahayanya dengan 
100 batang rokok. Pengaruh asap rokok pada 
saluran pernapasan Mekanisme asap rokok 
menimbulkan penyakit pada saluaran napas 
(Behr,2002) 
 a. Penyakit paru obstruktif kronik Iritasi 

saluran napas oleh asap rokok dan bahan 
toksik lain akan menimbulkan reaksi 
inflamasi saluran napas sehingga terjadi 
deposit sel radang neutrofil maupun 
makrofag di tempat tersebut. Neutrofil 
akan mengeluarkan elastase yang 
berlebihan mengakibatkan metaplasia sel 
epitel sekretori dan hipertrofi kelenjar 
mukus. Elastase netrofil menghambat 
mucociliary clearance. Di samping itu 
elastase neutrofil akan merangsang 
produksi mukus berlebihan akibat 
hipertrofi kelenjar dan metaplasia sel 
sekretori.  

b. Kanker paru Telah diketahui perokok 
merupakan faktor risiko kanker paru. Asap 
rokok mengandung bahan toksin dan 
iritan, mutagenik dan karsinogenik 
termasuk reactive organic radicals (RORs) 
yang memicu proliferasi sel, kerusakan 
kromosom, perubahan formasi DNA dan 
aktivasi onkogen.  

c. Interstitial lung disease (ILD) Merupakan 
sekelompok penyakit heterogen paru 
umumnya ditandai dengan sesak napas, 
batuk kering, diffuse interstitial infiltrate 
yang membatasi fungsi paru dan gangguan 
pertukaran gas. Interstitial lung disease 
dapat berupa sarkoidosis, fibrosis paru 
idiopatik (IPF), pneumokoniosis dan 



62 
 

 

INOVASI, Volume XIX, Nomor 2, Juli 2017

penyakit yang berhubungan dengan 
jaringan ikat. 

 
Metode Penelitian 
Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan 
adalah eksperimen. Pada penelitian ini 
menggunakan pendekatan the post test only 
control group design. Secara acak tikus-tikus 
dikelompokkan pada setiap kelompok 
perlakuan dan kontrol. 
Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari 
objek penelitian yang digunakan sebagai 
sumber data yang memiliki karakteristik 
tertentu, penelitian ini memiliki populasi 
hewan coba tikus galur wistar.  
Kriteria Inklusi 
a. Tikus galur murni jenis wistar kelamin 

jantan 
b. Berat badan : 300 gram 
c. Usia 2 bulan 
d. Tikus dalam keadaan sehat 
e. Tidak memiliki kelainan anatomi secara 

makroskopis 
Kriteria Eksklusi 
a. Tikus sakit dan terlihat pasif (tidak lincah) 
b. Tikus mati sewaktu penelitian berlangsung 
Variabel Penelitian 
Variabel bebas ; lama paparan uap obat 

nyamuk elektrik, obat nyamuk bakar 
Variabel terikat ; gambaran besar  paru-paru 
Alat dan Bahan 

Hewan coba menggunakan tikus 
berjumlah 25 ekor dengan memiliki genetik 
sama, berjenis kelamin jantan, erta memeliki 
rata-rata berat badan 150 gram. 
Alat : Kandang tikus (40cm x 40cm x 30cm), 
tempat pakan hewan coba, tempat minum, 
sekam sebagai alas. Kapas, toples, alat bedah, 
papan dengan paraffin sebagai alas bedah 
hewan coba. Timbangan, kertas millimeter, 
mistar, kamera 
Bahan : Obat nyamuk elektrik yang memiliki 
kandungan bahan aktif allethrin, obat anti 
nyamuk bakar, dan eter.  

Cara Kerja 
Tikus galur Wistar 150 gram ditimbang 

dan diadaptasikan selama satu minggu 
sebelum mulai diberikan perlakuan. Tikus 
sebagai hewan coba dipapar obat anti nyamuk 
bakar diberi perlakuan selama 16 hari 
perlakuan. Untuk perlakuan hewan coba yang 
diberi paparan obat anti nyamuk elektrik 
selama 30 hari . Kandang tikus dibungkus 
dengan plastik dan diberi lubang ventilasi 
kemudian obat nyamuk elektrik kandungan 
allethrin dan obat anti nyamuk bakar 
digantung dibagian bawah kandang dengan 
tujuan agar obat nyamuk tidak dijangkau oleh 
tikus tetapi masih berefek pada inhalasi tikus.  

Hewan coba diberi perlakuan dengan 
pemberian paparan obat anti nyamuk elektrik 
dan obat anti nyamuk bakar selama 6 jam. 
Setelah 16 hari untuk paparan obat anti 
nyamuk bakar, dan 30 hari untuk paparan obat 
anti nyamuk elektrik dilakukan penelitian 
dengan cara : tikus dianestesi menggunakan 
eter yang diteteskan dikapas dan dimasukkan 
dalam toples, dilakukan pembedahan untuk 
mengambil organ paru baik kontrol maupun 
perlakuan, organ paru diletakkan diatas kertas 
milimeter untuk didokumentasikan, setelah 
selesai hewan coba dimusnahkan  dengan cara 
dibakar dengan tungku pembakaran secara 
bertahap sampai menjadi abu ( Pertamawati, 
M., 2010). 
 
Hasil Penelitian 

Hasil  penelitian  gambaran pemberian 
paparan obat anti nyamuk elektrik dengan obat 
anti nyamuk bakar yaitu; gambaran pemberian 
paparan  obat anti nyamuk elektrik dengan P0 
sebagai kontrol perlakuan dan P2 untuk 
perlakuan pemberian paparan obat anti 
nyamuk elektrik selama 6 jam (gambar 1 dan 
gambar 2). Gambaran pemberian paparan obat 
anti nyamuk bakar dengan K sebagai kontrol 
perlakuan dan P2 sebagai perlakuan pemberian 
paparan obat anti nyamuk bakar selama 6 jam 
(gambar 3 dan gambar 4).   
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Tabel 2. Tabel pembesaran paru ( cm2)  pada perlakuan kontrol (Po) dan Perlakuan (P1elektrik)  

6 jam dari paparan obat anti nyamuk elektrik 

Jumlah 
Perlakuan 

Hasil Eksperimen 

Pembesaran paru (cm2) 

 I II III IV V VI 

P0 16 12 10,5 10,5 10,5 10,5 

P1elektrik 11,5 11,5 11,5 6,25 6 9 

 Sumber:data  hasil penelitian UWKS (2015) 
  
Gambar 5. pembesaran paru (cm2)  pada perlakuan  kontrol (Po) dan Perlakuan (P1elektrik)  6 
jam paparan obat anti nyamuk elektrik (sumber: data hasil penelitian UWKS 2015) 
 
 

 
 

Tabel 3. Tabel pembesaran paru ( cm2)  pada perlakuan kontrol (Po) dan Perlakuan (P1bakar)  6 
jam dari paparan obat anti nyamuk bakar 

 
Jumlah 

Perlakuan 
Hasil Eksperimen 

Pembesaran paru (cm2) 

 I II III IV V VI 

P0 3,74 9,8 7,36 11,22 7 7,5 

P1bakar 5 11,1 11,56 9,25 9,9 5,75 
      Sumber:data  hasil penelitian UWKS (2017) 
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Gambar 7. pembesaran paru (cm2)  pada perlakuan  kontrol (Po) dan Perlakuan (P1bakar)  6 jam 
paparan obat anti nyamuk bakar (sumber: data hasil penelitian UWKS 2017) 

 

 
 (Series1:perlakuan kontrol (Po), Series2:perlakuan paparan 6 obat anti nyamuk bakar (P1)) 

 
Obat nyamuk bakar yang mengeluarkan 

asap, dimana asap tersebut menguap dari 
pembakaran obat nyamuk ternyata 
mengandung zat karsinogen.Paparan melalui 
pernapasan sangat berbahaya dikarenakan 
partikel- partikel bahan aktif dapat dengan 
cepat diserap oleh paru – paru menuju 
peredaran darah. Sehingga dapat menyebabkan 
kerusakan serius pada hidung, tenggorokan 
dan jaringan paru – paru, dan apabila terhirup 
dengan jumlah yang cukup dan dalam jangka 
waktuk yang lama (Iswara,2009). 
 
PEMBAHASAN 

Obat anti nyamuk diketahui 
mengandung zat – zat yang berbahaya bagi 
tubuh. Obat anti nyamuk merupakan 
insektisida yang dapat meracuni tubuh melalui 
beberapa cara, yaitu tertelan, terhirup, terkena 
kulit atau mata (Nusa,2011). Produk 
insektisida yang beredar dimasyarakat dan 
dipergunakan antara lain dalam berntuk obat 
anti nyamuk bakar, aerosol, oles, mat, dan cair 
elektrik. 

Obat anti nyamuk elektrik diketahui 
bahwa mengandung insektisida yang 
dikeluarkan cukup untuk menghalau nyamuk 
selama beberapa jam. Perubahan warna dari 
biru menjadi putih menunjukkan bahwa bahan 
aktif yang dikandungnya telah habis (Arsin, 
2012). Obat nyamuk elektrik yang beredar 
dimasyarakat umumnya mengandung allethrin 
sebesar 40 mg/mat dan transfultrin 3 mg/mat 
(Putra, A., Akhsan, M., Ningsi, P., 2014). Obat 
nyamuk yang banyak beredar di Indonesia 
adalah yang mempunyai kandungan allethrin, 

transflutrin, bioallethrin, pralethrin, d-
phenothrin, cypenothrin atau esbiothrin, yang 
merupakan turunan dari pyrethroid (Depkes, 
2008). Kandungan dichlorvos, propoxur, dan 
pyrethroid, maupun kombinasi dari ketiganya 
merupakan tiga bahan aktif yang berada dalam 
obat nyamuk. Propoxur merupakan racun 
pembasmi hama yang dijual secara bebas 
kepada masyarakat awam yang tidak paham 
terhadap bahaya bahan kimia. Propoxur 
termasuk racun kelas menengah yang apabila 
dihirup atau terserap kulit dapat 
mengakibatkan penglihatan kabur, keringat 
berlebih, pusing, sakit kepala, dan badan 
lemah. Sedangkan dichlorvos mempunyai 
daya kerja yang cukup mengagumkan, dalam 
sekali semprot mampu menewaskan puluhan 
nyamuk. 

Obat anti nyamuk jika dibakar, maka 
asapnya akan lebih membahayakan 
dibandingkan dengan 100 batang bahaya 
merokok. Asap yang dihasilkan dari 
pembakaran obat nyamuk sering dihisap 
sehingga akan masuk ke dalam tubuh.  

Paparan obat anti nyamuk bakar akan 
terhirup maka akan berdampak pada kesehatan 
manusia, dampak yang dirasakan adalah sesak 
napas, alergi dalam bentuk gangguan di kulit, 
kulit teriritasi, batuk-batuk, pusing, mual, 
muntah, bahkan pingsan. Lebih jauh, mungkin 
saja perkembangan otak pada anak akan 
terhambat. Untuk jangka panjang, kontak 
dengan obat anti-nyamuk setiap hari dan 
kontinyu dapat menyebabkan kanker paru-
paru.  Paparan melalui pernapasan sangat 
berbahaya dikarenakan partikel- partikel bahan 
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aktif dapat dengan cepat diserap oleh paru – 
paru menuju peredaran darah. Sehingga dapat 
menyebabkan kerusakan serius pada hidung, 
tenggorokan dan jaringan paru – paru, dan 
apabila terhirup dengan jumlah yang cukup 
dan dalam jangka waktuk yang lama 
(Iswara,2009). 

Penelitian yang dilakukan pada hewan 
coba, gambaran pada paru hewan coba 
menjelaskan adanya perbedaan antara 
perlakuan paparan obat anti nyamuk elektrik 
dengan paparan obat anti nyamuk bakar. 
Gambar perlakuan pemberian obat anti 
nyamuk elektri terhadap kontrol (P0=11,666 
cm2) dengan perlakuan paparan obat anti 
nyamuk eletrik 6 jam (P1elektrik= 9,291 cm2)  
menunjukkan pengecilan atau  pengerutan 
karena paru mengalami kolaps. Gambaran 
perlakuan pemberian obat anti nyamuk bakar 
terhadap kontrol (P0=7,77 cm2) dengan 
perlakuan paparan obat anti nyamuk bakar 6 
jam (P1bakar= 8,76 cm2)  menunjukkan 
pembesaran karena paru mengalami keracunan 
asap obat anti nyamuk bakar.  

Menurut WHO menetapkan diklorvos 
sebagai racun tingkat pertama yang 
mempunyai efek teratogenik yang 
membahayakan perkembangan janin dan 
mempunyai bahan aktif yang merusak sistem 
saraf, pernapasan dan ginjal. Obat anti nyamuk 
kandungannya juga ditambahkan S2 
(octachloro dipropyl ether) yang mempunyai 
efek lebih ampuh untuk membunuh segala 
jenis serangga dan akan menjadi sangat 
berbahaya jika dibakar karena menghasilkan 
BMCE (bischloromethyl ether) yang 
mempunyai risiko kanker paru (Gita,2011; 
Guyton ,2007). Penelitian yang dilakukan pada 
hewan coba, gambaran pada paru hewan coba 
menjelaskan adanya pengaruh. Dimana 
lamanya paparan pemberian obat nyamuk 
dengan paru. Gambaran pengaruh lamanya 
pemberian obat nyamuk tersebut sangat 
berpengaruh dan  bedampak dengan jelas. 
Karena efek obat nyamuk ditentukan oleh 
bahan aktif atau bahan yang dikandungnya. 
Dimana bahaya obat nyamuk tergantung dari 
konsentrasi bahan aktifnya dan frekuensi 
pemakaian (banyaknya pemakaian). 
 
Penutup 
Kesimpulan 
1. Pemberian obat anti nyamuk bakar yang 

menghasilkan asap mengandung zat 
karsinogen. Sehingga dapat menyebabkan 

kerusakan serius pada hidung, 
tenggorokan dan jaringan paru. . 

2. Perubahan gambaran pembesaran paru 
terjadi pada perlakuan pemberian obat anti 
nyamuk bakar P1bakar selama 6 jam. 
Perubahan gambaran paru pada perlakuan 
pemberian obat anti nyamuk elektrik  
P1elektrik  selama 6 jam mengalami 
pengecilan paru karena kolaps paru. 

Saran 
Pada penelitian kali ini didapatkan hasil 

yang mengalami pembesaran paru pada P1bakar 
yang diberi paparan obat anti nyamuk bakar 
selama 6 perhari. Untuk  peneliti selanjutnya 
masih tetap pada fokus pembesaran paru 
maka, perlunya penambahan waktu didalam 
pemberian paparan obat anti nyamuk selama 
10 jam. Karena saat ini obat anti nyamuk 
bakar yang diperjual belikan di masyarakat, 
penggunaannya hingga 10 jam.  
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ABSTRAK 

 
Keberadaan faktor gaya kepemimpinan guru di kelas untuk mengelola dan 
memberikan pancingan serta motivasi bagi peserta didik  dalam belajar memang 
layak untuk dikaji secara lebih jauh. Selain itu yang perlu dipahami adalah 
hendaknya partisipasi peserta didik  dalam PBM dipengaruhi oleh 3 faktor yakni 
1) peserta didik  kurang memiliki kemampuan untuk merumuskan gagasan sendiri 
2) peserta didik  kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat 
kepada orang lain dan 3) peserta didik  belum terbiasa bersaing menyampaikan 
pendapat dengan teman lainnya. Selain faktor Gaya kepemimpinan guru, maka 
keberadaan media belajar sangat mendukung pencapaian arah tujuan PBM di 
kelas, terlebih lagi bagi sekolah menengah Kejuruan Administrasi Perkantoran.  
Penelitian ini memusatkan perhatian pada gaya kepemimpinan guru dan media 
belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kejuruan administrasi perkantoran, 
sebagai populasi atau obyek dalam penelitian adalah sebesar 30 orang peserta 
didik. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner serta data hasil survei 
yang didapatkan diuji validasi dan reliabilitasnya. Variabel yang memiliki nilai 
thitung terbesar merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel 
prestasi belajar (Y). Variabel bebas yang memiliki thitung terbesar adalah variabel 
media belajar  (X2), sehingga disimpulkan bahwa variabel media belajar  (X2) 
berpengaruh dominan terhadap variabel prestasi belajar (Y). Begitu juga korelasi 
yang ditunjukkan oleh nilai korelasi antara X dan Y (rxy). Korelasi yang dimiliki 
sangat kuat sehingga diduga model yang diperoleh dari analisis regresi linear 
berganda nantinya memiliki tingkat akurasi yang tinggi 

 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Media Belajar dan Prestasi Belajar.
                    
Pendahuluan 

Sesuai dengan Permen 22, 23, 24 Tahun 
2006 yakni Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) menuntut pelaku 
pendidikan harus lebih ekstra mempersiapkan 
diri terutama guru sebagai motor utama proses 
pendidikan. Oleh karena guru, langsung 
berhadapan dengan murid sebagai objek 
pembelajaran maka harus diciptakan hubungan 
yang harmonis, menarik dan menyenangkan. 

Target ini harus berjalan serentak dan 
bersama-sama yaitu kemampuan guru yang 
maksimal, kemauan peserta didik, perhatian 
orang tua dan institusi pendidikan yang bijak. 
Paradigma lama adalah guru memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik  yang pasif. 
Dalam konteks pendidikan tinggi, paradigma 
lama ini juga berarti jika seseorang 
mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam 
suatu bidang, dia pasti akan dapat mengajar. 
Dia tidak perlu tahu mengenai proses mengajar 
yang tepat. Dia hanya perlu menuangkan apa 
yang diketahuinya ke dalam botol kosong yang 
siap menerimanya. 

Pada dasarnya kepemimpinan merupakan 
faktor terpenting dalam suatu organisasi, 
karena pemimpin atau guru dalam 
melaksanakan kepemimpinannya dapat 
memotivasi peserta didik agar tetap memiliki 
motivasi belajar dan disiplin yang tinggi serta 
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memiliki keinginan untuk selalu berinovasi. 
Kepemimpinan juga diperlukan bukan hanya 
untuk meningkatkan sistem yang ada tetapi 
juga untuk mendukung pencapaian tujuan 
belajar. 
Demikian pula dengan kondisi kepemiminan 
seorang guru di dalam kelas pada saat PBM, 
keberadaan dan cara guru dalam memberikan 
dan melaksanakan PBM, merupakan cerminan 
gaya kepemimpinan seorang guru, hal tersebut 
juga menuntut pemahaman dan fleksibilitas 
yang baik dari seorang guru dalam 
mengarahkan PBM di kelas menjadi lebih 
baik, selain itu Peserta didik menganggap 
belajar sebagai aktivitas yang tidak 
menyenangkan, duduk berjam-jam pagi 
sampai siang mencurahkan perhatian pada 
pokok bahasan yang disampaikan guru. 
Aktivitas seperti ini dirasakan sebagai beban 
dan bukan merupakan upaya memperdalam 
ilmu. Kegiatan belajar belum merupakan suatu 
kesadaran sehingga peserta didik  mengikuti 
dan mengerjakan tugas dianggap sebagai 
kegiatan rutinitas untuk mengisi absen, 
mencari nilai, melewati jalan yang lurus di 
tempuh tanpa diiringi kesadaran untuk 
menambah wawasan maupun mengasah 
keterampilan. 

Semangat dan gairah belajar yang 
menurun disebabkan oleh ketidaktepatan 
metodologis, juga dipengaruhi oleh paradigma 
pendidikan konvensional yang selalu 
menggunakan metode pengajaran klasikal dan 
ceramah tanpa diselingi dengan berbagai 
metode yang menantang dan juga ada tembok 
penyekat yang begitu tinggi antara guru dan 
peserta didik. Akibat masih melekatnya 
paradigma pendidikan konvensional peserta 
didik  kurang berpartisipasi, kurang terlibat, 
tidak punya inisiatif serta kontradiktif baik 
secara intelektual maupun emosional. 
Pertanyaan dari peserta didik, gagasan maupun 
pendapat yang muncul jarang diikuti oleh 
gagasan lain sebagai respon. 
Oleh karena itu yang menjadi masalah 
sekarang adalah bagaimana upaya guru untuk 

membawa peserta didik  menjadi berani 
bertanya dan berpendapat, bersemangat dan 
aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas; 
bagaimana guru dapat membuat PBM menjadi 
lebih menarik sehingga peserta didik  selalu 
ingin mempelajarinya; dan bagaimana guru 
dapat meningkatkan keterampilan proses 
peserta didik  dalam PBM di kelas sehingga 
peserta didik  belajar dan bekerja melalui 
proses ilmiah yang sesungguhnya. Salah satu 
alternatif yang dapat dilakukan guru adalah 
menggunakan desain dan strategi serta 
pendekatan dalam proses pembelajaran yang 
baru, yang sesuai dengan karakteristik PBM 
yang dapat meningkatkan keterampilan proses 
dan prestasi belajar peserta didik. 
 
Kajian Pustaka 

Teknologi Pembelajaran tumbuh dari 
praktek pendidikan dan gerakan komunikasi 
audio visual. Teknologi Pembelajaran semula 
dilihat sebagai teknologi peralatan, yang 
berkaitan dengan penggunaan peralatan, media 
dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan 
atau dengan kata lain mengajar dengan alat 
bantu audio-visual. Teknologi Pembelajaran 
merupakan gabungan dari tiga aliran yang 
saling berkepentingan, yaitu media dalam 
pendidikan, psikologi pembelajaran dan 
pendekatan sistem dalam pendidikan. Adalah 
Edgar Dale dan James Finn merupakan dua 
tokoh yang berjasa dalam pengembangan 
Teknologi Pembelajaran modern. Edgar Dale 
mengemukakan tentang Kerucut Pengalaman 
(Cone of Experience). 
Pemikiran Edgar Dale tentang Kerucut 
Pengalaman (Cone of Experience) ini 
merupakan upaya awal untuk memberikan 
alasan atau dasar tentang keterkaitan antara 
teori belajar dengan komunikasi audiovisual. 
Kerucut Pengalaman Dale telah menyatukan 
teori pendidikan John Dewey (salah satu tokoh 
aliran progresivisme)  dengan gagasan – 
gagasan dalam bidang psikologi yang tengah 
populer pada masa itu. 
Sebagaimana tampak gambar 1 dibawah ini : 
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Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Gale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sedangkan, James Finn  seorang 
mahasiswa tingkat doktoral dari Edgar Dale 
berjasa dalam mengusulkan bidang 
komunikasi audio-visual menjadi Teknologi 
Pembelajaran yang kemudian berkembang 
hingga saat ini menjadi suatu profesi 
tersendiri, dengan didukung oleh penelitian, 
teori dan teknik tersendiri. Gagasan Finn 
mengenai terintegrasinya sistem dan proses 
mampu mencakup dan memperluas gagasan 
Edgar Dale tentang keterkaitan antara bahan 
dengan proses pembelajaran. 

Rumusan tentang pengertian Teknologi 
Pembelajaran telah mengalami  beberapa 
perubahan, sejalan dengan sejarah dan 
perkembangan dari teknologi pembelajaran itu 
sendiri. Di bawah ini dikemukakan beberapa 
definisi tentang Teknologi Pembelajaran yang 
memiliki pengaruh terhadap perkembangan 
Teknologi Pembelajaran. 
1. Definisi Association for Educational 

Communications Technology (AECT) 1963 
“ Komunikasi audio-visual adalah cabang dari 
teori dan praktek pendidikan yang terutama 
berkepentingan dengan mendesain, dan 
menggunakan pesan guna  mengendalikan  
proses belajar, mencakup kegiatan : (a) 
mempelajari kelemahan dan kelebihan suatu 
pesan  dalam proses belajar; (b) penstrukturan 
dan sistematisasi  oleh orang maupun 

instrumen dalam lingkungan pendidikan, 
meliputi : perencanaan, produksi, pemilihan, 
manajemen dan pemanfaatan dari komponen 
maupun keseluruhan sistem pembelajaran. 
Tujuan praktisnya adalah pemanfaatan tiap 
metode dan medium komunikasi secara efektif 
untuk membantu pengembangan potensi 
pembelajar secara maksimal.” 
Meski masih menggunakan istilah komunikasi 
audio-visual, definisi di atas telah 
menghasilkan kerangka dasar bagi 
pengembangan Teknologi Pembelajaran 
berikutnya serta  dapat mendorong terjadinya 
peningkatan pembelajaran. 
2. Definisi Commission on Instruction 

Technology (CIT) 1970. 
“Dalam pengertian yang lebih umum, 
teknologi pembelajaran diartikan sebagai 
media yang lahir sebagai akibat revolusi 
komunikasi yang dapat digunakan untuk 
keperluan pembelajaran di samping guru, buku 
teks, dan papan tulis…..bagian yang 
membentuk teknologi pembelajaran adalah 
televisi, film, OHP, komputer dan bagian 
perangkat keras maupun lunak lainnya.” 
“Teknologi Pembelajaran merupakan usaha 
sistematik dalam merancang, melaksanakan, 
dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar 
untuk suatu tujuan khusus, serta didasarkan 
pada penelitian tentang proses belajar dan 
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komunikasi pada manusia yang menggunakan 
kombinasi sumber manusia dan manusia agar 
belajar dapat berlangsung efektif.”  
Dengan mencantumkan istilah tujuan khusus, 
tampaknya rumusan tersebut berusaha 
mengakomodir pengaruh pemikiran B.F. 
Skinner (salah seorang tokoh Psikologi 
Behaviorisme) dalam teknologi pembelajaran. 
Begitu juga, rumusan tersebut memandang 
pentingnya penelitian tentang metode dan 
teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan 
khusus. 
3. Definisi Silber 1970 
“Teknologi Pembelajaran adalah 
pengembangan (riset, desain, produksi, 
evaluasi, dukungan-pasokan, pemanfaatan) 
komponen sistem pembelajaran (pesan, orang, 
bahan, peralatan, teknik dan latar) serta 
pengelolaan usaha pengembangan  (organisasi 
dan personal) secara sistematik, dengan tujuan 
untuk memecahkan masalah belajar”. 
Definisi yang dikemukakan oleh Kenneth 
Silber di atas menyebutkan istilah 
pengembangan. Pada definisi sebelumnya 
yang dimaksud dengan pengembangan lebih 
diartikan  pada pengembangan potensi 
manusia. Dalam definisi Silber, penggunaan 
istilah pengembangan memuat dua pengertian, 
disamping berkaitan dengan pengembangan 
potensi manusia juga diartikan pula sebagai 
pengembangan dari Teknologi Pembelajaran 
itu sendiri, yang mencakup : perancangan, 
produksi, penggunaan dan penilaian teknologi 
untuk pembelajaran. 
4. Definisi MacKenzie dan Eraut  1971 
“Teknologi Pendidikan merupakan studi 
sistematik mengenai cara bagaimana tujuan 
pendidikan dapat dicapai” 
Definisi sebelumnya meliputi istilah, “mesin”, 
instrumen” atau “media”, sedangkan dalam 
definisi MacKenzie dan Eraut ini tidak 
menyebutkan perangkat lunak maupun 
perangkat keras, tetapi lebih berorientasi pada 
proses. 
5. Definisi AECT  1972 
Pada tahun 1972, AECT berupaya  merevisi 
defisini yang sudah ada (1963, 1970, 1971), 
dengan memberikan rumusan sebagai berikut : 
“Teknologi Pendidikan adalah suatu bidang 
yang berkepentingan dengan memfasilitasi 
belajar pada manusia melalui usaha sistematik 
dalam : identifikasi, pengembangan, 
pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai 
macam sumber belajar serta dengan 
pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut”. 

Definisi ini didasari semangat untuk 
menetapkan komunikasi audio-visual sebagai 
suatu bidang studi. Ketentuan ini 
mengembangkan gagasan bahwa teknologi 
pendidikan merupakan suatu profesi.   
6. Definisi AECT  1977 
“Teknologi pendidikan adalah proses 
kompleks yang terintegrasi meliputi orang, 
prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi 
untuk menganalisis masalah, merancang, 
melaksanakan, menilai dan mengelola 
pemecahan masalah dalam segala aspek 
belajar pada manusia.” 
Definisi tahun 1977, AECT berusaha 
mengidentifikasi sebagai suatu teori, bidang 
dan profesi. Definisi sebelumnya, kecuali pada 
tahun 1963, tidak menekankan teknologi 
pendidikan sebagai suatu teori. 
7. Definisi AECT  1994 
“ Teknologi Pembelajaran adalah teori dan 
praktek dalam desain, pengembangan, 
pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi  
tentang proses dan sumber untuk belajar.” 
Meski dirumuskan dalam kalimat yang lebih 
sederhana, definisi ini sesungguhnya 
mengandung makna yang dalam. Definisi ini 
berupaya semakin memperkokoh teknologi 
pembelajaran sebagai suatu bidang dan 
profesi,  yang tentunya perlu didukung oleh 
landasan teori dan praktek yang kokoh.  
Definisi ini juga  berusaha menyempurnakan 
wilayah atau kawasan bidang kegiatan dari 
teknologi pembelajaran. Di samping itu, 
definisi ini berusaha menekankan pentingnya 
proses dan produk.  
 
Metodologi 

Penelitian ini memusatkan perhatian 
pada gaya kepemimpinan guru dan media 
belajar terhadap prestasi belajar pada siswa 
Kejuruan Administrasi Perkantoran. 
Karena penelitian ini termasuk non 
eksperimen dalam suatu penelitian, maka 
untuk menentukan metode penelitian harus 
memperhatikan: 
1. Kesesuaian untuk memperoleh jawaban 

atas masalah yang diteliti. 
2. Kesesuaian dengan tenaga, fasilitas, dana, 

waktu, dan kesanggupan penelitian 
(Nasution, 1990:90). 

Agar data yang diperoleh ada kebenarannya, 
maka dengan menggunakan penelitian 
kuantitatif. Bertolak dari rumusan masalah, 
tujuan penelitian dan hipotesis penelitian, 
maka data yang diperoleh dapat dianalisis 
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dengan menggunakan Statistik deskriptif 
Regresi linier. Agar variabel-variabel tersebut 
jelas hubungannya antara satu dengan yang 
lain, maka perlu rancangan penelitian tersebut 
digambarkan dalam bentuk skematis. 

Untuk Uji F menguji signifikan 
pengaruh gaya kepemimpinan guru dan media 
belajar secara simultan/serempak terhadap 
prestasi belajar (Y) 

Uji t digunakan untuk menguji 
signifikan pengaruh gaya kepemimpinan guru 
(X1)dan media belajar (X2) secara parsial 
terhadap prestasi belajar (Y). 
Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan pengaruh dari gaya 
kepemimpinan guru (X1) dan media belajar  
(X2) secara parsial dan simultan terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 
Jasmani dan Kesehatan (Y) pada siswa di 
Sekolah Kejuruan Administrasi Perkantoran. 
Variabel gaya kepemimpinan guru (X1) terdiri 
dari sepuluh atribut, Variabel media belajar  
(X2) terdiri dari sepuluh atribut, Variabel 
prestasi belajar (Y) diukur dengan nilai rapot. 

Sebelum dilakukan analisis terhadap 
ketiga variabel tersebut untuk memenuhi 
tujuan penelitian, hasil survey melalui 
kuesioner diuji terlebih dahulu kevalidan dan 
kereliabelannya dengan menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas dan 
reliabilitas yang dilakukan terhadap atribut-
atribut pertanyaan pada variabel gaya 
kepemimpinan guru, dan media belajar  
disimpulkan bahwa atribut kedua variabel 
tersebut valid dan reliabel. Hal ini berarti 
semua pernyataan pada kuesioner mampu 
mengukur aspek yang sama dan memiliki 
konsistensi internal jika kuesioner tersebut 
diajukan kembali kepada responden yang sama 
dalam waktu yang berbeda. Oleh sebab itu 
semua atribut pertanyaan pada variabel gaya 
kepemimpinan guru dan media belajar  dapat 
digunakan dalam analisis regresi linear 
berganda untuk menjawab permasalahan 
penelitian. 

Namun, sebelum dilakukan analisis 
regresi linear berganda perlu dilakukan uji 
korelasi untuk mengetahui tingkat kekuatan 
hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat. Uji korelasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah uji korelasi Pearson. 
Berdasarkan uji tersebut diperoleh hasil bahwa 
terdapat hubungan kuat antara variabel bebas 
dengan variabel terikat, sehingga analisis 

dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear 
berganda. 

Analisis regresi linear berganda 
digunakan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat 
penelitian. Variabel gaya kepemimpinan guru 
dan media belajar  berfungsi sebagai variabel 
bebas. Sedangkan variabel prestasi belajar 
berfungsi sebagai variabel terikat. Analisis 
regresi linear berganda tersebut akan 
menghasilkan suatu model regresi yang dapat 
digunakan untuk memprediksi prestasi belajar 
ditinjau dari adanya faktor gaya 
kepemimpinan guru dan media belajar . Begitu 
juga korelasi yang ditunjukkan oleh nilai 
korelasi antara X dan Y (rxy). Korelasi yang 
dimiliki sangat kuat sehingga diduga model 
yang diperoleh dari analisis regresi linear 
berganda nantinya memiliki tingkat akurasi 
yang tinggi. 

Model yang dihasilkan adalah Y = -
1,463+ 7,293 X1 + 12,276 X2 + e Model 
tersebut memiliki arti bahwa apabila faktor 
gaya kepemimpinan guru dan media belajar  
tidak diperhatikan dan bernilai nol semua, 
maka prestasi belajar Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan yang ada akan bernilai sebesar -
1,463.  

Apabila variabel gaya kepemimpinan 
guru (X1) mengalami kenaikan sebesar satu 
satuan, maka prestasi belajar akan mengalami 
kenaikan sebesar 7,293 dengan asumsi bahwa 
besarnya variabel media belajar  konstan. 
Apabila variabel media belajar  (X2) 
mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka 
prestasi belajar akan mengalami kenaikan 
sebesar  12,276 dengan asumsi bahwa variabel 
gaya kepemimpinan guru besarnya konstan. 

Model tersebut mampu memprediksi 
variabel prestasi belajar sebesar 21,8%, 
dimana dari 19,1% mampu diprediksi secara 
tepat. Nilai tersebut juga merupakan nilai 
variasi data yang mampu diterangkan oleh 
variabel bebas dalam model. Sisanya, 78,2%, 
mampu dijelaskan oleh variabel bebas lain 
yang tidak terdapat dalam model.  

Sebelum model tersebut digunakan dan 
diuji kebenarannya, model tersebut harus 
memenuhi asumsi klasik, dimana tidak terjadi 
kasus multikolinearitas, heteroskedastisitas 
dan autokorelasi terhadap residual model 
tersebut. Pada uji multikolinearitas didapatkan 
kesimpulan bahwa tidak terjadi kasus 
multikolinearitas pada model yang ada. Kasus 
multikolinearitas sendiri diartikan dengan 
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adanya hubungan yang kuat dan saling 
mempengaruhi antara variabel bebas sehingga 
dapat menyebabkan kesalahan prediksi yang 
tinggi. Hal ini dibuktikan oleh empat hal. 
Pertama, data harus berdistribusi normal yang 
perlu dibuktikan dengan uji normalitas data 
dan hasilnya diketahui melalui uji K-S data 
dalam penelitian ini berdistribusi normal, 
adanya nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
yang kurang dari 10.  

Pada uji autokorelasi diperoleh hasil 
bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi, artinya 
residual data saling independent atau bebas. 
Hal ini dibuktikan oleh adanya nilai Durbin 
Watson (DW) yang berada diantara 1,54 dan 
2,50. Sedangkan pada uji heteroskedastisitas 
juga disimpulkan tidak terjadi kasus 
heteroskedastisitas, karena korelasi antara 
residual dengan variabel bebas sangat kecil. 
Berdasarkan keempat uji asumsi klasik 
tersebut, disimpulkan bahwa model yang 
terbentuk dari analisis regresi linear berganda 
telah memenuhi asumsi klasik dan dapat 
digunakan. 

Namun model tersebut juga harus diuji 
kebenaran hipotesisnya, dimana adanya 
dugaan bahwa variabel gaya kepemimpinan 
guru (X1) dan media belajar  (X2) secara 
parsial maupun simultan berpengaruh terhadap 
variabel prestasi belajar (Y). Untuk menguji 
pengaruh dari variabel bebas secara simultan 
terhadap variabel terikat digunakan uji F. 
Suatu variabel bebas dinyatakan berpengaruh 
secara simultan jika nilai Fhitung yang dimiliki 
lebih besar dari nilai Ftabel. Pada penelitian ini 
diperoleh nilai Fhitung yang lebih besar dari nilai 
Ftabel, sehingga variabel gaya kepemimpinan 
guru (X1) dan media belajar  (X2) disimpulkan 
secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel prestasi belajar (Y). 
Kesimpulan tersebut membuktikan bahwa 
hipotesis pertama telah terbukti kebenarannya. 

Sedangkan untuk menguji pengaruh 
varabel bebas secara parsial terhadap variabel 
terikat digunakan uji t. Variabel bebas yang 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat akan memiliki nilai thitung yang 
lebih besar dari ttabel. Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka variabel media belajar  (X2) 
saja secara parsial dinyatakan berpengaruh 
terhadap variabel prestasi belajar Pendidikan 
Jasmani dan Kesehatan (Y) karena memiliki 
nilai thitung yang lebih besar dari ttabel. 
Kesimpulan tersebut membuktikan bahwa 
hipotesis pertama terbukti kebenarannya. 

Sedangkan untuk membuktikan 
kebenaran hipotesis kedua, yaitu mengetahui 
variabel bebas yang berpengaruh dominan 
terhadap variabel terikat adalah dengan 
mencari nilai thitung terbesar dari variabel bebas. 
Variabel yang memiliki nilai thitung terbesar 
merupakan variabel yang berpengaruh 
dominan terhadap variabel prestasi belajar (Y). 
Variabel bebas yang memiliki thitung terbesar 
adalah variabel media belajar  (X2), sehingga 
disimpulkan bahwa variabel media belajar  
(X2) berpengaruh dominan terhadap variabel 
prestasi belajar (Y). Oleh sebab itu dapat 
dikatakan bahwa hipotesis yang kedua, yang 
menyatakan bahwa variabel media belajar  
berpengaruh dominan terhadap prestasi belajar 
(Y) terbukti kebenarannya. 
 
Penutup 
Simpulan 

Sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi dalam penelitian ini, di mana 
permasalahan tersebut telah dirumuskan pada 
bab terdahulu yang meliputi: 
1. Adakah hubungan yang signifikan antara 

tingkat gaya kepemimpinan guru dengan 
prestasi belajar pendidikan kejuruan 
administrasi perkantoran ? diketahui dari 
hasil perhitungan dengan koefisaien 
korelasi hasilnya adalah r = 0,396, dengan 
p-value = 0,001; hal ini berarti terdapat 
hubungan antara gaya kepemimpinan guru 
dengan prestasi belajar. 

2. Adakah hubungan antara media belajar  
dengan prestasi belajar kejuruan 
administrasi perkantoran?, diketahui dari 
hasil perhitungan dengan koefisaien 
korelasi hasilnya adalah r = 0,425, dengan 
p-value = 0,001; hal ini berarti terdapat 
hubungan antara media belajar dengan 
prestasi belajar. 
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ABSTRAK 
 

Tukak gaster merupakan bentuk kelainan gangguan abdomen yang diakibat dari 
konsumsi alkohol. Arak merupakan contoh minumam yang mengandung alkohol. 
Konsumsi arak dapat menginduksi terjadinya gastritis subkronis. Induksi dari 
gastritis diakibatkan aktifasi dari ekspresi TNFα diikuti dengan apoptosis pada 
mukosa gaster. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian arak 
terhadap tingkat kerusakan gaster tikus putih galur wistar (Rattus novergicus) 
jantan. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 
rancangan pretest - postest only group design. Penelitian dilakukan selama 30 
hari. Sampel penelitian berjumlah 20 ekor tikus putih galur wistar jantan yang 
berumur 8 - 12 minggu dengan berat ± 250 gram. Tikus dibagi menjadi 4 
kelompok yaitu kelompok Kontrol diberi aquadest, kelompok Perlakuan 1 (P1) 
diberi arak dengan kadar alkohol 31,8%, kelompok Perlakuan 2 (P2) diberi arak 
dengan kadar 46,1%, dan kelompok Perlakuan 3 (P3) diberi arak dengan kadar 
58,3%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya perbedaan yang 
bermakna antara ketiga kelompok perlakuan, karena ditemukan adanya 
kerusakan mukosa gaster akibat pengaruh arak. 

 
Kata Kunci: Alkohol, arak, gaster 
 
Pendahuluan 

 Arak berasal dari fermentasi beras 
ketan mirip dengan cukrik atau fermentasi dari 
sari kelapa dan buah-buahan lain, dengan 
kandungan kadar alkohol 37 - 50%. Arak 
dengan mutu rendah sering digunakan dalam 
upacara-upacara adat sedangkan arak yang 
mutu baik dapat diminum (Info Pom , 2014). 

Salah satu gangguan abdomen akibat 
dari konsumsi alkohol adalah tukak gaster. 
Saat ini tukak gaster menjadi suatu penyakit 
yang banyak diderita masyarakat dan dalam 
kondisi yang parah dapat menjadi penyebab 
kematian. Tukak gaster merupakan salah satu 
bentuk tukak peptik yang ditandai dengan 
rusaknya lapisan mukosa gaster, bahkan 
sampai ke mukosa muskularis (Fadlina, 2008). 

Konsumsi arak dapat menginduksi 
terjadinya gastritis subkronis. Induksi pada 
gastritis ini diakibatkan aktifasi dari ekspresi 
TNFα diikuti dengan apoptosis pada mukosa 

gaster. Etanol dapat menginduksi terjadinya 
kerusakan mukosa gaster, hal ini berhubungan 
dengan sress oksidatif. Yang mana menganggu 
metabolisme energi dari mitokondria serta 
berperan penting menimbulkan kerusakan 
mukosa gaster akibat induksi etanol 
(Adiwisastra, 2007). 

Arak mengubah permeabilitas sawar 
epitel, sehingga memungkinkan difusi balik 
asam klorida yang mengakibatkan kerusakan 
jaringan, terutama pembuluh darah.  
Keluarnya histamin merangsang sekresi asam 
lambung dan pepsin lebih lanjut dan 
meningkatkan permeabilitas kapiler terhadap 
protein. Mukosa gaster menjadi edema, dan 
sejumlah besar protein plasma dapat hilang. 
Mukosa kapiler dapat rusak, mengakibatkan 
terjadinya hemoragi interstitial dan perdarahan 
(Carmiel, 2013). 
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anemia difesiensi besi. Disamping itu 
pendarahan dapat memunculkan gejala 
hematemesis dan melena. Pada pendarahan 
akut dapat mengakibatkan terjadinya 
kekurangan volume cairan (Vakil, 2010). 
Arak 
Pengertian Arak 

Arak atau dieja arrack adalah minuman 
beralkohol suling jenis minuman keras yang 
biasanya diproduksi di negara-negara Asia 
Tenggara dan Asia Selatan. Arak terbuat dari 
fermentasi nira kelapa, tebu, biji-bijian 
(misalnya beras, beras merah) atau buah, 
tergantung pada negara atau wilayah asalnya 
(Astina,  2004). 

Arak jenis nira kesusuan diambil dari 
mayang palem kelapa (atau dari palem enau 
atau nipah) sebelum bunga tersebut mekar. 
Nira tersebut segera terfermentasi menjadi 
minuman beralkohol ringan yang disebut "tuak 
nira", yang kemudian disuling dalam tong 
yang terbuat dari kayu (biasanya halmilla atau 
jati). Produk akhir adalah minuman keras 
dengan rasa yang biasanya digambarkan 
sebagai "diantara wiski dan rum". Minuman 
ini umumnya disuling menjadi berkadar 
alkohol antara 33% dan 50%. Arak kelapa 
secara tradisional dikonsumsi sendiri maupun 
dikombinasi dengan bir jahe, minuman ringan 
soda yang populer di Sri Lanka. Minuman ini 
juga dapat dicampur dalam koktail sebagai 
pengganti porsi yang diperlukan untuk rum 
atau wiski. Arak juga sering dikombinasikan 
dengan mixer populer seperti cola, air soda, 
dan air jeruk nipis (Carmiel, 2013). 

Kandungan arak merupakan hasil 
destilasi dari nira kelapa, bila dikonsumsi 
dapat sebagai penghangat badan terutama di 
daerah pegunungan. Kadar etanol yang tinggi 
dapat diperoleh dalam arak dengan beberapa 
kali destilasi untuk tujuan bahan bakar. Telah 
dilakukan penentuan kadar etanol dalam arak 
yang beredar di pasaran dengan kadar etanol 
sekitar 20,08 – 70,08% (b/v) (Astina, 2004). 

Pembuatan arak diawali dari tuak yang 
matang yang telah disadap. Tuak hasil sadapan 
ini kemudian ditampung kedalam gentong 
plastik selama 3 sampai 4 hari hingga tuak 
terasa kecut. Tuak diproses bersamaan dengan 
serabut kelapa di dalam gentong yang tertutup 
sebagai proses fermentasi. Setelah dirasa 
cukup, tuak dimasukkan kedalam rangkaian 
pengarakan yang terdiri dari tiga buah kaling 
atau guci. Masing-masing guci berisi 4 ember 
tuak dengan daya tampung 5 liter. Proses 

penyulingan arak dilakuan kurang lebih 10 
jam.  Arak hasil penyulingan mampu 
memproduksi kadar alkohol mulai dari 30%, 
35% hingga 50%. Arak ini juga dapat 
dibedakan menjadi beberapa tingkatan kelas 
kadar alkohol. Untuk kelas satu memiliki 
kadar alkohol antara 35 - 50 %, untuk kelas 
kedua memiliki kadar alkohol 30 % sedangkan 
untuk kelas ketiga memiliki kadar alkohol 25 
%. Hal-hal yang mempengaruhi kadar alkohol 
dalam arak berbeda-beda tergantung pada 
pohon tempat pengambilan tuak, lama tuak 
sadapan di fermentasi dan alat penyulingan 
tuak. Pada penelitain ini arak yang digunakan 
adalah arak yang terbuat dari tuak yang 
disadap dari pohon kelapa. Konsentrasi arak 
yang digunakan adalah 31,8%, 46,1% dan 
58,3% yang termasuk kedalam arak kelas 1 
dan kelas 2 (Darmono. 2000). 
Dampak dari Alkohol dan Arak 

Alkohol yang terkandung dalam 
minuman merupakan penekan susunan saraf 
pusat, disamping itu juga mempunyai efek 
yang berbahaya pada pankreas, saluran 
pencernaan, otot, darah, jantung, kelenjar 
endokrin, sistem pernafasan, perilaku dan 
efek-efek terhadap organ tubuh yang lainnya, 
sekaligus sebagai penyebab terjadinya sindrom 
alkohol fetus (Dreisbach, 2011) 

Alkohol yang dikonsumsi akan 
diabsorpsi termasuk yang melalui saluran 
pernafasan. Penyerapan terjadi setelah alkohol 
masuk kedalam lambung dan diserap oleh usus 
kecil. Hanya 5-15% yang diekskresikan secara 
langsung melalui paru-paru, keringat dan urin 
(Adiwisastra, 2007).  

Timbulnya keadaan yang merugikan 
pada pengkonsumsi alkohol diakibatkan oleh 
alkohol itu sendiri ataupun hasil 
metabolismenya. Didalam alkohol terdapat 
etanol mempunyai efek toksik pada tubuh baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Akibat yang ditimbulkan etanol akan menekan 
sistem saraf pusat secara tidak teratur 
tergantung dari jumlah yang dicerna, dikatakan 
pula bahwa efek etanol secara akut akan 
menimbulkan oedema pada otak serta oedema 
pada saluran gastrointestinal (Darmono. 2000). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental dengan menggunakan 
rancangan Post Test Only Control Group 
Design, secara randomisasi terdiri dari 4 
kelompok perlakuan dan dilakukan di 
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2. Hasil penelitian dapat  bermanfaat  sebagai 
referensi mengenai pengaruh pemberian 
arak  terhadap tingkat kerusakan gaster 
tikus putih galur wistar (Rattus 
novergicus) Jantan.  

3. Mencari kemungkinan ada kerusakan pada 
organ lain akibat pengaruh pemberian 
arak. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepentingan pemahaman  pernikahan 
dini bagi masyarakat di Dusun Pereng Ampel Pamoroh Kecamatan Kadur, 
Pamekasan dan pembinaan generasi muda didaaerah tersebut demi masa depan 
generasi penerus yang lebih baik. Dalam penelitian ini digunakan penelitian 
kualitatif, dengan metode analisis data bersifat statistik-deskriptif karena data 
yang diperoleh di lapangan berupa data (berupa kata dan tindakan). Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kusioner yang terdiri dari 3 bagian 
yakni kuesioner persepsi demografi, kuesioner persepsi pernikahan dini terhadap 
generasi yang berkualitas serta kuesioner berisi pernyataan untuk 
mengidentifikasi sikap masyarakat tentang pernikahan usia dini terhadap 
generasi berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong 
menikah usia dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, 
dan faktor orang tua. Dampak pernikahan dini adalah  (1) suami istri  tidak bisa 
memenuhi atau  mengetahui hak dan kewajibannya. (2) Wanita yang 
melangsungkan pernikahannya dibawah umur 17 tahun akan mengalami 
gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan 
si anak. Selain hal itu juga banyak mereka yang sudah mempunyai anak tidak 
menyadari pentingnya kesehatan bagi si anak. (3) Rentan terhadap perceraian. 
Berdasarkan   hasil penelitian, di Dusun Pereng Ampel Desa Pamoroh  penting 
adanya pembinaan dan penyuluhan tentang pembentukan generasi berkualitas 
dan dampak dari pernikahan dini.  

 
Kata Kunci : generasi berkualitas, pernikahan dini, kesejahteraan masyarakat 

 
Pendahuluan 

Pernikahan merupakan suatu jalinan 
yang sifatnya sakral dalam sebuah ikatan 
antara sepasang anak manusia dengan 
konsekwensi hak dan kewajiban yang tidak 
mudah untuk melaksanakannya. Hal tersebut 
tentunya dapat dikaitkan dengan sebuah 
tanggung jawab yang sangat kompleks dimana 
sepasang anak manusia tersebut membutuhkan 
kesiapan dan kedewasaan usia, mental, 
spriritual dan kesiapan ekonomi (Fatawie, 
2008).  

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan telah mengatur batas usia 
perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut 
pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan 
hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 
19 tahun dan pihak perempuan sudah 

mencapai umur 16 tahun. Kebijakan 
pemerintah dalam menentukan batas minimal 
usia pernikahan ini tentunya melalui proses 
dan berbagai pertimbangan. Hal ini 
dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-
benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis 
dan mental Ahmad dan Lubis, 2009). 

Isu semaraknya pernikahan dini pada 
saat ini tentunya menjadi hal yang menarik 
untuk diteliti apabila dikaitkan dengan 
lahirnya generasi yang berkualitas. Tanggung 
jawab untuk membentuk generasi yang 
berkualitas berada dipundak para orang tua 
dalam keluarga. Namun pembentukan generasi 
penerus yang berkualitas bukanlah sebuah 
kerja individual, melainkan harus melibatkan 
segenap unsur dalam masyarakat, seperti para 
pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
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pemerintah, media massa dan lain sebagainya 
(Maemunah, 2008). 

Banyak masyarakat yang tidak mentaati 
UU perkawinan. Idealnya UU Perkawinan itu 
dapat dilaksanakan secara optimal oleh 
masyarakat, dan dapat mengakomodir nilai-
nilai hukum yang berkembang di masyarakat. 
Contoh, di Madura pernikahan dini itu sudah 
dianggap biasa sehingga adanya UU 
Perkawinan pun mereka tidak mau mentaati. 
Anak mereka dianggap cukup umur apabila 
sudah aqil baligh, baik untuk laki-laki maupun 
perempuan, dengan alasan apabila anaknya 
sudah berkeluarga maka beban dan tanggung 
jawab sebagai orang tua sudah lepas.  Dari sisi 
inilah dapat dilihat kondisi didusun Pereng 
Ampel Desa Pamoroh Kecamatan Kadur 
Pamekasan banyak anak-anak yang tidak 
bersekolah, lahir cacat, berpendapatan rendah 
dan lain sebagainya. Menurut Kepala Dusun 
Pereng Ampel Moh. Molar, masyarakatnya 
yang menikah diusia dini masih tergolong 
tinggi. Penduduknya sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani. Dilihat dari aspek 
pendidikan mayoritas lulusan Sekolah Dasar 
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 
dikarenakan terbentur dengan masalah 
ekonomi.  

Pernikahan dini bagi masyarakat Dusun 
Pereng Ampel Pamoroh Kecamatan Kadur 
Pamekasan pada umumnya dianggap suatu hal 
yang biasa (tidak melanggar hokum), sehingga 
perkawinan pada usia dini dianggap sah-sah 
saja). Disisi lain, pihak terkait atau pemerintah 
setempat masih kurang dalam 
mensosialisasikan tentang dampak pernikahan 
dini bagi masyarakat itu sendiri, sehingga 
tingkat kesadaran untuk membentuk generasi 
yang berkualitas baik dari segi pendidikan, 
kesehatan atau perekonomian masih berada 
pada katagori masyarakat lemah. 

Menurut penduduk setempat Fatmawati 
kurangnya informasi yang mendukung tentang 
UU Perkawinan di Dusun Pereng Ampel Desa 
Pamoroh Kecamatan Kadur Pamekasan 
tersebut, menyatakan bahwa 75% mayoritas 
penduduknya melangsungkan pernikahan di 
usia dini. Keterangan ini diperkuat oleh 
pendapat salah satu penduduk yang melakukan 
pernikahan di usia dini, dia merasakan dampak 

negatif dari pernikahan di usia dini. Diusia 13 
tahun yaitu kondisi kehamilan anak pertama si 
ibu tidak dapat memberikan gizi yang cukup 
bagi janinnya dikarenakan kondisi 
ekonominya lemah sehingga melahirkan anak 
cacat. 

 
Metologi Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode 
kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk 
mendapatkan data deskriptif dari studi kasus 
berupa lisan maupun kata-kata dari gejala yang 
diamati atau diteliti. Metode kualitatif 
dilakukan dalam situasi wajar (natural setting) 
dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat 
kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan 
pada filsafat fenomenologis yang 
menggunakan penghayatan dan berusaha 
untuk memahami serta menafsirkan makna 
suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam 
situasi tertentu menurut perspektif peneliti 
(Moeleong, 2002). 

Dalam penelitian ini digunakan 
penelitian kualitatif, dengan metode analisis 
data bersifat statistik-deskriptif karena data 
yang diperoleh di lapangan berupa data 
(berupa kata dan tindakan). dengan 
mengintrepretasikan isi yang dibuat dan 
disusun secara sistimatik atau menyeluruh 
(Singarimbun dan Effendy, 1989). 

Setelah data diorganisasikan, 
selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian 
naratif yang disertai dengan tabel untuk 
memperjelas penyajian data. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
kusioner yang terdiri dari 3 bagian yakni 
kuesioner persepsi demografi, kuesioner 
persepsi pernikahan dini terhadap generasi 
yang berkualitas serta kuesioner berisi 
pernyataan untuk mengidentifikasi sikap 
masyarakat tentang pernikahan usia dini 
terhadap generasi berikutnya. 

 
Hasil  

Karakteristik responden dilihat dari 
keadaan sosial ekonominya dilihat dari 7 
indikator yaitu umur, jenis kelamin, 
pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jumlah 
saudara kandung, dan anggota keluarga yang 
tinggal serumah. Hal itu dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
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Tabel 1. Karakteristik Responden 
No Karakteristik Jumlah (%) Ket. 

1.  Umur ; 
- < 20 th 
- 21 – 25 th 
- 26 – 30 th 

 
17 
25 
8 

 
34 
50 
16 

 

Jumlah 50 100  
2.  Jenis Kelamin: 

- Perempuan 
- Laki-laki 

 
46 
4 

 
92 
8 

 

Jumlah 50 100  
3.  Pendidikan : 

- SD 
- SMP/MTs 
- SMA/MA 
- S1/S2 

 
28 
20 
2 
- 

 
56 
40 
4 
- 

 

Jumlah 50 100  
4.  Pekerjaan : 

- Tani 
- Swasta 
- Wiraswasta 
- Pegawai 
- Guru 
- Tidak bekerja 

 
30 
15 
4 
- 
- 
1 

 
60 
30 
8 
- 
- 
2 

 

Jumlah 50 100  
5. Penghasilan /Bulan: 

- < Rp. 300.000,- 
- >Rp. 300.000, - 500.000,- 
- >Rp.500.000, - 750.000,- 
- > Rp.750.000, - 1.000.000 
- >Rp. 1.000.000, 

 
44 
6 
- 
- 
- 

 
88 
12 
- 
- 
- 

 

Jumlah 50 100  
6. Jumlah Saudara kandung : 

- 1 - 3 Orang 
- 4- 7 Orang 

 
7 

43 

 
14 
86 

 

Jumlah 50 100  
7. Anggota Keluarga yang serumah 

- Sendirian 
- Pasangan 
- Anak-anak 
- Saudara/i 
- Lain kerabat 
- Non Anggota Keluarga 
- Orang lain 
- Lainnya 

 
 
- 

47 
2 
- 
1 
- 
- 

 
 
- 

94 
4 
- 
2 
- 
- 

 

Jumlah 50 100  
Sumber data: Wawancara Responden 
 
1. Umur 

Umur responden berdasarkan data yang 
diperoleh dari 50 responden yang telah 
melangsungkan pernikahan dini yang berumur 
kurang dari 20 tahun sebanyak 17 orang 
sekitar 34%,, yang berumur 21 tahun sampai 
dengan 25 tahun sebanyak 25 orang mencapai 
50%, sedangkan yang berumur 26 tahun 

sampai 30 tahun hanya berjumlah 8 orang 
sekitar 16%.  
2. Jenis kelamin 

Berdasarkan data yang diperoleh pada 
saat wawancara memang mayoritas yang 
diwawancarai adalah berjenis kelamin 
perempuan mencapai 46 orang atau sekitar 
92% sedangkan yang laki-laki hanya 4 orang 
atau 8%. Hal ini dikarenakan sulitnya 
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mewawancarai mereka apabila dilakukan 
wawancara sepasang suami istri yang 
melangsungkan pernikahan dikarenakan dari 
pihak suaminya masih bekerja di sawah 
sampai sore hari, sehinggga kebanyakan dari 
pihak perempuannya. 
3. Pendidikan  

Berdasarkan tingkat pendidikan dari 
responden yang menikah di usia dini sebanyak 
28 orang atau mencapai 56% berpendidikan 
Sekolah Dasar (SD), yang berpendidikan SMP 
dan sederajat sebanyak 20 orang atau 40%, 
sedangkan yang berpendidikan SMA/MA 
sebanyak 2 orang atau sekitar 4%, yang 
melanjutkan pendidikan sampai jenjang 
Sarjana tidak ada. 
4. Pekerjaan 

Pekerjaan dari pasangan yang menikah 
diusia dini sebagian besar adalah petani 
garapan yaitu menggarap sawah orang lain 
bukan sawah mereka mencapai 30 orang yaitu 
mencapai 60%, yang bekerja swasta sebagian 
rata-rata buruh bangunan sekitar 15 orang 
sekitar 30 orang, yang berwiraswasta atau 
pedagang sebanyak 4 orang atau sekitar 8%. 
Sedangkan yang menjadi Pegawai Negeri 
Sipil, guru tidak ada, dan ada sebagian yang 
tidak bekerja 1 orang dari pasangan yang 

menikah diusia dini tersebut atau sebanyak 
2%.  
5. Penghasilan 

Berdasarkan pada tingkat pendapatan 
pokok mereka yang menikah di usia dini rata-
rata mereka dari 50 responden berpenghasilan 
rendah yaitu dibawah Rp.300.000,00 sebanyak 
44 orang atau mencapai 88% dikarenakan 
mereka hanya bekerja sebagai petani garapan, 
yang berpenghasilan antara Rp.300.000,00 – 
Rp. 500.000,00 sebanyak 6 orang sekitar 
12%nya. Sedangkan yang berpenghasilan 
diatas Rp. 500.000,00 hampir tidak ada.  
6. Jumlah Saudara Kandung 

Jumlah saudara kandung mereka yang 
melangsungkan pernikahan di usia dini rata-
rata sebanyak 4 - 7 orang saudara kandungnya 
yaitu 43 orang mencapai 86%, sedangkan yang 
mempunyai saudara kandung sebanyak 1-3 
orang hanya 7 orang atau sekitar 14%. 
7. Anggota yang tinggal serumah 

Anggota atau orang yang tinggal 
serumah dari pasangan yang melangsungkan 
pernikahan dini, rata-rata mereka tinggal 
dengan orang tuanya sebanyak 47 orang atau 
sekitar 94%, sedangkan yang sudah mandiri 
tinggal bersama anaknya sebanyak 2 orang 
atau 4%. Yang tinggal dengan lain atau 
kerabat hanya 1 orang atau 2%nya saja.  

Persepsi Pernikahan Dini Terhadap Generasi 
Berkualitas 

1. Responden melangsungkan pernikahan 
diusia dini dapat dilihat pada Tabel. 2 
berikut ini : 

 
Tabel. 2. Usia Menikah 

NO Usia Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

10 tahun 
11 tahun 
12 tahun 
13 tahun 
14 tahun 
15 tahun 
16 tahun 

- 
- 
1 
- 
- 

11 
38 

- 
- 
2 
- 
- 

22 
76 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
  
Berdasarkan tabel diatas mayoritas 
responden pada saat melangsungkan 
pernikahan dini berusia 16 tahun 
mencapai 76% yakni sebanyak 38 orang 
dari 50 responden, sedangkan yang 
berusia 15 tahun sebanyak 11 orang atau 

22%, sedangkan yang menikah diumur 
12 tahun hanya 1 orang atau 2%. 

2. Alasan Responden menikah di usia Dini 
Berdasarkan data yang dipeoleh dari 50 
responden mereka beralasan menikah 
diusia dini sesuai dengan Tabel 3. 
berikut ini: 
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Tabel. 3. Alasan Menikah Di Usia dini 
NO Alasan Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Hamil diluar nikah 
Dijodohkan oleh OrangTua 
Atas Kemauan sendiri 
Alasan lainnya 

- 
31 
19 
- 

- 
62 
38 
- 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden  
 
Alasan mereka menikah diusia dini 
sebagian besar disebabkan karena 
dijodohkan oleh orangtua yaitu sebesar 
62 persen atau sebanyak 31 orang, 
sedangkan yang menikah diusia dini 
karena atas kemauan sendiri sebanyak 
19 orang atau sekitar 38 persen. Untuk 

alasan karena hamil diluar nikah, atau 
alasan lain tidak ada. 

3.Pemahaman terhadap tugas dan 
tanggungjawab dalam mereka 

Pemahaman mereka yang menikah 
diusia dini terhadap tugas dan 
tanggungjawabnya dapat dilihat di 
Tabel 4. berikut ini : 

 
Tabel 4. Pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab dalam mereka 

NO Tingkat Pemahaman Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Paham sekali 
Paham 
Agak paham 
Tidak paham sama sekali 

1 
15 
14 
20 

2 
30 
28 
40 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden  
 
Tingkat pemahaman mereka tentang 
tugas dan tanggungja-wabnya dalam 
kehidupan berumah tangga dari 50 
orang sebagai responden sebanyak 20 
orang atau 40 persen banyak yang tidak 
paham sama sekali, sedangkan yang 
paham sekali hanya 1 orang atau 2 
persen. Mereka yang paham akan tugas 

dan tanggungjawabnya sebanyak 15 
orang atau 30 persen, yang agak paham 
sekitar 14 orang atau sebesar 28 persen. 

1. Status Perkawinan 
Status perkawinan mereka sampai saat 
ini sesuai dengan data Tabel 5. berikut 
ini : 

 
Tabel 5. Status Perkawinan 

NO Status Perkawinan Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Dipisahkan 
Bercerai 
Dalam hubungan tapi tinggal terpisah 
Menikah 
Janda 
Hidup bersama 

- 
1 
1 
 

48 
- 

- 
2 
2 
- 

96 
- 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden  
 
Status perkawinan mereka yang 
melangsungkan pernikahan dini 
sebanyak 48 orang atau 96% dalam 
status menikah, 1 orang bercerai atau 2 
persennya, sedangkan yang dalam status 
masih berhubungan dalam ikatan 
perkawinan tetapi tinggal terpisah hanya 
1 orang atau 2%. 

2. Jumlah anak yang dihasilkan dari 
pernikahan dini 
Berdasarkan dari hasil wawancara 
dengan 50 responden jumlah anak dari 
hasil pernikahan dini dapat dilihat pada 
Tabel 6. berikut ini : 
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Tabel 6. Jumlah Anak dari Pernikahan Usia Dini 
NO Jumlah Anak Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 

1 
2 
>2 
Tidak punya anak 

25 
12 
- 

13 

50 
24 
- 

26 
Jumlah 50 100 

Sumber data: Wawancara Responden  
 
Dari data diatas dapat disimpulkan 
bahwa rata-rata jumlah anak mereka 
yang menikah di usia dini sebagian 
besar hanya mempunyai anak 1 
sebanyak 25 orang  atau 50%, yang 
mempunyai anak 2 orang sebanyak 12 
orang atau 24 persen, yang lebih dari 
dua anak tidak ada, sedangkan yang 
tidak mempunyai anak sebanyak 13 
orang yaitu sekitar 26%. 

3. Perencanaan kelahiran bagi pasangan 
usia dini dan cara mereka dalam 
merencanakan kelahiran anak 
Dalam Pernikahan mereka dapat 
diketahui apakah mereka merencanakan 
kehamilan dan cara mereka dalam 
perencanaan kehamilan atau kelahiran 
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

 
 

Tabel 7. Perencanaan kehamilan/kelahiran bagi pasangan usia dini dan cara mereka dalam 
merencanakan kelahiran anak 

NO Perencanaan dan Cara Jumlah % 
1. Merencanakan kehamilan/kelahiran: 

- Ya 
- Tidak 

 
49 
1 

 
98 
2 

Jumlah 50 100 
2. Cara Merencanakan kehamilan/Kelahiran: 

- Program KB 
- Kalender Alami 
- Lainnya 

 
48 
1 
1 

 
96 
2 
2 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
  

Berdasarkan data 50 responden yang menikah 
di usia dini sebagian besar mereka 
merencanakan kehamilan atau kelahiran yaitu 
sebanyak 49 orang atau 98%, sedangkan yang 
tidak merencanakan hanya 1 orang atau 2%. 
Mereka yang merencanakan kehamilan mereka 
biasanya dengan mengikuti program KB yaitu 
sebanyak 48 orang atau 96 persen, yang 
mengatur kehamilan dengan kalender alami 
hanya 1 orang atau 2%, sedangkan dengan 
cara yang lain juga hanya satu orang atau 2%.  

4. Alasan mereka yang tidak 
merencanakan kelahiran anak mereka 

Alasan mereka yang tidak 
merencanakan kelahiran atau 
kehamilannya  dikarenakan mereka 
tidak mengetahui tentang adanya 
program KB. Sedangkan yang tidak 
paham tersebut dari 50 responden hanya 
1 orang saja atau 2 persen. 

5. Usia anak dari hasil pernikahan dini 
Dari hasil pernikahan di usia dini rata-
rata usia mereka dapat dilihat sesuai 
data berikut ini : 
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Tabel 8.Usia Anak dari Pernikahan Usia Dini 
NO Usia Anak Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1 – 5 th 
6 - 10 th 
11 – 15 th 
16 – 20 th 
Tidak punya anak 

17 
5 
1 
1 

26 

34 
10 
2 
2 

52 
Jumlah 50 100 

Sumber data: Wawancara Responden  
 
Usia anak dari hasil pernikahan mereka 
yang berusia 1-5 tahun sebanyak 17 
orang atau 34%, sedangkan usia anak 
mereka yang berumur antara 6-10 tahun 
sebanyak 5 orang atau 10 persen, 
sedangkan yang berumur 11-15 tahun 
hanya 1 orang atau 2% dan yang berusia 
16-20 tahun sebanyak 1 orang atau 2%. 
Sisanya 0% karena mereka belum 
mempunyai anak. 

6. Pengetahuan tentang posyandu dan 
Frekuensi mereka membawa anaknya ke 
posyandu dalam sebulan serta jenis 
imunisasi yang diberikan kepada anak 
Dari data 50 responden diperoleh data 
tentang pengetahuan mereka tentang 
pentingnya membawa anak ke posyandu 
serta frekuensinya dalam sebulan 
dengan bermacam-macam jenis 
imunisasi dapat dilihat pada Tabel 9. 
berikut ini : 

 
Tabel 9. Pengetahuan tentang posyandu dan Frekuensi mereka membawa anaknya ke posyandu 

dalam sebulan serta jenis imunisasi yang diberikan kepada anak 
 

NO Pemahaman Posyandu Jumlah % 
1 Pengetahuan tentang posyandu : 

- Tahu Sekali 
- Agak tahu 
- Tidak tahu 

 
19 
11 
20 

38 
22 
40 

Jumlah 50 100 
2. Frekuensi ke Posyandu : 

- 1 kali 
- 2 kali 
- Tidak pernah 

 
23 
7 

20 

 
46 
14 
40 

 Jumlah 50 100 
3. Jenis Imunisasi yang diberikan kepada anak : 

- Tahu 
- Tidak tahu 

 
- 

50 

 
- 

100 
Jumlah 50 100 

Sumber data: Wawancara Respondenka  
 

Pengetahuan mereka tentang posyandu dapat 
dirata-rata sekitar 20 orang atau 40% mereka 
tidak tahu tentang manfaat membawa anaknya 
ke Posyandu, yang sudah menetahuinya sekitar 
19 orang atau 38 %, sedangkan 11 orang atau 
sekitar 22% mereka agak tahu tentang apa itu 
posyandu. Frekuensi mereka membawa 
anaknya ke posyandu dalam satu bulan hanya 
1 kali sebanyak 23 orang atau 46 %, 2 kali 
dalam sebulan sebanyak 7 orang atau 14%, 
sisanya tidak pernah hampir mencapai 20 
orang atau 40 % yang sama sekali tidak pernah 
membawa anaknya ke posyandu. Dan dari 
keseluruhan responden yang diwawancarai 

sekitar 50 orang tidak mengetahui jenis 
imunisasi yang diberikan kepada anaknya itu 
apa saja, apakah sudah lengkap mendapatkan 
imunisasi atau belum mereka tidak paham. 

7. Perkembangan anak dan pengetahuan 
mereka tentang makanan bergizi bagi 
anak 
Mereka yang menikah diusia dini 
apakah dapat memahami tentang 
tumbuh kembangnya anak mereka serta 
apakah mereka paham tentang makanan 
yang bergizi bagi anak mereka dapat 
dilihat dari data berikut ini: 
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Tabel 10.Perkembangan anak dan pengetahuan tentang makanan bergizi bagi anak 
NO Perkembangan anak dan Pengetahuan tentang makanan bergizi Jumlah % 
1. Apakah Mereka paham tentang   Perkembangan anaknya: 

- Ya 
- Tidak 

 
17 
13 

 
57 
43 

Jumlah 30 100 
2. Pengetahuan mereka tentang makanan bergizi bagi anak : 

- Sangat paham 
- Agak Paham 
- Paham 
- Tidak paham 

 
2 

27 
20 
1 

 
4 

54 
40 
2 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden  
 
Mereka yang paham dan mengikuti 
perkembangan anaknya sebanyak 17 
orang atau 57%, sedangkan yang tidak 
pernah mengikuti perkembangan 
anaknya sebanyak 43% atau 13 orang. 
Data ini hanya dilakukan pada 30 
responden dikarenakan 20 orang 
responden lainnya belum mempunyai 
keturunan.  

8. Pengetahuan mereka tentang bakat anak 
Sebagai orangtua tentuya diharapkan 
dapat mengetahui bakat dari anaknya 
sejak dini. Untuk mengetahui apakah 
mereka yang melangsunglan pernikahan 
dini itu juga memperhatikan bakat yang 
dimiliki oleh anaknya dapat kita lihat 
pada Tabel 11. berikut ini: 

 
Tabel 11. Pengetahuan mereka tentang bakat anak 

NO Pengetahuan mereka tentang bakat anak Jumlah % 
1. 
2. 
3. 
4. 

Menari 
Menyanyi 
Pidato/Ceramah 
Lainnya 

11 
6 
1 
1 

57,89 
31,58 
5,26 
5,26 

Jumlah 19 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui 
bahwa mereka yang menikah di usia dini dari 
data yang mempunyai anak berusia 3 tahun 
keatas yang diwawancarai hanya 19 orang 
untuk mengetahui apakah mereka 
memperhatikan bakat dan kemampuan putra-
putri mereka. Rata-rata mereka melihat bakat 
anak mereka itu adalah menari karena 

kebanyakan jenis kelaminnya perempuan yaitu 
sebanyak 11 orang atau 57,89%. Sedangkan 
yang mempunyai hobi menyanyi sebanyak 6 
orang atau 31,58%, yang pandai berpidato 1 
orang atau 5,26%, dan sisanya mempunyai 
bakat yang lain yaitu menggambar sebanyak 1 
orang atau 5,26%. 
9. Pentingnya bakat anak untuk diasah 

 
Tabel. 12.Pentingnya bakat anak untuk diasah 

 
NO Pentingnya mengasah Bakat Jumlah % 
1. 
2.. 

Ya 
Tidak 

15 
4 

78,59 
21,05 

Jumlah 19 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat di-
ketahui bahwa mereka menganggap 
bahwa bakat dan kemampuan anak 
sangat penting untuk diasah dan 
dikembangkan. Pernyataan tersebut 
tergambar dari 19 responden yang 

menjawa ya sebanyak 15 orang atau 
78,59%, sedangkan mereka yang 
menjawab tidak perlu sekitar 4 orang 
atau 21, 05 %. 

10. Pergaulan anak dengan teman sebaya 
dan disekolah 
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Melihat perkembangan anak-anak tentunya 
orang tua harus mengetahui seberapa jauh 
mereka dapat bergaul dengan teman sebaya 

dan teman di sekolah seperti yang terlihat pada 
tabel dibawah ini: 

 
Tabel. 13.Pergaulan anak dengan teman sebaya dan disekolah 

NO Pergaulan Anak Jumlah % 
1. Disekolah : 

Baik Sekali 
Baik 
Buruk 
Tidak Tahu 

 
4 

14 
- 
3 

 
19 
66,6 

-
14,4 

 Jumlah 21 100 
2. 

 
Teman Sebaya : 
BaikSekali 
Baik 
Buruk 
Tidak Tahu 

 
- 

13 
1 
- 

 
- 
92,8
6 
7,14 
- 

Jumlah 14 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Dari data ini dapat diketahui bahwa pergaulan 
anak mereka disekolah dari 21 responden yang 
putra putrinya sudah sekolah dari 21 orang 
responden yang mengatakan  pergaulan 
anaknya di sekolah sangat baik sebanyak 4 
orang atau 19%, sedangkan yang menyatakan 
baik sebanyak 14 orang atau 66,6%, yang 
menyatakan tidak tahu tentang pergaulan 
anaknya sebanyak 3 orang atau 14,4%. 

Sedangkan pergaulan anaknya dengan teman 
sebaya yang ada dilingkungan sekitar dari data 
sebanyak 14 responden menyatakan bahwa 
pergaulan anaknya baik sebanyak 13 orang 
atau menncapai 92,86% dan yang buruk 
karena sifat anaknya pemalu  sebanyak 1 
orang atau sebesar 7,14%. 
11. Kegiatan keagamaan anak 

 
Tabel 14. Kegiatan keagamaan anak 

NO Kegiatan Keagamaan Jumlah % 
1 Apakah si anak rutin mengikuti 

kegiatan Keagamaan: 
- Ya 
- Tidak 

 
 

11 
3 

 
 

78,58 
21,42 

 Jumlah 14 100 
2. 
 
 
 
 
 

Nama  Kegiatan Keagamaan : 
- Mengaji 
- Tiba’an 
- Madrasah 
- Remaja Mesjid 
- Lainnya 

 
9 
- 
5 
- 
- 

 
64,3 

- 
35,7 

- 
- 

Jumlah 14 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Kegiatan keagamaan yang sering diikuti oleh 
putra putri mereka kebanyakan adalah mengaji 
sebanyak 9 orang atau 64,3% yang lainnya 
mengikuti kegiatan melalui pendidikan 
madrasah di sore hari sebanyak 5 atau 35,7% 
dari jumlah responden 14 orang. Putra putri 
mereka yang menikah diusia dini yang rutin 
mengikuti kegiatan keagamaan sebanyak 11 

orang atau 78,57% sedangkan yang lain tidak 
mengikuti sebanyak 3 orang atau 21,43%. 
Pernyataan Untuk Mengidentifikasi Sikap 
Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini 
Terhadap Generasi Berikutnya 
1.  Pengetahuan tentang pernikahan Dini 
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Masyarakat sebagai responden informan yang 
terdiri dari 50 orang memiliki pengetahuan 

tentang pernikahan dini sesuai dengan data  
berikut ini: 

 
Tabel 15 Pengetahuan mereka tentang pernikahan dini 

NO Pengetahuan mereka tentang pernikahan dini Jumlah % 
1. 
2. 
3. 

Tahu 
Agak tahu 
Tidak tahu 

43 
4 
3 

86 
8 
6 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 
sebagian dari masyarakat sebagai kelompok 
infoman mengetahui apa pernihakan dini yaitu 
sebanyak 43 o rang atau 86 persen. 
 2.  Pengetahuan tentang Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman 
masyarakat tentang Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat 
berdasarkan tabel 16 berikut ini: 

 
Tabel 16.Pengetahuan tentang Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

NO Pengetahuan tentang UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jumlah % 
1. 
2. 
3. 

Tahu 
Agak tahu 
Tidak tahu 

21 
14 
15 

42 
28 
30 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa 
mereka yang mengetahui UU Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 sebanyak 21 orang atau 
42%, Agak tahu 14 orang dan sisanya 

sebanyak 30 persen tidak tahu yaitu sekitar 15 
orang. 
1. Setuju tidaknya terhadap remaja yang 

menikah di usia dini
 

 
Tabel 17 Setuju tidaknya terhadap remaja yang menikah di usia dini 

NO Remaja yang menikah diusia dini Jumlah % 
1. 
2. 
3. 

Sangat setuju 
Setuju  
Tidak setuju 

- 
2 

48 

- 
4 

96 
Jumlah 50 100 

Sumber data: Wawancara Responden 
 

Berdasarkan data diatas sebagian besar mereka 
tidak setuju remaja menikah di usia dini yaitu 
48 orang atau 96% yang menyatakan hal 
tersebut , sedangkan sisanya hanya 4% saja 
yang setuju 

2. Pendapat mereka tentang pemahaman 
remaja yang menikah di usia dini terhadap 
tugas dan tanggung jawab dalam menata 
kehidupan berumah tangga 

 
Tabel 18 Pemahaman tentang remaja yang menikah di usia dini terhadap tugas dan tanggung jawab 

dalam menata kehidupan berumah tangga 
NO Pemahaman remaja yang menikah di usia dini terhadap tugas dan 

tanggung jawab dalam menata kehidupan berumah tangga 
Jumlah % 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sangat Paham 
Paham 
Tidak paham 
Sangat Tidak Paham 

1 
6 

43 
- 

2 
12 
86 
- 

Jumlah 50 100 
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Pendapat masyarakat tentang pemahaman 
remaja yang menikah di usia dini terhadap 
tugas dan tanggungjawab dalam menata 
kehidupan berumah tangga menurut mereka 
sebagian besar mereka tidak paham yaitu 

hampir mencapai 86% yang menyatakan hal 
tersebut. 
3. Pendapat mengenai resiko yang akan 

dihadapi bagi pasangan yang menikah di 
uia dini 

 
Tabel 19. Pendapat mengenai resiko yang akan dihadapi bagi pasangan yang menikah di usia dini 

NO Pendapat mengenai resiko yang akan dihadapi bagi 
pasangan yang menikah di usia dini 

Jumlah % 

1. 
2. 
3. 
4. 

Percekcokan 
Pertengkaran 
Bentrok antar suami istri 
Lainnya 

29 
3 

15 
3 

58 
6 

30 
6 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 

 
Percekcokan yang akan terjadi dari dampak 
pernikahan dini adalah pendapat masyarakat 
dalam menanggapi persoalan tentang 
pernikahan dini yaitu mencapai 58%, bentrok 
suami istri 30%. 

4. Pendapat tentang remaja yang menikah di 
usia dini apakah dapat memperhatikan 
kesehatan anak 

 
Tabel 20.Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini apakah dapat memperhatikan kesehatan 

anak 
NO Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini 

apakah dapat memperhatikan kese-hatan anak 
Jumlah % 

1. 
2. 

Ya 
Tidak 

11 
39 

2 
78 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 
bahwa menurut masyarakat kebanyakan 
mereka yang menikah diusia dini itu tidak 
memperhatikan kesehatan anak-anaknya 
karena ketidaktahuan mereka akan hal 

pentingnya kesehatan yaitu mencapai 78% 
atau 39 orang yang menyatakan hal tersebut. 
5. Pendapat tentang remaja yang menikah di 

usia dini apakah dapat memperhatikan 
kondisi fisik dan psikis anak 

 
Tabel 21.Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini apakah dapat memperhatikan kondisi 

fisik dan psikis anak 
NO Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini apakah dapat 

memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak 
Jumlah % 

1. 
2. 

Ya 
Tidak 

13 
37 

26 
74 

Jumlah 50 100 
 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Dari 50 responden sebagai informan berpendapat bahwa remaja yang menikah di usia dini tidak dapat 
memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak, yaitu sekitar 74% yang menyatakan hal tersebut, sisanya 
26% menyatakan sebaliknya. 
6. Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini apakah dapat memikirkan pendidikan anak 
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Tabel 22. Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini apakah dapat memikirkan pendidikan 
anak 

NO Pendapat tentang remaja yang menikah di usia dini 
apakah dapat  memikirkan pendidikan anak 

Jumlah % 

1. 
2. 

Ya 
Tidak 

20 
30 

40 
60 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Pendapat masyarakat tentang remaja yang 
menikah di usia dini tidak dapat  memikirkan 
pendidikan anaknya, hal tersebut diperkuat 
dengan pernyataan mereka sebanyak 30 orang 
yang berpendapat seperti hal dimaksud, 
sedangkan selebihnya sekitar 20 orang 

menyatakan bahwa mereka tetap 
memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. 
7. Pendapat tentang perlunya sosialisasi dan 

pembinaan tentang generasi berkualitas 
bagi masyarakat khususnya remaja 

 
Tabel 23.Pendapat tentang perlunya sosialisasi dan pembinaan tentang generasi berkualitas bagi 

masyarakat khususnya remaja 
NO Pendapat tentang perlunya sosialisasi dan pembinaan tentang 

generasi berkualitas bagi masyarakat khususnya remaja 
Jumlah % 

1. 
2. 
3. 

Sangat perlu 
Perlu 
Tidak perlu 

37 
13 
- 

74 
26 
- 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan 
bahwa mereka 74% menyatakan sangat 
memerlukan sekali adanya sosialisasi tentang 
pembentukan generasi berkualitas 

8. Keikutsertaan responden dalam sosialisasi 
dan pembinaan dari instansi terkait 
menyangkut pembentukan generasi 
berkualitas

 
Tabel 24. Keikutsertaan responden dalam sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait menyangkut 

pembentukan generasi berkualitas 
NO Keikutsertaan responden dalam sosialisasi dan pembinaan dari 

instansi terkait menyangkut pembentukan generasi berkualitas 
Jumlah % 

1. 
2. 
3. 

Sering 
Pernah 
Tidak pernah 

1 
13 
36 

2 
26 
72 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Masyarakat sebagai informan dalam penelitian 
ini menyatakan bahwa mereka hampir tidak 
pernah mengikuti sosialisasi atau pembinaan 
tentang pembentukan generasi berkualitas 
yaitu mencapai 72%. 

9. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dari 
instansi terkait menyangkut pembentukan 
generasi berkualitas 

 
Tabel 25. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dari instansi terkait menyangkut pembentukan 

generasi berkualitas 
NO Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan dari instansi 

terkait menyangkut pembentukan generasi berkualitas 
Jumlah % 

1. 
2. 
3. 

Sangat baik 
Baik 
Tidak baik 

7 
21 
22 

14 
42 
44 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 



97 
 

 

Lukiyadi, Peran Pembinaan Pembentkan Generasi Yang Berkualitas Untuk  

Menurut masyarakat pelaksanaan sosialisasi 
dan pembinaan dari instansi terkait 
menyangkut pembentukan generasi berkualitas 
yang dilakukan di dusun Pereng Ampel ini 
44% hampir tidak pernah ada. 

13.  Model atau bentuk sosialisasi yang 
diharapkan terkait menyangkut 
pembentukan generasi berkualitas 

 
Tabel 26.Model atau bentuk sosialisasi yang diharapkan terkait menyangkut pembentukan generasi 

berkualitas 
NO  Model atau bentuk sosialisasi yang diharapkan terkait 

menyangkut pembentukan generasi berkualitas 
Jumlah % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tayangan video 
Ceramah 
Diskusi 
Penyuluhan 
Lainnya 

9 
9 

25 
7 
- 

18 
18 
50 
14 
- 

Jumlah 50 100 
Sumber data: Wawancara Responden 
 

Model yang tepat dari bentuk sosialisasi dan 
pembinaan menurut mereka adalah diskusi, 
dimana sebanyak 25 orang atau 50% yang 
menyatakan hal tersebut. Seangkan lainnya 
masing-masing 9 orang menyatakan lebih baik 
dengan model tayangan video atau ceramah. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa : 
1. Faktor pendorong menikah usia dini adalah 

faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor 
pendidikan, dan faktor orang tua. 

2. Dampak pernikahan dini pada suami istri 
adalah tidak bisa memenuhi atau tidak 
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai 
suami istri. Hal tersebut timbul karena 
belum matangnya mental mereka yang 
cenderung keduanya memiliki sifat 
keegoisan yang tinggi. Selain itu akan 
menimbulkan berbagai persoalan rumah 
tangga seperti pertengkaran, percekcokan, 
bentrokan antar suami istri yang dapat 
mengakibatkan perceraian.  

3. Dampak pernikahan dini terhadap anak-
anak yaitu bagi wanita yang 
melangsungkan pernikahannya dibawah 
umur 17 tahun akan mengalami gangguan-
gangguan pada kandungannya yang dapat 
membahayakan kesehatan si anak. Selain 
hal itu juga banyak mereka yang sudah 
mempunyai anak tidak menyadari 
pentingnya kesehatan bagi si anak dimana 
banyak sekali dari anak mereka yang jarang 
dimunisasi setiap ada posyandu. Itupun ada 
sebagian yang membawa anaknya ke 
posyandu untuk diimuniasi sekali dua kali 
tapi mereka tidak tau apa manfaat anaknya 
diimunisasi. Hal ini akibat dari 
pengetahuan mereka tentan kesehatan yang 

masih kurang. (Wawancara dengan 
responden Halimatus dan Kustiawati 
Ningsih, 26 Nopember 2011). 

4. Dampak terhadap masing-masing keluarga 
yaitu apabila pernikahan diantara mereka 
lancar mereka ikut senang dan bahagia. 
Namun apabila kebalikannya dari 
pernikahan mereka mengalami kegagalan 
maka mereka akan merasa sedih dan 
kecewa akan keadaan rumah tangga anak-
anaknya. Dari kegagalan perkawinan 
mereka tersebut tidak menutup 
kemungkinan silaturrahmi diantara 
keluarga tersebut akan terputus. 

 
Pembahasan 

Terjadinya pernikahan dini di Dusun 
Pereng Ampel Desa Pamoroh Kecamatan 
Kadur kabupaten pamekasan mengakibatkan 
dampak yang mempengaruhi hubungan antara 
mereka sendiri, terhadap anak-anak maupun 
terhadap keluarga mereka masing-masing. 
Emosi yang tidak stabil memungkinkan 
banyaknya pertengkaran dan percekcokan. 
Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur de 
ngan usianya saja. Banyak faktor seseorang 
mencapai taraf kedewasaan secara mental 
yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. 
Semakin mampu mengimbangi emosionalitas. 
Mereka yang senang bertengkar cenderung 
masih kekanak-kanakan dan belum mampu 
mengekang emosi. Adapun faktor pemicu 
pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang 
menyangkut masalah keuangan dalam rumah 
tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi 
saling menghargai dan melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagi suami istri. Oleh karena 
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itu keharmonisan dalam rumah tangga susah 
untuk diciptakan. 

Berdasarkan dari  hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti, maka di Dusun 
Pereng Ampel Desa Pamoroh sangatlah 
penting adanya pembinaan dan penyuluhan 
tentang pembentukan generasi berkualitas dan 
dampak dari pernikahan dini dari instansi 
terkait dengan program-program kegiatan 
penyuluhan, diskusi-diskusi agar mereka dapat 
mengerti dan paham tentang arti penting 
membangun rumah tangga yang sakinah dan 
sejahtera. Perlu ditumbuhkembangkan 
kesadaran masyarakat akan pentingnya 
membangun keluarga yang sejahtera. Selama 
ini konsentrasi pembinaan terhadap keluarga 
yang dilakukan pemerintah jika dicermati dari 
tahun ke tahun terkesan bahwa program-
program dasar pembinaan tentang 
kesejahteraan keluarga mulai dari program 
kesehatan seperti perencanaan kelahiran (KB), 
Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), 
pelayanan kesehatan gratis dan sosialisasi 
tentang Undang-Undangan Perkawinan masih 
sifatnya jalan di tempat tidak menyeluruh. 
Simpulan  
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Faktor pendorong menikah usia dini adalah 

faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor 
pendidikan, dan faktor orang tua. 

2. Dampak pernikahan dini pada suami istri 
adalah tidak bisa memenuhi atau tidak 
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai 
suami istri. Hal tersebut timbul karena 
belum matangnya mental mereka yang 
cenderung keduanya memiliki sifat 
keegoisan yang tinggi. Selain itu akan 
menimbulkan berbagai persoalan rumah 
tangga seperti pertengkaran, percekcokan, 
bentrokan antar suami istri yang dapat 
mengakibatkan perceraian.  

3. Dampak pernikahan dini terhadap anak-
anak yaitu bagi wanita yang 
melangsungkan pernikahannya dibawah 
umur 17 tahun akan mengalami gangguan-
gangguan pada kandungannya yang dapat 
membahayakan kesehatan si anak. Selain 
hal itu juga banyak mereka yang sudah 

mempunyai anak tidak menyadari 
pentingnya kesehatan bagi si anak dimana 
banyak sekali dari anak mereka yang jarang 
dimunisasi setiap ada posyandu. Itupun ada 
sebagian yang membawa anaknya ke 
posyandu untuk diimuniasi sekali dua kali 
tapi mereka tidak tau apa manfaat anaknya 
diimunisasi. Hal ini akibat dari 
pengetahuan mereka tentan kesehatan yang 
masih kurang. (Wawancara dengan 
responden Fatmawati dan Sukardi, 26 
Agustus 2016). 

4. Dampak terhadap masing-masing keluarga 
yaitu apabila pernikahan diantara mereka 
lancar mereka ikut senang dan bahagia. 
Namun apabila kebalikannya dari 
pernikahan mereka mengalami kegagalan 
maka mereka akan merasa sedih dan 
kecewa akan keadaan rumah tangga anak-
anaknya. Dari kegagalan perkawinan 
mereka tersebut tidak menutup 
kemungkinan silaturrahmi diantara 
keluarga tersebut akan terputus. 

5. Berdasarkan dari  hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti, maka di 
Dusun Pereng Ampel Desa Pamoroh 
sangatlah penting adanya pembinaan dan 
penyuluhan tentang pembentukan generasi 
berkualitas dan dampak dari pernikahan 
dini dari instansi terkait dengan program-
program kegiatan penyuluhan, diskusi-
diskusi agar mereka dapat mengerti dan 
paham tentang arti penting membangun 
rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. 
Perlu ditumbuhkembangkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya membangun 
keluarga yang sejahtera. Selama ini 
konsentrasi pembinaan terhadap keluarga 
yang dilakukan pemerintah jika dicermati 
dari tahun ke tahun terkesan bahwa 
program-program dasar pembinaan tentang 
kesejahteraan keluarga mulai dari program 
kesehatan seperti perencanaan kelahiran 
(KB), Pos Pelayanan Terpadu 
(POSYANDU), pelayanan kesehatan gratis 
dan sosialisasi tentang Undang-Undangan 
Perkawinan masih sifatnya jalan di tempat 
tidak menyeluruh. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to discusses about the students writing ability using Genre based 
approach in teaching writing. The purpose of this study is to examine the writing 
compositions of secondary school students in writing descriptive text. This study is 
qualitative study using case study approach since it was carried out in a small 
scale and focuses on one case of educational experience or practice The data of 
this study is taken from the brief interview with the teacher to understand the 
stages in teaching writing using genre based approach and the descriptive text 
written by ten high school students and was examined using Holsitic Score 
System.  This study reveals that teaching writing descriptive text through Genre 
Based Approach basically give framework for the student to be able to write 
composition for particular genre even though some of the students still have 
difficulties to compose in the targeted genre. While for the teacher, genre based 
approach beneficial in identifying the weakness of the students in writing so that 
teacher can set up strategy to be able to teach writing certain genre.  

 
Keyword: Genre Based Approach, Teaching writing, Descriptive text 
 
Introduction  

Teaching English writing in Indonesia 
currently is applying a Genre-Based Approach. 
This is part of the education curriculum that is 
currently applied in Indonesia which is 
Curriculum K-13. Apparently, the genre based 
approach is primarily designed to help students 
to improve their ability in communicate both 
oral and written based on the genre. Therefore, 
the Indonesia education curriculum apply 
genre based approach in teaching writing, so 
that the students have the ability in making 
composition that sufficient for difference 
situation. The genre approach -especially on 
written- generally focuses on models and key 
features of text written for a particular 
purpose, therefore the students will find it 
convenient to produce the written text based 
on the genre that requested. The Genre-Based 
Approach considered as the big shift from 
controlled or guided composition making to 
the form of genre that focuses on the type of 
the text including the distinctive characteristic 
of different genre and its stages and also 

focuses on rhetorical function of the text 
(Paltridge, 1994) 

The Routledge Encyclopedia of 
Language Teaching and Learning has defined 
the genre approach as a framework for 
language instruction based on examples of a 
particular genre. The genre framework 
supports students’ writing with generalized, 
systematic guiding principles about how to 
produce meaningful passages (retrieved from: 
https://www.slideshare.net/widiyantieni/group-
2-genre-based-approach). Accordingly, the 
Genre Based Approach directing the writers 
become aware of required formats, style and 
conventionalities for given writing context. 

Different from other approaches –
process and product approach– genre approach 
also concerns on text discourse in which it 
relates to the different structure for different 
purpose and different social situation. For 
instance, Process approach requires students to 
follow the stages such as prewriting, writing, 
revising and editing before achieving the final 
product and the sequence teaches students how 
to write. The product approach that only focus 
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on what final pieces of writing will look alike. 
Accordingly, unlike genre approach, both of 
the above mentioned approaches have more 
concern about the longer steps and product of 
writing and little concern about discourse of 
the text which is also important in 
accommodating writing purpose, convention 
and community requirement. Bruce (2008) 
stated that it is essential for the novice writer 
to develop the discourse competence, 
particularly in academic text, this involves 
writers developing the ability to integrate a 
wide range of different types of knowledge in 
order to create extended written discourse that 
is both linguistically accurate and socially 
appropriate. Based on this statement, genre 
based approach is more likely introduced at a 
very early time with simple genre therefore it 
is better introduced at secondary level so the 
students are able to develop strategies 
appropriate for other written genres, 
particularly those that are required for success 
in secondary school. In the genre approach, 
samples of a specific genre are introduced, and 
some distinctive characteristics of the given 
genre are pointed out so that students notice 
specific configurations of that genre. Next, 
students attempt to produce the first draft 
through imitating the given genre. Lin (2006 
as cited in http://lana-
cometorich.blogspot.co.id/2009/06/genre-
based-approach.html) asserted that Genre-
Based Approach, teaching and learning 
focuses on the understanding and producing 
selected genres of the text.  

Teaching and learning based on text 
genres has identified as one of the major trend 
and influential in the field of English 
Language teaching. Genre Based approach is 
believed can equipped the students or English 
learner with writing ability in various situation 
and purposes. That makes the genre based 
approach gain its popularity in EFL teaching 
writing. For the teaching of writing skill, it 
seems that genre-based approach has three 
major strengths as follows: first of all, they 
make it possible to focus on larger units of 
language, secondly, they can provide a focus 
on organizational or procedural elements of 
written discourse and thirdly, they make it 
possible to retain linguistic components as 
functioning features of a larger unit of 
discourse. (Bruce, 2008)  

 

The Genre-based approach 
implementation in Indonesia is parallel with 
the Competence based curriculum and still 
continue to implement in the new Curriculum 
K-13. (Aswir Astaman, 2010) in his scientific 
articles; mentions that the result of the process 
of teaching and learning should be measurable 
and observable. Accordingly based on the 
genre based approach at the end of the lesson, 
student must be able to produce their own text 
and they must be able to produce written text 
genre that they have learned. It is also part of 
the evaluation that is used by the teacher to 
monitor the effectiveness of genre based 
approach in teaching learning activity of EFL 
writing. Furthermore, the teacher also can 
reflect from it and encourage the student to do 
more writing activity. Based on the notion that 
the students should be able to produce the text 
of certain genre, accordingly the students 
should be taught the features of different 
genres, experientially not only explicitly, so 
that they develop facilities in producing them 
and become familiar with variant features of 
each genre. Notably, it is very helpful to have 
read that genre first before one’s going to read 
and write in a genre. (NTCE, 2004) 

In Indonesia, there are 12 type of text 
that is provided to the student, among others 
are: recount, report, discussion, explanation, 
exposition analytical, exposition hortatory, 
news item, anecdote, narrative, procedure, 
descriptive and the last is review. Genre based 
that covers the purpose of writing as well as 
the specific features of the writing such as 
grammar, vocabulary and related language 
component that necessary for writing is 
assumed can reduce the difficulties in teaching 
EFL writing in Indonesia, especially for 
secondary school student because at this level, 
they should mastery the genre in order to be 
able to comprehend the text and also to 
produce the written text related to certain 
genre communicatively to cope with the 
requirement of various purpose in the future.  

Regarding the above mentioned 
background therefore the purpose of this 
article is to explain “How the genre based 
approach in teaching writing support the 
student ability in writing?” 
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Theoretical Framework 
The theoretical basis for this observation 

is grounded primarily in the Genre Based 
Approach. However, in relation to the genre 
based approach, we have to understand the 
nature of teaching writing. 
The nature of teaching EFL writing 

Writing is the skill most students are 
least proficient moreover writing for EFL 
students will not be an easy matter especially 
when the students’ English competence is not 
very well developed. Basically writing is not 
just considering only one thing or one practice 
or one activity, it considers many aspects. It 
varies from structure and production process 
according to its audience, function and 
purpose. the purpose for writing include 
developing social network; engaging in civic 
discourse; supporting personal and spiritual 
growth; reflecting on experience; 
communicating professionally and 
academically; building relationship with other, 
including friends, family, and like-minded 
individuals; and engaging in aesthetic 
experience (NTCE, 2004). Accordingly, it is 
not sufficient to teach writing to students by 
giving only one type of writing and believed 
that it will accommodate all the needs of 
writing in all different situations. Writing 
outside school have many different purposes 
and use more diverse genres of writing. 
Therefore, it is important that students have 
experiences within school that teach them 
writing for different purposes, different 
audience or other different elements of the 
situations.  

The duty of the teacher to teach writing 
effectively and enable the students acquire the 
writing skills that leads to the ability to 
communicate between the writer and the 
readers successfully. The teacher should 
always teach by keeping the learners needs in 
mind, making teaching functional and also by 
giving appropriate and proper purpose to 
learners for writing. Basically the objective of 
writing course as quoted from Chitravelu, 
Sithamparan and Choon (2005) from 
Malaysian school stated that: 

“(The writing course) must provide 
instructions on how to write a 
composition. These instructions must be 
presented step by step so that students 
can, after going through the steps, be able 
to write a composition. It is important 
then to provide models of the expected 

product followed by various activities and 
exercises on grammar and vocabulary 
necessary to write the composition. Only 
then should the students be expected to 
write the composition.”  

Based on the statement above, the need to give 
the models for writing is essential. There are 
three reasons behind the importance of giving 
the model of writing which are: 1) To give the 
students an idea of what is expected of them, 
2) to provide organizational framework and 
language in which a carefully chosen model 
can provide the organizational framework as 
well as the language the students may requires 
to express their own ideas, and 3) to provide 
model for imitation for students to learn the 
stylistic features, phrase, organizing ideas or 
the generic structure that cannot be taught but 
can be acquired.  

Even though there are several 
approaches in teaching writing such as process 
approach and product approach, since teaching 
writing in Indonesia is based on the 
Curriculum K-13 in which still implement the 
genre based approach therefore in this study 
the writer only discusses about genre based 
approach. Furthermore, the genre based 
approach also considers discourse of the text 
(how meaning of the text are cleared using 
language) which is beneficial for students in 
relation to accommodate their purpose of 
writing. In the genre based approach the 
knowledge of the language is very well 
attached to a social purpose, and more focus is 
on the readers’ point of view rather than the 
writer’s. Accordingly, it looks like that genre 
based take into account the essential of 
discourse in writing. 
Genre Based Approach 

The genre approach is concerned with 
providing students with explicit knowledge 
about language. According to Yan (2005) this 
approach has become popular since 1980 
along with the notion that student writer could 
benefit from studying different types of written 
text. Moreover, it is supported by Lin (2006) 
who stated that in Genre-Based approach, 
teaching and learning focuses on the 
understanding and production of selected 
genres of text. Basically, Genre based 
approach focused on describing and explaining 
regularities of purpose, form and situated 
social action. Moreover, situation and purpose 
are central to genre based writing approach, in 
which the writer will become aware of 
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required formats or generic structure, styles 
and conventionalities for a given writing 
context. Genre based approach is seen as 
product oriented and characterized by a clear 
consciousness of the functional relationship 
between the text and context (Hyland, 2004 as 
cited in Sekkal, 2013).  
In genre based approach, writing is mostly 
viewed as the students’ reproduction of the 
text based on the genre offered by the teacher. 
It is also believed that learning takes place 
through imitation and exploration of different 
kinds of models. Accordingly, learners should 
be exposed to many examples of the same 
genre to develop their ability to write a 
particular genre. Through exposure to similar 
texts, students can detect the specialized 
configurations of that genre, and they also can 
activate their memories of prior reading or 
writing experiences whenever they encounter 
the task of creating new piece in a familiar 
genre (Badger & White, 2000 as cited from 
Abd-Elfatah Elashri, 2013 p 7) 

 Additionally, Dudley-Evans (1997) 
present three stages approach to genre based 
writing instruction. In the first stage, learners 
are exposed to the model genre. In the second 
stage, learners are provided with exercises to 
develop related language forms and in the 
third stage learners independently create 
original text resembling comparable stages in 
product approach (cited in Cornelius & 
Cotsworth). Asserted by Hammond (1992, as 
cited in Abd-Elfatah Elashri, 2013), who also 
mention about three phases of teaching 
learning using genre based approach, and he 
elaborates the three phases as follows: 
Modelling, according to Hammond, is the 
time when the particular genre that students 
should construct is introduced to the students. 
At this stage, the main focus for discussion are 
about the educational and social function of 
the genre while the main focus for analysis are 
about text structure and language. Joint 
Construction, of text refers to the stage when 
learners carry out exercises using relevant 
language form. It raised discussion between 
teacher and learners. It involves reading, 
research and distribute the information and the 
text of the genre is dependent on those 
activities. The Independent construction is 
the final phase which learners produce actual 
text. Furthermore, Genre based approach have 
the function to help students understand the 
steps involved in writing and it expected to 

recognized by the students so it can contribute 
in the development of students writing. The 
genre based approach here will give the 
underlying theory to the writing activity, 
which through genre based, open an 
opportunity for both student and teacher to 
have framework to elaborate written text with 
certain purpose. 
Descriptive Text.  

Descriptive text is one of the genres that 
is taught in secondary school. It has the 
purpose to describe a characteristic for person, 
place or things in details. The generic structure 
of descriptive text consists of: 
1. Identification  

This part introduces to the subject of the 
description. 

2. Description 
In this part gives details of the 
characteristic features of the subject. It may 
describe parts of qualities, characteristics, 
size, physical appearance, ability, habit, 
daily live and other feature. 

3. Conclusion (optional) 
Language feature of descriptive text is 
simple present tense if the things or person 
described is still alive. It will use simple 
past if the things or person do not exist 
anymore. Descriptive text was chosen here 
because it has clear generic structure, 
simplicity in diction and easiness in 
identifying grammatical errors. 

Review of related study 
The present study deals with genre 

based approach. The related studies that will 
be discussed are about the research especially 
about Genre Based Approach in teaching 
writing. 

Numerous studies have been conducted 
to understand the role of genre based approach 
in teaching writing related to student ability in 
writing. In a number of researches, the 
researchers tend to pay attention to the student 
ability after they exposed by Genre Based 
Approach from the teacher teaching writing. 
Lestari (2015) showed in her research that 
Genre Based approach had good effect in 
developing students writing ability. This study 
is in line with the study of Sekkal (2013) 
which has result that the performance of the 
students was improving in the post test 
compare to the pretest.  
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Methodology 
This study aims to understand the role 

of genre based approach in teaching writing to 
understand the secondary student ability in 
writing. This study is qualitative study with 
case study approach since it was carried out in 
a small scale and focuses on one case of 
educational experience or practice. The data 
was collected from the brief interview with the 
teacher about teaching writing using genre 
based approach and the student writing result. 
The writing result was taken from students’ 
final test of writing from one of the private 
catholic high school in Central Surabaya. Ten 
written text results were examined for this 
study. The writing test took descriptive text as 
subject of the test.  

For data collection, the writer did 
several actions as follows: Firstly, the writer 
will ask about the steps taken by the teacher in 
teaching writing using genre based approach in 
the classroom and taken notes for teacher 
answer. Secondly, the writer then collected the 
writing result from the teacher. As it is 
mentioned earlier, the writing results were 
taken from the final test of writing and the 
score were given primarily by the teacher. 
Additionally, before the test the teacher gave 
instruction for the students about the 
mechanism of the test and its First, the teacher 
gave a picture, and then there is a direction for 
student along with the picture. The direction 
specifically asked the student to write 
descriptive text based on the picture given, 

with 150-200 words length and specifically 
required the student to follow the generic 
structure of descriptive text. The teacher has 
explained the generic structure of description 
text during class along with the key features of 
the description text. The writer rated the 
writing result using Holistic Scoring System to 
see the writing as a whole composition. 
Holistic scoring in this paper will add the 
essence of the entirety of the composition so 
that the writer will be able to measure the 
students’ ability in writing.  
Some characteristic of Holistic scoring 
systems among others:  
 A single scale is used to describe different 

levels of writing performance. 
 Not to think about the individual 

components of the writing skills or to count 
the number of errors in the writing. 

 The rater reacts to the writing as a whole. 
 A single score given, for example: on a 

scale of 1-5 
 Focuses more on communication; overall 

impression  
(retrieved from: 
http://slideplayer.com/slide/7636259/) 

Furthermore, the holistic scoring system has 
several advantages such as:  
 Fast evaluation 
 Relatively high inter-rater reliability 
 The fact that the scores represent standards 

that are easily interpreted by other person 
 Applicable to writing across many different 

discipline. 
 

The Holistic Scoring System 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: https://www.slideshare.net/missreynova/a-sample-of-holistic-scoring-rubric 
 
Discussion 

This study aims to discuss about 
students’ writing ability using genre based 

approach. The data were obtained from short 
interview with the teacher about teaching 
writing using genre based to write descriptive 
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text. From the interview, the teacher explained 
the stages in teaching writing descriptive text 
using genre based approach. First of all, 
teacher introduced the genre based approach in 
general to the student so that the students have 
an insight about genre based in writing and 
also kinds of genre that would discuss include 
descriptive text. Secondly, teacher discuss 
about descriptive text based on the sample that 
was brought by the teacher. The teacher 
discussed the components of descriptive text 
such as the purpose in descriptive text, and the 
generic feature of the text in which it includes 
the generic structure, grammar and 
vocabulary. In the next meeting, teacher gave 
several sample of descriptive texts as a model 
for the students to familiarize the feature of the 
descriptive text. Those samples of descriptive 
text would be analyzed together and based on 
that teacher and students all together discussed 
the points or features of descriptive text that 
the teacher has explained in the previous 
meeting. After that, the teacher gave another 
example to the students so they can analyze it 
themselves. Furthermore, the stages that 

require students to write. In this stage, teacher 
guided students making draft of descriptive 
text using main feature of descriptive text, 
such as the generic structure, grammar, related 
vocabulary. Then, finally, the students were 
asked to develop the paragraph on their own  

Based on the result of the brief 
interview with teacher about the stages of 
teaching writing using genre based approach, 
it showed that teacher did the approach as it is 
suggested, in which it followed the stages of 
teaching writing using genre approach: 
modelling, joint construction, and independent 
construction.  

In addition to the result from the 
interview, the students writing result also will 
be discussed here. For the student's writing, as 
it is mentioned in the metodhology, the writer 
using Holistic Score system, in which the 
writer evaluated the composition as a whole 
text rather than evaluated its individual 
component that build the composition. Based 
on the holistic score system, the result is as 
follows:  

 
Table 1. Result of Writing Descriptive text 

No Student Score Information 
1 A 5 The students was able to demonstrate the ability in writing 

descriptive text. The students was able to describe the subject using 
appropriate word and vocabulary. Besides that, the student was able 
to produce a coherent and cohesive text. 

2 B 4 The student was able to demonstrate considerable understanding in 
writing descriptive text. It showed that the text has some part of 
describing the subject, however, the text is lack of coherent. 

3 C 3 The student was able to demonstrate the partial understanding in 
writing descriptive text. It showed that the text has small part of 
describing the subject, and again, it is lack of coherent. 

4 D 3 The student was able to demonstrate the partial understanding in 
writing descriptive text. It showed that the text has very small part of 
describing the subject; only in the first two or three sentences of the 
composition. The rest of the composition seems to have different 
genre that is recall. 

5 E 2 The student have little understanding in writing descriptive text. It 
seems that the student writing a narative text instead of descriptive 
text which is the main feature is describing person or thing. 

6 F 2 The student have little understanding in writing descriptive text. It 
seems that the student writing a recall text instead of descriptive text 
which is the main feature is describing person or thing. 

7 G 4 The student was able to demonstrate considerable understanding in 
writing descriptive text. It showed that the student still describes the 
subject 

8 H 3 The student was able to demonstrate the partial understanding in 
writing descriptive text. It showed that the text has very small part of 
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describing the subject; only in the first two or three sentences of the 
composition. The rest of the composition seems to have different 
genre which is narrative 

9 I 5 The students was able to demonstrate the ability in writing 
descriptive text. The students was able to describe the subject using 
appropriate word and vocabulary. Besides that, the student was able 
to produce a coherent and cohesive text. 

10 J 5 The students was able to demonstrate the ability in writing 
descriptive text. The students was able to describe the subject using 
appropriate word and vocabulary. Besides that, the student was able 
to produce a coherent and cohesive text. 

  
Graphic 1. Percentage of students’ writing using holistic score. 
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Based on the scores above, 30% of the 
students who took the test has good writing 
ability in descriptive writing. It showed from 
their ability to produce coherent and cohesive 
text, and follow generic feature of requested 
genre. However, the same amount (30%) of 
students still have partial understanding in 
writing descriptive text. They still mention 
some descriptive features but only in the first 
part of composition, usually as an introduction 
of the subject. However the rest of the 
composition had the different genre. The 
information can be seen in the table 1 above. 
Another thing that need to be discussed is that 
there are some students that almost completely 
did not follow the generic feature of the genre 
which is descriptive text, and their 
composition still lack of coherent and 
cohesion. 

Basically the English teacher mentioned 
that she has already given certain technique to 
teach the writing that enables student to be 
able to elaborate their writing in particular 
genre. The teacher techniques involve with 
teaching vocabulary –especially noun and the 
adjective-- through games that hopefully, can 
attract the student interest and memorize the 
vocabulary easily. While for the exercise, the 
teacher usually gave picture to the student, and 

asked the student to describe the picture, it will 
give enough time to student to elaborate their 
writing properly.  

Even though the writer examin the 
writing using holistic scoring but, the writer 
realized that the problem that seems to occur is 
about the understanding of particular genre, 
since some of the student shift the genre in the 
middle of the composition and the use of 
grammar. Basically the benefit to apply the 
genre based approach is because the certain 
text has already had the rules or specific 
features that systematically applied in each 
genre therefore it easier to identify the type of 
the genre. As an example in the description 
text, the grammar uses simple present tense 
because it describes their observation from the 
object that is given by the teacher. The object 
is considered still exist at the time of speaking. 
The genre based helps the student and the 
teacher because each of the genres has specific 
grammar use, and generic structure of the text. 
It is the framework for both student and 
teacher to raise the ability in teaching learning 
activity. By using the genre based approach, 
the teacher can use genre analysis to analyze 
the text and can easily identify the weakness of 
the student, for example about grammar, the 
teacher can review the use of grammar, ask the 
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student to read or summary the tenses 
according to the genre that still learn at that 
moment.  

 As for the teacher, the genre based 
approach helps them to be able to identify the 
student’s weakness, and in the future can apply 
appropriate strategy for the students as a 
treatment. Basically from the teacher 
information about teaching strategy that has 
already applied in the classroom, it seems is 
already appropriate with the guidance structure 
from descriptive text genre. The genre based 
also provides the teacher opportunity to 
monitor not only the writing process as well as 
the product of the student writing. 
 
Conclusion 

In conclusion, as the most difficult part 
in English language skill, writing becomes the 
skill that most student, even teacher feel 
uneasy.  However, by using genre based 
approach in the teaching learning activity, it is 
expected to be able to help not only student, 
but also teacher, which is give guidance for the 
teacher to identifying the student weakness in 
writing certain genre and could overcome with 
appropriate strategy.  

Additionally, from 10 sample of student 
writing, it can sum up that the weakness of the 
student is in understanding the certain genre 
since some of them can shift the genre into 
recall or narrative in the middle of the 
composition, and also about the grammar use. 
This weakness apparently can be identified 
because certain genre applied certain features 
including the grammar. It also beneficial for 
teacher to monitor the students’ composition 
for particular gener in order to be able to give 
the appropriate strategy immediately to 
overcome the weakness, for example using 
related games to teach vocabulary for the 
certain genre -for description, the vocabulary 
mostly noun and adjective-- 

The use of genre based also give 
opportunity for the teacher as well student to 
monitor the achievement and progress of the 
teaching learning activity. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tematik 
melalui pengaruh model problem based learning pada siswa kelas IV di Sekolah 
Dasar (SD). Pelaksanaannya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
jenis penelitian eksperimen semu yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan tes hasil belajar. 
Pengolahan data menggunakan program SPSS 20.0 For Windows Evaluation 
Version. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Hasil 
penelitian pada kelas eksperimen nilai rata-rata pretest sebesar 68,666 naik 
menjadi rata-rata posttest 86,166 yang peningkatannya relatif tinggi sebesar 17,5. 
Penelitian ini menyimpulkan model problem based learning meningkatkan hasil 
belajar siswa Sekolah Dasar (SD). 

 
KataKunci : Problem Based Learning, Hasil Belajar, Tematik 

 
Pendahuluan 

Pelaksanaan pendidikan berlangsung di 
lingkungan keluarga (informal), sekolah 
(formal), dan masyarakat (nonformal). 
Pendidikan formal dalam lingkungan sekolah 
memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
informal dan nonformal. Menurut 
Sukmadinata (2010:2) kelebihan pendidikan 
formal sebagai berikut; pertama, mempunyai 
rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis 
yang tersusun secara sistematis, jelas, dan 
rinci; kedua, lingkup isi pendidikan lebih 
tinggi, luas, serta mendalam yang berkenaan 
dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap; ketiga, mendapatkan pengawasan, 
bimbingan, dan penilaian dari guru yang 
memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan, 
khususnya bidang “ilmu pendidikan”; keempat, 
difasilitasi dengan sarana prasarana dan 
disertai peraturan-peraturan tertulis.  

Pendidikan formal pada jenjang Sekolah 
Dasar (SD) memprioritaskan mata pelajaran 
tematik. Pembelajaran tematik materi subtema 
hebatnya cita-citaku pada siswa kelas IV di 
SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik masih 
menerapkan paradigma transformative 
learning berbasis behaviorisme yang 

merupakan pembelajaran berpusat pada guru 
(teacher centered or teacher oriented), 
sehingga menyebabkan hasil belajar sebagian 
siswa tidak mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM). Pendekatan teacher centered 
or teacher oriented, sudah dianggap 
tradisional dan perlu beralih pada learner 
centered or learner oriented sebagai 
pembelajaran berpusat pada siswa (Amir, 
2010:3). Pendekatan learner centered or 
learner oriented menerapkan paradigma active 
learning berbasis konstruktivisme yang 
memfokuskan pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan siswa dalam 
mengonstruksi pengetahuan pada mensintesis 
pengetahuan serta pengalaman yang lama dan 
baru.  

Model problem based learning 
menerapkan paradigma active learning 
berbasis konstruktivisme yang 
memprioritaskan berpikir tingkat tinggi dalam 
memberikan kesempatan pada siswa 
mengembangkan keterampilan belajar 
sepanjang hayat. Keterampilan berpikir 
(reflektif, kritis, aktif), keterampilan 
berpartisipasi (mengemukakan pendapat, 
diskusi, tanya jawab), dan keterampilan 
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bersikap (menerima pendapat, toleransi, 
kolaboratif, tanggung jawab) dalam kerja 
kelompok untuk memecahkan permasalahan 
yang bermakna, relevan, dan kontekstual 
untuk meningkatkan hasil belajar dalam 
pembelajaran tematik materi subtema hebatnya 
cita-citaku.  

Berdasarkan beberapa hal di atas, 
penelitian ini menggunakan pengaruh model 
problem based learning untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa Sekolah Dasar. Khususnya 
pembelajaran tematik materi subtema hebatnya 
cita-citaku pada siswa kelas IV di SDN 2 
Kedamean Kabupaten Gresik.  
 
Kajian Pustaka 

Tinjauan historis karya John Dewey 
“Democracy and Education” mendeskripsikan 
suatu pandangan pendidikan sebagai landasan 
intelektual problem based learning. Menurut 
Dewey (dalam Nur, 2011:19) sekolah 
seharusnya mencerminkan masyarakat yang 
lebih besar dan kelas menjadi laboratorium 
untuk penyelidikan kehidupan nyata dan 
pemecahan masalah. Pembelajaran di sekolah 
seharusnya tidak terlalu abstrak tetapi lebih 
bermakna atau berpusat pada masalah dengan 
mengerjakan proyek-proyek pilihan sesuai 
minat siswa. Menurut Duck (dalam Riyanto, 
2010:285) model problem based learning 
menghadapkan siswa pada tantangan “belajar 
untuk belajar” mengembangkan siswa berpikir 
kritis, analitis, menemukan, dan menggunakan 
sumber daya yang sesuai untuk belajar. 
Sedangkan menurut Finkle dan Torp (dalam 
Rusijono, 2009) model problem based 
learning dapat membangun di sekitar suatu 
masalah nyata dan komplek yang secara alami 
memerlukan pemeriksaan, panduan informasi, 
dan refleksi, membuktikan hipotesis sementara, 
dan diformulasikan untuk dicarikan kebenaran 
atau solusinya. Model problem based learning 
bercirikan penggunaan masalah-masalah 
realitas ataupun permasalahan-permasalahan 
autentik di kehidupan nyata sebagai sesuatu 
yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan 
menyelesaikan masalah sehingga dapat 
mensintesikan pengetahuan.  

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, 
model problem based learning 
memprioritaskan keterlibatan siswa secara 
aktif dan lebih berorientasi induktif daripada 
deduktif yang meliputi keterampilan berpikir, 
berpartisipasi, dan bersikap dalam kerja 

kelompok untuk memecahkan permasalahan 
yang bermakna, relevan, dan kontekstual. 
Peran guru mengajukan permasalahan-
permasalahan autentik sebagai acuan untuk 
merumuskan, menganalisis, memberikan 
dorongan, memotivasi, menyediakan bahan 
ajar, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan 
siswa untuk memecahkan masalah.  

Karakteristik model problem based 
learning menurut Arends (2004) dalam buku 
Learning to Teach, mengidentifikasi lima 
karakteristik model problem based learning, 
yakni: 1). Pengajuan masalah; 2). Keterkaitan 
antardisiplin ilmu; 3). menyelidiki masalah 
autentik; 4). Memamerkan hasil kerja; 5). 
Kolaborasi. Lima karakteristik  tersebut dapat 
dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar 
pembelajaran tematik materi subtema hebatnya 
cita-citaku pada siswa kelas IV SDN 2 
Kedamean Kabupaten Gresik, berikut 
diuraikan  ke lima karakteristik tersebut: 

Pengajuan masalah, merupakan langkah 
awal dari model problem based learning 
adalah mengajukan masalah dan selanjutnya 
berdasarkan masalah ditemukan konsep, 
prinsip serta aturan-aturan. Masalah yang 
diajukan secara autentik ditujukan dengan 
mengacu pada kehidupan nyata. Siswa sering 
kali mengalami kesulitan dalam menerapkan 
keterampilan yang telah mereka dapatkan 
dalam pembelajaran di kelas untuk kehidupan 
nyata sehari-hari karena keterampilan-
keterampilan itu lebih diajarkan dalam konteks 
akademik, dari pada konteks kehidupan nyata. 
Guru dapat membantu siswa untuk belajar 
memecahkan masalah dengan memberi tugas 
yang memiliki konteks kehidupan nyata dan 
menghindarkan jawaban-jawaban tunggal dan 
sederhana. 

Keterkaitan antardisiplin ilmu, 
walaupun model problem based learning 
ditujukan pada suatu bidang ilmu tertentu, 
tetapi dalam pemecahan masalah-masalah 
aktual, siswa dapat menyelidiki dari berbagai 
ilmu, misalnya dalam menemukan konsep 
“cita-citaku” siswa dapat menggunakan 
“kacamata pandang” dari disiplin ilmu 
pengetahuan mata pelajaran lainnya. 

Menyelidiki masalah autentik, model 
problem based learning amat diperlukan untuk 
menyelidiki masalah autentik dan mencari 
solusi nyata atas masalah tersebut. Siswa 
menganalisis dan merumuskan masalah, 
mengembangkan hipotesis dan memprediksi, 
mengumpulkan, dan menganalisis informasi, 
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melaksanakan eksperimen, membuat acuan 
dan menyimpulkan. 

 Memamerkan hasil kerja, model 
problem based learning membelajarkan siswa 
untuk menyusun dan memamerkan hasil kerja 
sesuai dengan kemampuannya. Setelah siswa 
selesai mengerjakan lembar kerja, salah satu 
tim menyajikan hasil kerjanya di depan kelas 
dan siswa dari kelompok lain memberikan 
tanggapan, kritik terhadap pemecahan masalah 
yang dipresentasikan oleh temannya. Dalam 
hal ini, guru mengarahkan, membimbing, 
memberi petunjuk kepada siswa agar 
aktivitasnya terarah. 

Kolaborasi, model problem based 
learning dicirikan dengan kerja sama antar 

sesama siswa dalam satu kelompok. Kerja 
sama dalam menyelesaikan tugas-tugas 
kompleks dan meningkatkan temuan dan 
dialog pengembangan keterampilan berpikir 
dan keterampilan sosial. 

Langkah-langkah (sintaks) model 
problem based learning ini secara sederhana 
sebagai berikut: 1). Mengorientasikan siswa 
pada masalah; 2). Mengorganisasikan siswa 
untuk belajar; 3). Memandu menyelidiki 
secara mandiri atau kelompok; 4). 
Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja; 
dan 5). Menganalisis dan mengevaluasi hasil 
pemecahan masalah. Gambaran rinci ke lima 
langkah tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut : 

 
Tabel 1. Langkah-langkah (sintaks) model problem based learning 

Fase Indikator Guru 

1. Orientasi siswa pada masalah. Menjelasakan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 
yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada 
aktivitas pemecahan masalah. 

2. Mengorganisasi siswa untuk 
belajar. 

Membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut. 

3. Membimbing pengalaman 
individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 
sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 
penjelasan dan pemecahan masalah. 

4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya. 

Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka 
untuk berbagi tugas dengan temannya. 

5. Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah. 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka 
gunakan. 

 
Model problem based learning 

menstimuli berpikir tingkat tinggi siswa dan 
mengembangkan kemandirian belajar, 
sekaligus belajar bersama dengan 
kelompoknya untuk meningkatkan 
keterampilan belajar sepanjang hayat yang 
meliputi keterampilan berpikir, berpartisipasi, 
dan bersikap dalam kerja kelompok untuk 
memecahkan permasalahan yang bermakna, 
relevan, dan kontekstual.  

Penilaian hasil belajar dapat dibedakan 
menjadi output dan outcome (Widoyoko, 
2012:25). Output merupakan keterampilan 
yang dikuasai siswa dan segera diketahui 
setelah mengikuti serangkaian proses 
pembelajaran yang bersifat jangka pendek 
(hard skills dan soft skills), sedangkat outcame 
sebagai efek jangka panjang dari pembelajaran 

dalam rentan waktu jangka pendek. Penilaian 
hasil belajar adalah suatu pembelajaran yang 
sistematis dan berkesinambungan untuk 
mengumpulkan informasi dan hasil belajar 
dalam rangka membuat keputusan-keputusan 
berdasarkan kriteria serta standart tertentu. 
Pada penelitian ini hasil belajar yang diukur 
adalah ada ranah pengetahuan (kognitif), 
keterampilan (psikomotorik), dan sikap 
(afektif) dalam pembelajaran tematik materi 
subtema hebatnya cita-citaku pada siswa kelas 
IV di SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

Pengertian Hasil Belajar menurut 
Benjamin S Bloom (dalam Suparman, 
2012:133) diklasifikasikan menjadi tiga ranah, 
yaitu ranah pengetahuan (kognitif), 
keterampilan (psikomotorik), dan sikap 
(afektif). Ranah kognitif berkenaan dengan 



112 
 

 

INOVASI, Volume XIX, Nomor 2, Juli 2017 

pengenalan terhadap pengetahuan, 
pengembangan, kemampuan intelektual, dan 
keterampilan berpikir dalam pembelajaran 
tematik materi subtema hebatnya cita-citaku 
pada siswa kelas IV di SDN 2 Kedamean 
Kabupaten Gresik. Ranah kognitif dibagi 
menjadi enam jenjang, yaitu  pengetahuan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan 
sintesis. Keenam jenjang bersifat hierarkikal 
dimulai dari paling bawah pengetahuan sampai 
ke paling atas sintesis. Artinya, jenjang di 
bawah menjadi prasyarat untuk jenjang di 
atasnya. Jenjang yang di bawahnya itu harus 
dicapai lebih dahulu agar dapat mencapai 
jenjang yang di atasnya.  

Ranah psikomotorik  berkenaan dengan 
otot, keterampilan motorik, atau gerak yang 
membutuhkan koordinasi otot (neuromuscular 
coordination) dalam pembelajaran tematik 
materi subtema hebatnya cita-citaku pada 
siswa kelas IV di SDN 2 Kedamean 
Kabupaten Gresik. Ranah psikomotorik dibagi 
menjadi enam jenjang yaitu gerakan refleks 
(reflex movements), gerak fundamental dasar 
(basic-fundamental movements), kemampuan 
perseptual (perceptual abilities), gerak 
terampil (skilled movements), dan komunikasi 
wajar (non-discursive communication).  

Ranah afektif berkenaan dengan minat, 
sikap, nilai serta pengembangan penghargaan, 
dan penyesuaian diri dalam pembelajaran 
tematik materi subtema hebatnya cita-citaku 
pada siswa kelas IV di SDN 2 Kedamean 
Kabupaten Gresik. Ranah afektif dibagi 
menjadi lima jenjang, yaitu penerimaan 
(receiving), pemberian respon (responding), 
pemberian nilai atau penghargaan (valuing), 

pengorganisasian (organization), dan 
karakterisasi (characterization). 

Berdasarkan pengertian diatas, hasil 
belajar sebagai hasil yang telah dicapai siswa 
selama pembelajaran, diantaranya meliputi 
pengetahuan (pengembangan intelektual dan 
keterampilan berpikir), keterampilan 
(keterampilan motorik), dan sikap (minat, nilai 
serta pengembangan penghargaan, dan 
penyesuaian diri). Pencapaian pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap dapat diklasifikasikan 
ke dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan 
afektif yang diukur melalui tes belajar atau 
evaluasi dalam pembelajaran tematik materi 
subtema hebatnya cita-citaku pada siswa kelas 
IV di SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik.  

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan 
kuantitatif karena karakteristik data yang 
didapatkan lebih sesuai dianalisis dengan 
statistika. Jenis penelitian eksperimen semu, 
dilakukan secara sistematis, logis, dan teliti 
dalam proses pengkondisian yang terkontrol. 
Penelitian eksperimen memberikan kebebasan 
pada peneliti untuk memanipulasi suatu 
stimuli, kondisi-kondisi eksperimental, 
kemudian mengobservasi pengaruh yang 
diakibatkan oleh adanya perlakuan atau 
manipulasi tersebut (Riyanto, 2007:120). 

Sebelum pembelajaran dimulai, pada 
kelas kontrol maupun kelas eksperimen 
diberikan pretest untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman tentang mata pelajaran 
tematik materi subtema hebatnya cita-citaku, 
dan setelah selesai pembelajaran masing-
masing kelas diberi posttest. 

 
Tabel 2. Perlakuan/Treatment 

Kelas Pengukuran Awal 
(pretest) 

Perlakuan 
(Treatment) 

Pengukuran Akhir 
(posttest) 

Eksperimen O1 X O2 
Kontrol O3 - O4 

Keterangan: 
X  : Kelas Eksperimen (diberi perlakuan/treatment) 
O1, O3  : Pretest 
O2, O4  : Posttest 
 
Pada skema di atas dijelaskan bahwa 

sebelum memberikan  perlakuan, kedua 
kelompok diberi tes awal (pretest) untuk 
mengukur kondisi awal, selanjutnya kelas 
kontrol tidak diberi perlakuan dan kelompok 
eksperimen diberi perlakuan (X). Sesudah 
selesai memberikan perlakuan kedua 

kelompok diberi tes lagi sebagai tes akhir 
(posttest).  
1. Waktu penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Maret di semester genap tahun 
pelajaran 2016-2017. 

2. Tempat penelitian 
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Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 
2 Kedamean Kabupaten Gresik, beralamat 
di Jl. Raya Kedamean Kabupaten Gresik. 

Sampel penelitian adalah Siswa Kelas 
IV (kelas A dan kelas B). Sampel yang dipilih 

sebagai kelas kontrol adalah kelas B sejumlah 
29 peserta didik, dan kelas eksperimen adalah 
kelas kelas A sejumlah 30 peserta didik. Dua 
kelas ini memiliki karakteristik siswa dengan 
kemampuan yang sama. 

 
Tabel 3. Sampel Penelitian 

No Populasi Sampel Keterangan 
Kelas Jumlah Kelas Jumlah 

1 A 30 A 30 Kelas Eksperimen 
2 B 29 B 29 Kelas Kontrol 

Jumlah  59  59  
 

Metode Observasi, observasi digunakan 
untuk memperoleh informasi berkaitan dengan 
pembelajaran tematik materi subtema hebatnya 
cita-citaku pada kelas eksperimen. Selanjutnya 
hasil observasi tersebut akan digunakan 
peneliti untuk mengetahui keterampilan 
berpikir, berpartisipasi, dan bersikap. 

Metode Tes Hasil Belajar, tes hasil 
belajar merupakan metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara memberikan soal 
obyektif sejumlah 20 butir yang dikerjakan 
siswa untuk mengetahui hasil belajar tematik 
materi subtema hebatnya cita-citaku. 

Penyusunan Instrumen, instrumen 
dalam penelitian ini adalah pedoman observasi 
dan tes hasil belajar. Titik tolak penyusunan 
instrumen adalah variabel-variabel penelitian 
ditetapkan serta diberikan definisi 
operasionalnya dan selanjutnya ditentukan 
indikator yang akar diukur (Sugiyono, 
2008:103).  
1. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi terkait dengan 
pengamatan yang dilakukan terhadap 
model problem based learning, diantaranya 
meliputi keterampilan berpikir, 
berpartisipasi, bersikap pada siswa dalam 
pembelajaran di kelas eksperimen.  

2. Instrumen Tes 
Instrumen tes dibuat dalam bentuk tes 
objektif pilihan ganda mata pelajaran 
tematik materi subtema hebatnya cita-
citaku dengan jumlah 20 butir soal. 

  
Hasil dan Pembahasan  
A. Kelas Eksperimen 
1. Hasil Uji Validitas Pretest dan Posttest 

Kelas Eksperimen 
Hasil uji validitas pretest kelas eksperimen 
terdapat 8 soal bernilai korelasi lebih besar 
dari r tabel (0.312) yang berarti valid dan 

12 soal bernilai korelasi lebih kecil dari r 
tabel (0.312) yang berarti tidak valid. 
Sedangkan hasil uji validitas posttest kelas 
eksperimen terdapat 9 soal bernilai korelasi 
lebih besar dari r tabel (0.312) yang berarti 
valid dan 11 soal bernilai korelasi lebih 
kecil dari r tabel (0.312) yang berarti tidak 
valid. 

2. Hasil Uji Reliabilitas Pretest dan Posttest 
Kelas Eksperimen 
Hasil uji reliabilitas pretest kelas 
eksperimen diperoleh nilai -.446. Nilai 
Spearman-Brown yang dihasilkan tersebut 
lebih rendah dari 0.20 yang berarti semua 
soal pretest dari kelas eksperimen 
instrumen penelitian adalah reliabel. 
Sedangkan  hasil uji reliabilitas posttest 
kelas eksperimen diperoleh nilai -.095. 
Nilai Spearman-Brown yang dihasilkan 
tersebut lebih rendah dari 0.20 yang berarti 
semua soal posttest dari kelas eksperimen 
instrumen penelitian adalah reliabel. 

3. Uji Taraf Kesukaran Pretest dan Posttest 
Kelas Eksperimen  
Hasil uji taraf kesukaran pretest kelas 
eksperimen terdapat 9 soal bernilai taraf 
kesukaran soal dengan P0,70 sampai 
dengan 1,00 adalah soal mudah, dan 11 
soal bernilai taraf kesukaran soal dengan 
P0,30 sampai dengan 0,70 adalah soal 
sedang. Sedangkan hasil uji taraf kesukaran 
posttest kelas eksperimen terdapat 19 soal 
bernilai taraf kesukaran soal dengan P0,70 
sampai dengan 1,00 adalah soal mudah, dan 
1 soal bernilai taraf kesukaran soal dengan 
P0,30 sampai dengan 0,70 adalah soal 
sedang. 

4. Uji Daya Beda Pretest dan Posttest Kelas 
Eksperimen 
Hasil uji daya beda pretest kelas 
eksperimen daya beda terdapat 4 soal 
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ABSTRAK 

Paparan uap formalin pada mahasiswa kedokteran dapat menyebabkan gejala 
iritasi pada saluran napas berupa rasa terbakar pada hidung dan daerah 
tenggorokan, hidung perih berair, dan sakit tenggorokan. Perlu adanya alat 
pelindung diri seperti masker yang berfungsi untuk melindung dari efek 
merugikan paparan uap formalin. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek pemakaian masker terhadap 
penurunan iritasi saluran nafas pada mahasiswa yang terpapar formalin. Metode 
penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan studi cross 
sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 orang 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma  Surabaya angkatan 
2014 yang terpapar secara langsung oleh uap formalin selama 2 jam, seminggu 2 
kali dan berlangsung selama 6 bulan. Terdapat 3 kelompok sampel yaitu 
kelompok yang menggunakan masker hanya pada awal praktikum, kelompok 
yang menggunakan masker pada awal hingga pertengahan praktikum dan 
kelompok yang menggunakan masker sejak awal hingga akhir praktikum.  Hasil 
analisa pada penelitian ini pada pemakaian masker yang dari awal sampai akhir 
terjadi penurunan angka terjadinya iritasi saluran nafas. Dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada hubungan antara pemakaian masker terhadap penurunan 
iritasi saluran nafas  pada mahasiswa yang terpapar uap formalin. 

 
Kata Kunci : masker, iritasi saluran nafas, formalin. 
 
Pendahuluan 

Larutan formalin  merupakan 
larutan yang tidak berwarna dan baunya 
sangat menusuk. Dalam larutan formalin 
terkandung sekitar 37 % formaldehida 
dalam air dan biasanya ditambah methanol 
15 % sebagai pengawet. Larutan formalin 
mengandung formaldehida dan methanol 
sebagai stabilisator, dengan kadar 
formaldehida tidak kurang dari 34 % dan 
tidak lebih dari 38 % (Sakamoto, 1999;  
Hamdani, 2010) 

Dalam dunia pendidikan medis, 
formalin digunakan sebagai larutan 
pengawet kadaver yang akan 
dipergunakan dalam pendidikan 
mahasiswa kedokteran maupun 
mahasiswa kedokteran hewan. Sediaan 
formalin yang biasa digunakan untuk 
membuat larutan pengawet kadaver adalah 

larutan formalin murni dengan kosentrasi 
10 % (Amalia, 2006 ). 

 Pengunaan formalin di bidang 
pendidikan medis sangat menguntungkan 
dalam proses pembelajaran tetapi dapat 
juga mempunyai efek buruk terhadap 
kesehatan bagi para mahasiswa 
kedokteran yang terpapar.  Menurut 
International Programe on Chemical 
Safety (IPCS) 2006, secara umum nilai 
ambang batas aman kandungan formalin 
yang terhirup di dalam tubuh adalah 1 mg 
perliter. IPCS merupakan lembaga khusus 
dari organsisasi di PBB yaitu ILO, UNEP 
dan WHO, yang mengkhususkan pada 
keselamatan pengunaan bahan kimiawi. 
Bila formalin yang terhirup dalam tubuh 
melebihi nilai ambang tersebut maka 
dapat mengakibatkan gangguan pada 
organ dan sistim tubuh manusia. Akibat 
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yang ditimbulkan dari formalin ini dapat 
terjadi dalam jangka waktu pendek 
maupun jangka waktu panjang, bisa 
melalui hirupan uap formalin ataupun 
kontak langsung dengan larutan formalin ( 
Amalia, 2006,  Shrivastava,  2012.). 

Adanya kadar formalin melebihi 
nilai batas yang dibenarkan maka dapat 
menyebabkan gejala iritasi pada saluran 
napas berupa bersin bersin ( 4 – 5 kali 
berturut turut), rasa gatal (pada hidung, 
tenggorokan dan palatum), rasa terbakar 
pada hidung dan daerah tenggorokan, 
hidung berair, mata berair, hidung 
tersumbat, postnasal drip, tekanan pada 
sinus, dan rasa lelah (Rahmawati. et. al. 
2008). Selain itu,  ada juga gejala mual, 
pusing, iritasi pada kulit karena terpapar 
formalin, namun hal ini hanya terjadi pada 
sebagian individu yang sensitif terhadap 
zat kimia formalin ini (Rahmawati. et. al. 
2008, WHO, 2002). 

Permasalahan yang terdapat pada 
penelitian ini adalah : adakah efek 
pemakaian masker terhadap penurunan 
iritasi saluran nafas yang terpapar uap 
formalin. Tujuan dalam Penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efek pemakaian 
masker terhadap penurunan iritasi saluran 
napas pada mahasiswa yang terpapar uap 
formalin.  
 
Kajian Pustaka 
Formalin 
 Formalin atau nama dagang larutan 
formaldehida atau formo atau metanal adalah 
merupakan suatu golongan aldehide dari 
organik alifatis compound dengan rumus 
molekul CH2O. Sifat formalin mempunyai bau 
yang menyengat dan merupakan bahan yang 
mudah menguap pada temperatur suhu kamar, 
dapat larut dalam air.  Formalin mudah 
dioksidasi, direduksi, mengadiksi dan 
membentuk alkohol sekunder. Formalin 
dipakai pada pengawetan jenasah berifat 
mengubah protein menjadi zat yang kenyal 
dan padat sehingga cocok dengan bahan untuk 
diseksi, dengan kadar 10 %  (Saparinto, 2006). 

Penggunaan formalin antara lain sebagai 
pembunuh kuman sehingga digunakan sebagai 
pembersih lantai, pembasmi lalat, dan 
serangga lainnya, bahan pembuat sutra buatan, 
zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak. 
Dalam dunia fotografi biasanya digunakan 
untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas, 

bahan pembentuk pupuk berupa urea, bahan 
pembuatan produk parfum, bahan pengawet 
produk kosmetik dan pengeras kuku, dalam 
konsentrasi yang sangat kecil ( < 1% ) 
digunakan sebagai pengawet, pembersih 
rumah tangga, cairan pencuci piring, pembalut, 
lilin, dan karpet 
(Cahyadi, W. 2009, WHO) 1989). 
Efek yang ditimbulkan dari pemaparan 
uap formalin pada saluran nafas 
Efek akibat pemaparan uap formalin 
meliputi:  
a. Efek jangka pendek seperti (1). iritasi 
saluran nafas dan rasa terbakar pada 
hidung dan tenggorokan, (2). Kerusakan 
jaringan dan luka pada saluran pernafasan 
seperti radang dan pembengkakan saluran 
nafas, (3). Gangguan pernafasan seperti 
batuk, bersin bersin,radang tenggorokan 
(4).Tanda tanda lain meliputi sakit dada 
yang berlebihan, mudah lelah, jantung 
berdebar debar tidak teratur, sakit kepala, 
mual dan muntah, (BK Binawarma et al, 
2010, American Thoracic Society, 1998). 
b. Efek jangka panjang ini terjadi jika uap 
formalin terhirup secara terus menerus 
dalam jangka waktu yang lama seperti (1) 
radang selaput lendir hidung, (2), batuk 
batuk serta gangguan saluran pernafasan 
yang bersifat kronik, (3). Sensitisasi pada 
paru dan gangguan pernafasan, (4). Dapat 
menyebakan kanker pada hidung, rongga 
hidung, tenggorokan dan paru paru 
(Amalia, 2006, Rumah Sakit Umum 
Dokter Soetomo, 2005). 
Masker  

Masker merupakan salah satu alat utama 
untuk alat perlindungan diri terhadap petugas 
kesehatan ketika melakukan tindakan medis 
lainnya dan untuk mencegah penyebaran 
penyakit seperti influenza, tuberkulosis. 
Biasanya  jenis masker ini memiliki ciri 
berupa adanya tali pengikat yang dapat 
diikatkan pada belakang kepala atau tali 
pengikat yang dapat dikaitkan di belakang 
telinga. Selain itu pada permukaan luar masker  
umumnya berwarna (warna tergantung merk) 
dan pada sisi dalamnya berwarna putih serta 
bagian atas terdapat kawat hidung yang di 
tekuk sesuai lekuk hidung. Masker merupakan 
sebuah alat pelindung pernapasan yang 
didesain  menutupi rapat wajah, pengunaannya 
terutama pada bagian hidung dan mulut dan 
sangat efisien untuk menyaring partikel di 
udara termasuk mikroorganisme. Pengunaan 
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masker hanya boleh satu kali pakai dan harus 
mengantinya dengan yang baru ketika msker 
sudah kotor atau berdebu. Pemakaian masker 
hanya efektif pengunaan 3 – 4 jam pemakaian 
atau maksimal 1 hari. Masker juga mempunyai 
kekurangan ini terjadi bagi yang tidak terbiasa 
mengunakannya mungkin akan merasa gerah 
dan kurang nyaman sehingga tidak betah 
memakai masker dalam waktu lama. (Balai 
K3, 2008, WHO), 2004).   

 Di dalam masker terdiri dari tiga 
lapisan yaitu:  (1). Lapisan paling dalam yang 
berwarna  putih, merupakan lapisan yang 
langsung bersentuhan dengan kulit wajah.  (2). 
lapisan tengah adalah filter statis. Lapisan ini 
terbuat dari bahan yang disebut spurbond non 
woven. Fungsinya adalah untuk menghalangi 
apabila air liur yang mengandung penyakit 
menyebar seperti waktu batuk atau bersin. (3). 
lapisan luar yang merupakan material khusus 
mencegah masuknya mikropartikel. Dengan 
mengetahui sususnan ini maka  mengunakan 
masker secara terbalik justru tidak 
menguntungkan karena wajah akan 
bersentuhan dengan lapisan kasar sehingga ada 
kemungkinan terjadi iritasi. Pengunaan masker 
masih lebih baik daripada tidak sama sekali 
asalkan masker dipasang dengan rapat. Kawat 
yang ada di bagian hidung dibengkokan dan 
tidak ada celah pada pinggir masker sehingga 
dapat melindungi dari masuknya uap polutan 
seperti formaldehida dari arah samping(Balai 
K3, 2008) 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan pendekatan studi cross 
sectional. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini semua mahasiswa kedokteran 
angkatan 2014 yaitu 178 mahasiswa terdiri 
dari 68 orang mahasiswa dan 110 orang 

mahasiswi. Besar sampel yang diperoleh 
sebanyak 36 orang mahasiswa dengan 
mengunakan metode Systemic Random 
Sampling. Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama 
seminggu 2 kali selama 2 jam setiap kali 
praktikum dan berlangsung selama 6 bulan. 

Kriteria masker yang dipakai dalam 
penelitian ini merupakan masker bedah dari 
bahan katun atau kain kasa yang pengunaan 
masker hanya sekali pakai dan tidak 
mengunakan lagi kembali masker yang sudah 
pernah dipakai. 

Kriteria iritasi saluran penapasan yang 
dipakai dalam penelitian ini mempunyai 
gejala: (1) Sakit tenggorokan, (2) Hidung perih  
dan berair, (3) Rasa terbakar pada hidung dan 
tenggorokan 

Variabel Penelitian terdiri dari (a). 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  
iritasi saluran napas ( dinilai dari keluhan sakit 
tenggorokan, hidung perih dan berair serta rasa 
terbakar pada hidung dan tenggorokan), (b). 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
lama paparan uap formalin dan lama 
pengunaan masker.  
Hasil  Penelitian dan Pembahasan   
        Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Anatomi Fakultas Kedokteran di Surabaya, 36 
orang responden,  baik yang menggunakan 
masker hanya pada awal praktikum saja atau 
menggunakan masker hanya pada awal hingga 
pertengahan praktikum dan yang 
menggunakan masker dari awal hingga selesai 
praktikum. Dimana semuanya terpapar secara 
langsung oleh uap formalin selama praktikum 
diseksi kadaver yaitu 2 jam masa waktu 
praktikum di Laboratorium Anatomi seminggu 
2 kali dan berlangsung selama 6 bulan. 

 
Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan Pemakaian Masker 

No Pemakaian Masker Frekuensi % 
1. Awal praktikum saja 16 44,4 % 
2. Awal - pertengahan 8 22,2 % 
3. Awal - akhir 12 33,3 % 

 Total 36 100 
       
Berdasarkan data tabel 1, diketahui ada 36 
responden. Yang memakai masker pada hanya 
pada awal praktikum 16 (44,4%) responden 
dan yang memakai masker pada awal hingga 

pertengahan praktikum 8 (22,2%) responden 
dan yang memakai terus masker dari awal 
sampai akhir praktikum 12 (33,3%) responden. 
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Tabel 2. karakteristik  berdasarkan Lama paparan uap formalin 
No Lama Paparan Frekuensi % 
1. 30 menit 0 0 
2. 1 jam 1 2,7 % 
3. 2 jam 35 97,3 % 
 Total  36 100 

       
 
Dari data tabel 2, menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden dalam penelitian ini 
terpapar uap formalin selama 2 jam yaitu 35 

(97,3 %) responden, sedangkan hanya 1 
(2,7%) responden terpapar uap formalin 
selama 1 jam di ruang praktikum.

 
Tabel 3. Karakteristik berdasarkan sakit tenggorokan 

No Gejala iritasi Frekuensi % 
1. Sakit tenggorokan 14 38,9  % 
2. Tidak sakit tenggorokan 22 61,1  % 
 Total 36 100 

         
Dari data tabel 3, menunjukkan bahwa 14 
(38,9%) responden mengalami sakit 
tenggorokan akibat adanya keluhan iritasi pada 

saluran napas, dan 22 (61.1%) responden yang 
tidak sakit tenggorokan.  

   
Tabel 4. karakteristik berdasarkan gejala hidung perih dan berair 

No Gejala klinis Frekuensi % 
1. Hidung perih dan berair 26 72,3 % 
2. Hidung tidak perih dan 

tidak berair 
10 27,7 % 

               Total 36 100 
  
 
Dari data tabel 4, menunjukkan bahwa 26 
(72,3 %) responden yang mengalami keluhan 
hidung perih dan berair selama terpapar uap 

formalin , dan 10 (27,7 %) responden yang 
tidak mengalami hidung tidak perih dan tidak 
berair selama terpapar uap formalin 

 
Tabel 5. Karakteristik berdasarkan gejala rasa terbakar pada hidung & tenggorokan 

No Pemakaian Masker Frekuensi % 
1. Rasa terbakar pada hidung & 

tenggorokan 
10 27, 7 % 

2. Tidak ada rasa terbakar pada 
hidung & tenggorokan 

26 72,3  % 

               Total 36 100 
  
       Dari data tabel 5, menunjukkan bahwa 10 
(27,7 %) responden yang mengalami keluhan 
rasa terbakar pada hidung,  dan 26 (72,3 %) 

responden yang tidak mengalami gejala rasa 
terbakar pada hidung.  

 
Tabel 6. Data sampel mahasiswa yang terpapar uap formalin dan pemakaian masker serta keluhan 

iritasi saluran nafas. 
Sampel  Tanpa 

masker 
Pakai 
masker 
awal saja 

Pakai masker 
awal - 
pertengahan 

Pakai masker 
awal - akhir 

Sakit 
tenggorokan 

Hidung 
perih & 
berair 

Rasa terbakar 
hidung & 
tenggorokan 

1 - + - - + + + 
2 - + - - + + + 
3 - + - - + + + 
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4 - - + - - + - 

5 - + - - - + + 

6 - + - - + + + 

7 - - + - - + + 

8 - + - - + + - 

9 - - - + - + - 

10 - + - - + + + 

11 - - + - + + + 

12 - - + - + + - 

13 - + - - + + - 

14 - - - + - - - 

15 - + - - - + + 

16 - - + - - + - 

17 - + - - - + - 

18 - + - - - + - 

19 - - + - - - - 

20 - + - - + + - 

21 - - - + - + - 

22 - - - + - - - 

23 - - - + - - - 

24 - - - + - - - 

25 - - - + - - - 

26 - + - - + + - 

27 - + - - + + + 

28 - + - - + + - 

29 - - + - - - - 

30 - - - + - + - 

31 - + - - + + - 

32 - - - + - - - 

33 - - + - - - - 

34 - - - + - - - 

35 - - - + - + - 

36 - - - + - + - 

jumlah 0 16 8 12 14 26 10 

  
Tabel 7.   Hubungan pemakaian masker dengan iritasi saluran napas 

Memakai Masker  jumlah Sakit 
tenggorokan 

Hidung perih dan 
berair 

Rasa terbakar hidung 
& tenggorokan 

Awal  saja 16 12  (75 %) 16  (100 %) 8 (50 %) 
Awal - pertengahan 8 2  (25 %) 5 (62,5 %) 2 (25 %) 

Awal - akhir 12 0 (0%) 5 (41,7 %) 0 (0%) 
Jumlah  36 14   26  10  

 
Dari data tabel 7 ini menunjukan ada 

hubungan antara pemakaian masker dengan 
kejadian iritasi saluran napas. 

Kelompok yang memakai masker hanya 
pada awal praktikum saja ada 16 responden 
dan yang mengalami keluhan iritasi saluran 
nafas : sakit tenggorokan sebanyak 12 (75%) 

responden, hidung perih dan berair sebanyak 
16 (100%) responden ,  dan rasa terbakar 
hidung & tenggorokan sebanyak 8 (50%) 
responden;  

Kelompok yang memakai masker dari 
awal hingga pertengahan ada 8 responden dan 
mengalami iritasi saluran nafas : sakit 
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tenggorokan sebanyak 2 (25 %) responden, 
hidung perih dan berair sebanyak 5 (62,5 %) 
responden dan rasa terbakar hidung & 
tenggorokan sebanyak 2 responden (25%). 

Kelompok yang memakai masker terus 
dari awal hingga akhir ada 12 responden dan 
yang mengalami mengalami iritasi saluran 
nafas sakit tenggorokan sebanyak 0 (0%) 
responden, hidung perih dan berair sebanyak 5 
(41,7%) responden dan rasa terbakar hidung & 
tenggorokan sebanyak 0 (0%) responden. 
 
Pembahasan 

         Dari data hasil penelitian terhadap 
36 responden yang diambil dari mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya 
Kusuma Surabaya dapat diketahui bahwa 
responden yang mempunyai memakai masker 
terus dari awal - akhir praktikum sebanyak 12 
responden dan yang hanya memakai masker 
pada awal praktikum 16 responden dan yang 
memakai masker dari awal - pertengahan 
praktikum  8 responden.  

Dari 36 responden ini yang terpapar uap 
formalin selama di ruang praktikum anatomi 
terus menerus  2 jam sebanyak 35 responden 
dan hanya 1 responden yang hanya terpapar 
uap formalin selama 1 jam saja.   

 Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa 
kelompok yang memakai masker hanya pada 
awal praktikum saja yang mengalami keluhan 
iritasi saluran nafas sangat tinggi yaitu sakit 
tenggorokan sebanyak 12 (75%) responden, 
hidung perih dan berair sebanyak 16 (100%) 
responden ,  dan rasa terbakar hidung & 
tenggorokan sebanyak 8 (50%) responden, 
sedangkan kelompok yang memakai masker 
dari awal hingga pertengahan mengalami 
keluhan iritasi saluran nafasm lebih rendah, 
yaitu : sakit tenggorokan sebanyak 2 (25 %) 
responden, hidung perih dan berair sebanyak 5 
(62,5 %) responden dan rasa terbakar hidung 
& tenggorokan sebanyak 2 responden (25%). 
Demikian juga pada kelompok yang memakai 
masker terus dari awal hingga akhir 
mengalami mengalami keluhan iritasi saluran 
nafas paling rendah, yaitu sakit tenggorokan 
sebanyak 0 (0%) responden, hidung perih dan 
berair sebanyak 5 (41,7%) responden dan rasa 
terbakar hidung & tenggorokan sebanyak 0 
(0%) responden. Hal ini membuktikan bahwa 
ada hubungan  antara lama pemakaian masker 
dengan penurunan keluhan iritasi saluran 
napas pada mahasiswa yang sedang 
melakukan praktikum di Laboratorium 

Anatomi. Berarti sesuai dengan teori yang ada 
bahwa orang yang terpapar uap formalin 
dengan durasi lama akan lebih rentan untuk 
menderita iritasi saluran nafas dibandingkan 
dengan orang yang hanya sebentar saja 
terpapar dengan uap formalin. (Balai K3, 
2008; Ajel A.H 2007).  

Selain faktor pemakaian masker yang 
telah disebutkan diatas, terdapat beberapa 
faktor yang mungkin mempengaruhi hasil 
penelitian seperti lokasi tempat praktikum 
deseksi cadaver apakah telah memiliki 
ventilasi dan aliran udara yang keluar dan 
masuk cukup untuk memungkinkan terjadinya 
pertukaran udara, bukan hanya itu tetapi perlu 
juga diperhatikan faktor lain seperti status 
imunitas untuk menanggapi zat berbahaya dari 
tubuh terkait dengan kriteria responden yang 
dalam keadaan sehat sehingga kemungkina 
imunitas dalam keadaan baik (Lyapina, M. et 
al, 2012). 
 
Kesimpulan 
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  
1. Ada hubungan efek pemakaian 

masker terhadap penurunan iritasi 
saluran nafas pada mahasiswa yang 
terpapar uap formalin. 

2. Pemakaian masker dapat menurunkan 
terjadinya iritasi saluran nafas pada 
mahasiswa yang terpapar formalin. 

Saran  
1. Perlunya pemakaian masker sebagai alat 

pelindung diri untuk melindungi  terhadap 
paparan uap formalin 

2. Hasil penelitian dapat bermanfaat 
sebagai dasar penelitian penelitian 
lain  yang berhubungan dengan efek 
pemakaian masker terhadap 
penurunan iritasi saluran nafas pada 
mahasiswa yang terpapar uap 
formalin. 

3. Perlu penelitian lebih lanjut 
pemakaian variasi bentuk masker 
terhadap angka kejadian sesak napas 
yang terpapar uap formaldehida. 
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ABSTRAK 

 Angka kejadian Hipertensi dan obesitas masih sangat tinggi di Indonesia. 
Karena kaitannya berhubungan erat dengan gaya hidup dan lingkungan. Jnis 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan obesitas dengan kejadian 
hipertensi di puskesmas kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Penelitian ini 
adalah penelitian analitik observasional dengan pendekatan case control. Subyek 
penelitian adalah semua pasien baik hipertensi dan obesitas yang datang ke 
puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota madiun selama bulan oktober sampai 
dengan bulan desember 2015. Dengan responden sebanyak 68 orang. 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui pengukuran IMT dan 
tekanan darah secara langsung. Pengolahan data menggunakan program spss 
versi 20.0 for windows dengan uji chi- square. Dari hasil penelitian terhadap 68 
orang responden yang menderita obesitas 46 orang, dari 68 orang tersebut  yang 
menderita hipertensi sebanyak 52 orang yang tidak menderita Hipertensi.  Ada 
hubungan bermakna antara hubungan obesitas dan hipertensi. Uji chi-square 
menunjukan hasil olah data didapatkan p = 0.000 ( p < 0.05 ). Terdapat 
hubungan yang bermakna antara hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi 
di puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.  

 
Kata Kunci : IMT, Tekanan darah,Obesitas 
 
 
Pendahuluan 

Penyakit hipertensi merupakan salah 
satu masalah kesehatan utama di Negara-
negara maju maupun berkembang. Di 
Indonesia sendiri yang notabene merupakan 
negara berkembang terdapat jumlah 
prevalensi hipertensi cukup tinggi. Prevalensi 
hipertensi menurut riset dari Kemenkes 
Republik Indonesia sendiri mengalami 
peningkatan yaitu dari 7.6% pada tahun 2007 
menjadi 9,5% pada tahun 2013. Berdasarkan 
Profil Kesehatan Jawa Timur tahun 2010, 
selama tiga tahun berturut-turut (2008-2010) 
hipertensi selalu berada di urutan ke-tiga 
penyakit terbanyak di puskesmas senitel di 
Jawa Timur. Berdasarkan hasil Riset 
Kesehatan Dasar tahun 2013, kecenderungan 
prevalensi hipertensi pada usia ≥18 tahun 
menurut provinsi di Indonesia tahun 2013, 
Jawa Timur berada pada urutan ke-6 
(Adam,2011) 

Orang dewasa yang sudah menderita 
obesitas semenjak kecil, ternyata akan 
mengalami pembesaran sel lemak hanya 
sekitar 50%, tetapi mempunyai jumlah sel 
lemak tiga kali lebih banyak dari pada orang 
normal. Sehingga bentuk dan isi lemak akan 
menjadi lebih besar (Mahan,2012) 

Kelebihan berat badan dan obesitas 
merupakan faktor risiko beberapa penyakit 
degenerasi dan metabolik. Obesitas sebagai 
faktor risiko penyakit jantung koroner 
dianggap merupakan faktor yang independen, 
artinya tidak dipengaruhi oleh faktor risiko 
yang lain. Seorang pria dapat dianggap telah 
menderita obesitas, apabila jumlah lemaknya 
telah melebihi 25% dari berat badan total dan 
30% bagi wanita atau suatu kriteria yang 
praktis dan paling sering digunakan adalah 
apabila berat badan telah melebihi 120% dari 
berat badan ideal . Tekanan darah akan 
meningkat seiring dengan bertambahnya umur 
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seseorang. Peningkatan tekanan darah tersebut 
akan lebih besar pada individu dengan riwayat 
keluarga hipertensi, kelebihan berat badan dan 
mempunyai kecenderungan stress emosional 
yang tinggi(Mahan,2012) 

 Banyak penelitian terdahulu seperti 
penelitian Boston University School of 
Medicine, Amerika tahun 2006 menunjukkan 
adanya hubungan antara obesitas dengan 
meningkatnya insidensi penyakit jantung dan 
hipertensi. Penelitian pada anak-anak kulit 
putih di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 
tekanan darah ratarata menjadi lebih tinggi 
pada anak-anak dengan kelebihan berat badan 
dan toleransi glukosa darah tidak normal 
(Sudarmoko,2010) 

Selain itu dapat diterangkan pula bahwa 

pada individu obese jumlah darah yang 

beredar akan meningkat, cardiac output 
akan naik, sehingga tekanan darah akan naik. 
Ada banyak faktor risiko hipertensi, beberapa 
di antaranya dapat dikendalikan dan dikontrol. 
Umur, jenis kelamin dan genetis merupakan 
factor resiko yang tidak dapat dikontrol. 
Sementara obesitas, kurang olahraga, 
merokok, dan stress emosional merupakan 
faktor resiko yang dapat dikontrol. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 
Kota Madiun, hipertensi menjadi urutan ke-7 
dari 10 besar penyakit di Kota Madiun pada 
tahun 2014. Kasus hipertensi yang terjadi pada 
tahun 2014 di Karesidenan Madiun sebanyak 
4311 kasus. Data penyakit hipertensi pada 
tahun 2011 di Kota Madiun menurut Dinas 
Kesehatan Kota Madiun terbesar terdapat di 
Puskesmas Manguharjo yaitu sebesar 851 
kasus atau sebesar 29,92%, kedua Puskesmas 
Banjarejo sebesar 16,77%, kemudian 
Puskesmas Demangan sebesar 16,11%, 
selanjutnya Puskesmas Oro-Oro Ombo 
sebesar 15,03%, lalu Puskesmas Patihan 
sebesar 13,07% dan yang terakhir Puskesmas 
Tawangrejo sebesar 9,10% (Tchernof,2007) 

Manguharjo adalah sebuah kecamatan 
terletak di Kota Madiun dengan kondisi 
ketinggian 67 m di atas permukaan air laut, 
berjarak 9,5 km dari pusat Kota Madiun yang 
meliputi 9 kelurahan yaiitu Nambangan lor, 
Nambangan Kidul, Sogaten, Manguharjo, 
Pangongangan, Winongo, Madiun Lor, 
Patihan, Ngegong, Sogaten. Manguharjo 
sendiri mempunyai jumlah penduduk sebesar 
28.507 jiwa dimana laki-laki sebesar 13.902 

ribu jiwa dan perempuan 14.605 ribu jiwa. 
Peneliti mengambil kelurahan Nambangan 
Kidul sebagai tempat penelitian, dimana 
Nambangan Kidul Sebagian besar warganya 
mempunyai tempat penyembelihan hewan 
ternak seperti sapi,babi, dan ayam yang 
berjarak tidak jauh dari tempat tinggalnya 
yang hanya berkisar 500m sampai 700m, 
bahkan ada beberapa warga yang mempunyai 
penyembelihan dibelakang rumahnya. 
Sehingga membuat kondisi disekirtar 
rumahnya menjadi sedikit kotor dan berbau 
tidak sedap. Kondisi yang seperti ini dengan 
kebiasaan pola hidup dan pola makan yang 
buruk seperti mengonsumsi makanan yang 
berlemak untuk setiap harinya sudah seperti 
menjadi tradisi di daerah tersebut. Pada waktu 
jam istirahat makan siang para pekerja yang 
bekerja di tempat penyembelihan hewan sudah 
disediakan makan siang dari tempatnya 
bekerja yang juga mempunyai menu 
kebanyakan daging yang dimasak dengan 
santan atau pun di goreng. Setelah pulang 
kerja pun pekerja terkadang dapat membawa 
masakan yang disediakan dari tempat 
penyembelihan tempatnya bekerja untuk di 
bawa pulang sebagai lauk keluarganya di 
rumah. Di dukung dengan jam kerja di 
wilayah tersebut sebagian warganya hanya 
bekerja pada pagi hari sampai siang hari dan 
jarak dari rumah ke penyembelihan yang 
relatif dekat membuat para pekerja tersebut 
mempunyai aktifitas yang minim. Sehingga 
prevalensi pengidap obesitas dan hipertensi 
pada usia 25-60 tahun di daerah tersebut 
termasuk tinggi. 

Berdasarkan data di atas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai 
hubungan karakteristik, riwayat keluarga, dan 
tingkat pengetahuan terhadap kejadian 
hipertensi pada penderita yang berobat di 
Puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota 
Madiun pada bulan Oktober sampai dengan 
Desember 2015, salah satu Puskesmas 
Sentinel yang ada di Kota Madiun. 

Rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah “Apakah ada hubungan antara obesitas 
dengan hipertensi di Puskesmas Kecamatan 
Manguharjo Kota Madiun Tahun 2015 “. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk 
mengetahui adanya hubungan antara obesitas 
dengan tekanan darah di Puskesmas 
Manguharjo Kota Madiun. 
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Kajian  Pustaka 
Overweight 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 (Mahan, 2002). 
Obesitas merupakan peningkatan total lemak 
tubuh, yaitu apabila ditemukan total lemak 
tubuh >25% pada pria dan >33% pada wanita 
(Zhang,2004).  Faktor-faktor penyebab 
obesitas masih terus diteliti. Baik faktor 
lingkungan maupun genetik berperan dalam 
terjadinya obesitas (Bergman,2012) Faktor 
lingkungan antara lain pengaruh psikologi dan 

budaya. Dahulu status sosial dan ekonomi 
juga dikaitkan dengan obesitas. Individu yang 
berasal dari keluarga social ekonomi rendah 
biasanya mengalami malnutrisi. Sebaliknya, 
individu dari keluarga dengan status sosial 
ekonomi lebih tinggi biasanya menderita 
obesitas. Kini diketahui bahwa sejak tiga 
dekade terakhir, hubungan antara status sosial 
ekonomi dengan obesitas melemah karena 
prevalensi obesitas meningkat secara dramatis 
pada setiap kelompok status sosial ekonomi. 
Meningkatnya obesitas tak lepas dari 
berubahnya gaya hidup, seperti menurunnya 
aktivitas fisik, dan kebiasaan menonton 
televisi berjam-jam (Kahn, 2011). 

 
Tabel 1 : Klasifikasi IMT 

Klasifikasi IMT (kg/m2) 

BB kurang (underweight) <18,5 

Normal 18,5-24,9 

BB lebih (overweight) 25,0-29,9 

Obesitas, kelas 1 30,0-34,9 

Obesitas, kelas 2 35,0-39,9 

Obesitas, kelas 3 >40 

(International Diabetes Federation, 2007) 
 

Hipertensi adalah keadaan tekanan 
darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan 
tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. 
Tekanan darah diukur dengan 
spygmomanometer yang telah dikalibrasi 
dengan tepat (80% dari ukuran manset 
menutupi lengan) setelah pasien beristirahat 
nyaman, posisi duduk punggungtegak atau 
terlentang (Armilawati, 2011). 

Hipertensi atau sering disebut dengan 
tekanan darah tinggi termasuk salah satu 
penyakit pembuluh darah (vascular disease). 
Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai 
dengan standar BSH (British Society of 
Hypertension) secara manual dengan 
menggunakan alat yang disebut 

sphygmomanometer air raksa. Selain itu, 
pengukuran tekanan darah juga bisa dilakukan 
dengan menggunakan tensimeter digital yang 
telah dikalibrasi. Kedua alat tersebut 
mengukur tekanan darah yang dinyatakan 
dalam satuan mmHg. Tekanan darah dapat 
diukur setelah pasien duduk tenang selama 5 
menit. Pada saat pemeriksaan lengan disangga 
dan tensimeter diletakkan setinggi jantung. 
Manset yang dipakai harus disesuaikan 
sedikitnya melingkari 80% lengan atas 
(Caballero, 2005). 

Berbagai penelitian epidemiologik telah 
membuktikan adanya hubungan yang kuat 
antara obesitas dan hipertensi. Data yang 
diperoleh dari NHANES pada populasi orang 
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Tabel 2 : Kriteria Tekanan Darah Normal Menurut JNC VII 
(JNC, 2013), (National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI, 2013) 

JNC VIII (2013) 
Tekanan Darah 

Sistolik Diastolik 
Normal 

Usia   ≥ 60 tahun 
Usia < 60 tahun(30-59th) 
Usia < 60 tahun(18-29th) 
Usia < 60 tahun 
Usia ≥ 18 tahun dengan ginjal kronis dan diabetes 

 
< 150  
< 150 

< 150 
<140  

<140  

 
<90  
<90  
<90  
<90  
<90  

 
Amerika Serikat memberikan gambaran yang 
jelas mengenai hubungan linierantara 
kenaikan IMT dengan tekanan darah sistolik 
dan diastolik serta tekanan nadi(El-Atat, 
2003). Farmingham study (2007) melaporkan 
risiko terjadinya hipertensi sebesar 65% pada 
wanita dan 78% pada laki-laki berhubungan 
langsung dengan obesitas dan kelebihan berat 
badan.  Mekanisme penyebab utama 
terjadinya hipertensi pada obesitas diduga 
berhubungan dengan kenaikan volume tubuh, 
peningkatan curah jantung, dan menurunnya 

resistensi vaskuler sistemik. Beberapa 
mekanis melanin yang berperan dalam 
kejadian hipertensi pada obesitas antara lain 
peningkatan sistem saraf simpatik, 
meningkatnya aktivitas renin angiotensin 
aldosteron (RAAS), peningkatan leptin, 
peningkatan insulin, peningkatan asam lemak 
bebas (FFA), peningkatan endotelin 1, 
terganggunya aktivitas natriuretic peptide 
(NP), serta menurunnya nitrit oxide (NO) 
(Sjostrom, 2003) 

 
Tabel 3 : Kriteria hipertensi menurut JNC VIII 

(JNC,2013),National Heart,Lung and Blood Institute (NHLBI,2013) 
 

JNC VIII (2013) 
Tekanan Darah 

Grade 
Sistolik Diastolik 

Hipertensi 
Usia   ≥ 60 tahun 
Usia < 60 tahun(30-59th) 
Usia < 60 tahun(18-29th) 
Usia < 60 tahun 
Usia ≥ 18 tahun dengan ginjal kronis dan diabetes 

 
≥150  
≥150  
≥150 
≥140 
≥ 40  

 
≥ 90  
≥ 90  
≥ 90  
≥90  
≥90  

 
A 
A 
E 
E 
E 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan case control 
dengan mengukur IMT dan tekanan darah 
secara langsung dari responden di Puskesmas 
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. 
Penelitian dilakukan di daerah kerja 
Puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota 
Madiun pada bulan maret 2016 

Subjek yang diambil pada penelitian ini 
adalah seluruh pasien yang menderita obesitas 
dan hipertensi yang datang berobat ke 
Puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota 
Madiun dengan kriteria : 1.Bersedia menjadi 
responden, 2.Umur antara 25-60 tahun, 
3.Menderita Obesitas, 4.Menderita Hipertensi. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan 
dengan metode data purposive yaitu dengan 
memilih sampel diantara populasi sesuai 
dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga 
sampel tersebut dapat mewakili karakteristik 
populasi yang telah dikehendaki sebelumnya. 

 
Penelitian dan  Pembahasan 

Pada penelitian ini peneliti mengukur 
secara langsung IMT dan tekanan darah 
terhadap 68 reponden, pengukuran yang 
dilakukan peneliti kepada responden yang 
bertunjuan untuk mendapatkan data yang 
berhubungan dengan hubungan obesitas 
dengan kejadian hipertensi di Puskemas 
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Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. hasil dapat dilihat pada table berikut ini : 
 

Tabel 4 : Kejadian Hipertensi 
Keterangan Frekuensi Prosentase ( % ) 

Hipertensi 52 76% 
Tidak hipertensi 16 24% 

Total  68 100% 
                    Sumber : Hasil survey peneliti terhadap 68 responden. 
       
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 76% (52 orang) menderita hipertensi. Dan sebanyak 24% (16 
orang) tidak menderita hipertensi. 
 

Tabel 5 : Kejadian Obesitas 
Keterangan  Frekuensi  Prosentase ( % ) 

Obesitas 46 68% 
Tidak obesitas 22 32% 

Total  68 100% 
               Sumber : Hasil Survey peneliti terhadap 68 responden. 

    
Dari data diatas terlihat bahwa dari 68 orang terdapat sebanyak 68% (46 orang) yang menderita 
obesitas. Sedangkan yang tidak menderita obesitas sebanyak 32% (22 orang).          
Hubungan Obesitas dengan  Hipertensi 

Sampel penelitian ini adalah semua 
pasien hipertensi dan obesitas yang berobat ke 
Puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota 
Madiun pada bulan oktober sampai dengan 
desember 2015. Penelitian ini dilakukan 
dengan pengukuran IMT dan tekanan darah 
secara langsung dengan tekhnik wawancara. 
Bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan obesitas dengan hipertensi. 

Berdasarkan hasil responden sebanyak 
68 responden di dapatkan sebanyak 52 
responden yang menderita hipertensi dan 16 
responden  yang tidak hipertensi. Dimana 
sebanyak 46 responden menderita obesitas dan 
22 responden tidak menderita obesitas. 

Hubungan obesitas dengan hipertensi 
yang diteliti dari penelitian tersebut diatas 
memiliki hubungan yang bermakna, 
berdasarkan hasil penghitungan menggunakan 
rumus chi-square didapatkan p-value = 0.000 ( 
p < 0.05 ). Dari hasil penelitian tersebut 
didapatkan bahwa terdapat hubungan obesitas 
dengan hipertensi di Puskesmas Kecamatan 
Manguharjo Kota Madiun Tahun 2015  

Untuk mengetahui hubungan antar 
variabel. Berikut ini disajikan hasil pengujian 
menggunakan uji chi-square ( X2 ) dengan 
bantuan program SPSS versi 20.0. 

Tabel 6 : Tabulasi silang obesitas dengan kejadian hipertensi 
Penderita Obesitas * Penderita Hipertensi Crosstabulation 

Count     

  Penderita Hipertensi 

Total 
  

Hipertensi 
Tidak 

Hipertensi

Penderita 
Obesitas 

Obesitas 46 0 46

Tidak 
Obesitas 

6 16 22

Total 52 16 68

 
Dari hasil data tabel dan diagram 

didapatkan hubungan antara obesitas dengan 
hipertensi sebanyak 46 responden sedangkan 
obesitas tanpa hipertensi di dapatkan sebanyak 
0 responden. Dan untuk hasil data yang tidak 
obesitas atau normal didapatkan yang 

hipertensi sebanyak 6 responden sedangkan 
yang tidak hipertensi dan tidak obesitas 
sebanyak 16 responden. 
 
  



128 

 

INOVASI, Volume XIX, Nomor 2, Juli 2017

Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa 52 orang 
menderita hipertensi dan 16 yang tidak 
menderita hipertensi. 

 Dari data penelitian yang diperoleh 
bahwa  68 orang  yang menderita obesitas ada 
sebanyak 46 orang dan 22 orang yang tidak 
menderita obesitas 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 
Hubungan Obesitas dengan Hipertensi di 
Puskesmas Kecamatan Manguharjo Kota 
Madiun tahun 2015 tepatnya di Kelurahan 
Nambangan Kidul menunjukkan bahwa 
dikarenakan aktifitas yang minim pada 
pekerja, pola makan yang setiap harinya 
mengonsumsi makanan yang berlemak serta 
berasantan dan pola hidup yang tidak sehat 
diperoleh hasil 46 responden (68%) menderita 
obesitas dan 52 reponden (76%) menderita 
hipertensi. Sehingga di dapatkan hubungan 
yang signifikan, artinya terdapat hubungan 
obesitas dengan Hipertensi di Puskesmas  
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tahun 
2015. Karena aktifitas yang minim dan terlalu 
lama duduk disertai sering mengonsumsi 
makanan berlemak serta pola hidup yang 
buruk membuat sebagian besar pekerja 
menjadi obesitas dan hipertensi. Duduk dalam 
waktu lama juga menyebabkan kadar enzim 
yang memecah lemak dalam tubuh menurun. 
Sehingga lemak tidak dapat lisis dalam tubuh 
dan menimbulkan obesitas. Bukan hanya 
obesitas dan hipertensi namun penyakit lain 
juga dapat menyerang seseorang yang terlalu 
lama duduk salah satunya adalah penyakit 
jantung dan diabetes. Kurangnya aktivitas 
fisik akibat terlalu sering duduk dapat 
menyebabkan seseorang mengalami serangan 
jantung. Duduk yang terlalu lama juga dapat 
menyebabkan aliran darah yang menuju ke 
otak mengalami gangguan. Bila seseorang 
ternyata juga memiliki riwayat hipertensi 
ditambah lagi dengan beban pekerjaan serta 
stres yang tinggi, maka dia akan mudah 
terserang stroke. 

 Mekanisme penyebab utama terjadinya 
hipertensi pada obesitas berhubungan dengan 
kenaikan volume tubuh, peningkatan curah 
jantung dan menurunnya resistensi vaskuler 
sistemik. Sehingga di dapatkan hubungan 
yang signifikan, artinya terdapat hubungan 
obesitas dengan Hipertensi di Puskesmas  
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tahun 
2015.  
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