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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan aktivitas  dan hasil 

belajar IPS siswa pada materi perjuangan melawan penjajah melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament (TGT) berbantu media 

ular tangga pada siswa kelas V SDN Raci 02 Semester II Kecamatan Batangan 

Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

dengan penerapan model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament) 

berbantu media ular tangga pada mata pelajaran IPS, yaitu untuk aktivitas siswa 

pada siklus I sebesar 72% dengan kualitas baik dan pada siklus II sebesar 85% 

dengan kualitas baik. Sedangkan untuk hasil belajar setelah dilakukan tindakan 

siklus I siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 18 siswa (66,67%) dan belum 

tuntas 9 siswa (33,33%). Setelah tindakan siklus II, siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 22 siswa (81,48%) dan belum tuntas 5 siswa (18,52%). Rata-rata 

prestasi belajar siswa sebelum tindakan 66,18, setelah siklus I meningkat menjadi 

74,44, setelah siklus II meningkat menjadi 83,71.  

 

Kata Kunci: Teams Games Tournament, Ular Tangga 

 
Pendahuluan 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar 

peserta didik mampu mengenal konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya, memiliki kemampuan 

dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan 

ketrampilan dalam kehidupan sosial, memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai 

sosial dan kemanusiaan. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

para guru mata pelajaran IPS sering 

menghadapi masalah tentang hasil belajar 

siswa yang belum sesuai dengan yan 

diharapkan oleh seorang guru. Dalam kegiatan 

pembelajaran IPS di SD Standar Kompetensi 

dan Kompetensi Dasar pada kurikulum KTSP. 

Untuk mencapai hal tersebut siswa harus 

berperan aktif dalam pembelajaran. Agar siswa 

berminat dan bergairah dalam mengikuti 

pembelajaran maka guru harus kreatif dalam 

menerapkan strategi, model dan metode 

pembelajaran sehingga dapat menarik 

perhatian dan menumbuhkan motivasi bagi 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dengan 

adanya strategi, model dan metode yang sesuai 

tersebut maka akan mencegah penurunan 

minat dan kebosanan siswa yang diakibatkan 

pembelajaran yang monoton. Sehingga pada 

akhirnya akan menimbulkan gairah dan 

motivasi yang tinggi bagi siswa untuk belajar. 

Berdasarkan hasil observasi pra 

tindakan yang dilaksanakan pada siswa kelas 

V SD Negeri Raci 02 yang berjumlah 27 siswa 

menunjukkan  bahwa siswa yang nilainya 

memenuhi KKM hanya 10 siswa atau 37,03% 

sedangkan yang belum memenuhi KKM ada 

17 siswa atau 62,97%. Padahal Kriteria 

Ketuntasan Minimal(KKM) untuk materi 

perjuangan melawan penjajah di SD Negeri 

Raci 02 adalah 70. Menurut hasil pengamatan 

peneliti, rendahnya kemampuan itu disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu : (1) pembelajaran 

masih didominasi oleh siswa yang pandai, (2) 

aktivitas siswa dalam pembelajaran kurang, (3) 

anggapan siswa bahwa pelajaran IPS hanya 

mailto:wendriwiratsiwi3489@gmail.com
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beban di sekolah karena banyaknya materi 

yang harus dihafalkan. Hal itu merupakan 

penyebab rendahnya taraf serap terhadap suatu 

pelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran 

Teams Games Tournament (TGT). Menurut 

Huda (2011:197) Model pembelajaran Teams 

Games Tournament merupakan model 

pembelajaran Cooperative Learning di mana 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa yang 

berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

Komposisi ini dicatat dalam tabel khusus 

(tabel turnamen), yang setiap minggunya harus 

dirubah. Dalam TGT setiap anggota 

ditugaskan untuk mempelajari materi terlebih 

dahulu bersama anggotanya, setelah itu 

barulah mereka diuji secara individual melalui 

game akademik. Nilai yang mereka peroleh 

dari game akan menentukan skor kelompok 

mereka masing-masing. 

Dalam penelitian ini, selain 

menggunakan model Teams Games 

Tournament, peneliti juga menggunakan 

media ular tangga yang berbasis IT diharapkan 

dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

siswa karena melalui model pembelajaran ular 

tangga kedisiplinan, keaktifan serta semangat 

siswa juga diharapkan akan meningkat. Guru 

akan melibatkan siswa dalam penggunaan 

media ular tangga sehingga keaktifan siswa 

dapat terpancing dengan hal tersebut. 

Penggunaan media ular tangga juga dapat 

menarik siswa sehingga dalam pembelajaran 

semangat, motivasi, kompetisi dan keaktifan 

siswa dapat terlihat. 

 

Kajian Pustaka 

1. Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament 

Metode TGT merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang 

menggunakan turnamen akademik, dan 

menggunakan kuis-kuis dan sistem skor 

kemajuan individu, dimana para siswa 

berlomba sebagai wakil tim mereka dengan 

anggota tim lain yang kinerja akademik 

sebelumnya setara seperti mereka (Slavin 

dalam Kurnianto 2013 : 33). 

Menurut Huda (2013:197) Teams 

Games Tournament (TGT) merupakan salah 

satu strategi pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Slavin untuk membantu 

siswa mereview dan menguasai materi 

pelajaran. Slavin menemukan bahwa TGT 

berhasil meningkatkan skill dasar, pencapaian, 

interaksi positif antarsiswa, harga diri, dan 

sikap penerimaan pada siswa-siswa lain yang 

berbeda.  

Dalam TGT, siswa mempelajari materi 

di ruang kelas. Setiap siswa ditempatkan 

dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 orang 

berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. 

Komposisi ini dicatat dalam tabel khusus 

(tabel turnamen) yang setiap minggunya harus 

diubah 

Menurut Hafizah (2013:2) 

pengelompokkan siswa yang heterogen 

mendorong interaksi yang efektif antara satu 

siswa dengan siswa yang lain serta saling 

mendukung bagi pertumbuhan dan 

perkembangan kognitif. Dalam hal ini, 

pembelajaran kooperatif dengan model TGT, 

memiliki keunggulan dalam implementasinya 

terutama dalam hal pencapaian hasil belajar 

dan efek psikologis bagi siswa. 

Penggunaan model pembelajaran Teams 

Games Tournament dapat membantu 

mengaktifkan siswa karena setiap siswa akan 

berperan aktif dalam proses pembelajaran, 

membantu kedisiplinan dan kerja sama siswa 

karena guru memberikan waktu dan 

kesempatan dalam mempelajari materi 

bersama-sama dengan anggota kelompoknya. 

Semangat siswa juga akan terbentuk karena 

meskipun mereka berkelompok tetapi masing-

masing dari siswa memiliki tanggung jawab 

untuk mengumpulkan skor atau poin, sehingga 

akan terlihat kompetisi antar siswa. 

Menurut Shoimin (2014:205-207) 

langkah-langkah model pembelajaran TGT 

yaitu :1) Penyajian Kelas (Class 

Presentations); 2)Belajar dalam Kelompok 

(Teams); 3) Permainan (Games); 4) 

Pertandingan atau Lomba (Tournament); dan 

5) Penghargaan Kelompok (Team 

Recognition). 

Setelah turnamen atau lomba berakhir, 

guru kemudian mengumumkan kelompok 

yang menang, masing-masing tim atau 

kelompok akan mendapat sertifikat atau 

hadiah apabila rata-rata skor memenuhi 

kriteria yang telah ditentukan. Tim atau 

kelompok mendapat julukan “Super Team” 

jika rata-rata skor 50 atau lebih, “Great Team” 

apabila rata-rata mencapai 50-40 dan “Good 

Team” apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Hal 



3 

 

   

 

Wendri, Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament Berbantu 

ini dapat menyenangkan para peserta didik 

atas prestasi yang telah mereka buat. 

Menurut Shoimin (2014:207) kelebihan 

dari model pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) sebagai berikut; 1) tidak 

hanya membuat peserta didik yang cerdas 

(berkemampuan akademis tinggi) lebih 

menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta 

didik yang berkemampuan akademik rendah 

juga ikut aktif dan mempunyai peranan 

penting dalam kelompoknya; 2) akan 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling 

menghargai sesama anggota kelompoknya; 3) 

membuat peserta didik lebih bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran,  karena dalam 

pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah 

penghargaan pada peserta didik atau kelompok 

terbaik; dan  4) membuat peserta didik 

menjadi lebih senang dalam mengikuti 

pelajaran karena ada kegiatan permainan 

berupa turnamen. 

2. Media Ular Tangga 

Menurut Husna (dalam Ratnaningsih, 

2014:72) ular tangga adalah permainan yang 

menggunakan dadu untuk menentukan berapa 

langkah yang harus dijalani bidak. Menurut 

Sugiwati (2012:3) para pemain meletakkan 

bidak pada papan permainan ular tangga yang 

bertuliskan kata “Start” selanjutnya tiap 

pemain mengocok dadu untuk menentukan 

berapa langkah yang harus dijalankan.  

Pemain harus melangkah sesuai dengan 

jumlah mata dadu yang keluar. Setelah 

berhenti di salah satu kotak, pemain dapat 

langsung menjawab pertanyaan yang telah 

disediakan oleh guru. Langkah permainan 

diatas dilakukan oleh pemain secara 

bergantian hingga berakhir di kotak yang 

bertuliskan kata “Finish”. 

Menurut Zuhdi (dalam Widowati, 

2014:2) permainan ular tangga merupakan 

salah satu jenis permainan yang sering 

dimainkan oleh anak-anak. Permainan yang 

dimainkan dua orang atau lebih ini dapat 

melatih anak untuk berkompetisi. Selain itu, 

permainan ular tangga dapat melatih anak 

untuk bekerja sama serta melatih anak untuk 

bertindak sportif. 

Menurut Ismail (dalam Ratnaningsih 

2014:82) pada umumnya permainan ular 

tangga yang digunakan dalam pembelajaran 

memiliki beberapa manfaat, yaitu; 

1)memberikan ilmu pengetahuan kepada anak 

melalui proses pembelajaran bermain sambil 

belajar; 2) merangsang pengembangan daya 

pikir, daya cipta, dan bahasa agar mampu 

menumbuhkan sikap, mental, serta akhlak 

yang baik; 3)menciptakan lingkungan bermain 

yang menarik, memberikan rasa aman, dan 

menyenangkan; dan 4)meningkatkan kualitas 

pembelajaran anak dalam perkembangan fisik-

motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial, 

maupun emosional. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK adalah 

penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran di 

kelas, atau memecahkan masalah 

pembelajaran di kelas/ di latar penelitian yang 

dilakukan secara bersiklus. 

Rancangan Penelitian Tindakan Kelas 

ini dilaksanakan melalui siklus dan setiap 

siklus terdiri dari 4 kegiatan pokok, yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 

pengamatan (observasing), dan refleksi 

(reflection). 

 
Gambar 1 Alur Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto 2010:137) 

 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 

pada Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017 

selama bulan Mei tahun 2017. Subyek 

penelitian dalam penelitian tindakan kelas 
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(PTK) ini adalah seluruh siswa kelas V 

Semester II SDN Raci 02 Kecamatan 

Batangan Kabupaten Pati yang berjumlah 27 

siswa.. 

Pengumpulan data dilakukan oleh guru 

sebagai peneliti selama proses pelaksanaan 

tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

cara observasi, tes, dan dokumentasi.  

Pengambilan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara yakni 

pengambilan data aktivitas siswa, aktivitas 

guru dan hasil belajar dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

1. Menganalisis lembar observasi aktivitas 

siswa 

Lembar observasi aktivitas siswa 

dianalisis untuk mengetahui seberapa 

banyak siswa yang ikut aktif dalam 

pembelajaran. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah dengan menghitung 

persentase aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran sebagai berikut. 

𝑃  
 

 
       

Keterangan : 

P = angka persentase  

F = frekuensi yang sedang dicari 

persentasenya 

N = Number of Cases (Jumlah 

frekuensi/banyaknya individu) 

Persentase aktivitas siswa memiliki kriteria 

keberhasilan sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Kriteria keberhasilan Aktivitas Siswa  

No. Tingkat Keberhasilan(%) Keterangan 

1. 80-100 Sangat Tinggi 

2. 60-79 Tinggi 

3. 40-59 Sedang 

4. 20-39 Rendah 

5. 0-20 Sangat Rendah 

 (Sumber : Shoimin, 2014:43) 

 

Dalam penelitian ini peneliti 

menentukan indikator ketercapaian atau 

keberhasilan aktivitas siswa yaitu jika rata-

rata persentase hasil observasi aktivitas 

siswa secara klasikal mencapai 80%. 

2. Menganalisis Lembar Observasi Aktivitas 

Guru 

Data aktivitas guru diperoleh selama 

berlangsungnya pembelajaran. Data 

diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru. Untuk mengetahui 

presentase aktivitas guru dalam 

pembelajaran, dapat dianalisis dengan 

mendeskripsikan aktivitas guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑃  
 

 
  

     

Keterangan : 

P = angka persentase  

f = frekuensi yang sedang dicari 

persentasenya 

N = Number of Cases (Jumlah 

frekuensi/banyaknya individu) 

Persentase aktivitas siswa memiliki kriteria 

keberhasilan sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Kriteria keberhasilan Aktivitas Siswa 

No. Tingkat Keberhasilan(%) Keterangan 

1. 80-100 Sangat Tinggi 

2. 60-79 Tinggi 

3. 40-59 Sedang 

4. 20-39 Rendah 

5. 0-20 Sangat Rendah 

 (Sumber : Shoimin, 2014:43) 

 

 

Peneliti menetapkan indikator 

ketercapaian aktivitas guru adalah 80% 

3. Menganalisis data hasil belajar 

a. Ketuntasan belajar secara individu 
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Untuk menghitung ketuntasan 

belajar secara individu digunakan rumus 

(Arifin, 2014:229). 

  
 

 
     

Keterangan :  

B = Jumlah jawaban benar 

N  = Jumlah soal 

 S  = Skor 

b. Ketuntasan belajar secara klasikal 

Untuk menghitung rata-rata kelas 

pada masing-masing siklus digunakan 

rumus (Sugiyono, 2014:43). 

                    
                  

             
       

Persentase hasil belajar siswa memiliki 

kriteria keberhasilan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Kriteria Keberhasilan Hasil Belajar Siswa 

No.  Tingkat Keberhasilan(%)  Keterangan 

1. 80-100 Sangat Tinggi 

2. 60-79 Tinggi 

3. 40-59 Sedang 

4. 20-39 Rendah 

5. 0-20 Sangat Rendah 

 (Sumber : Aqib,2009:41) 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas 

peneliti menentukan indikator 

ketercapaian hasil belajar siswa yaitu 

jika persentase ketuntasan secara 

klasikal pada kelas V SDN Raci 02 

mencapai 80%. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif TGT (Teams Games 

Tournament) melalui media ular tangga materi 

perjuangan melawan penjajah pada masa 

penjajahan Belanda dan Jepang ke dalam 

kegiatan pembelajaran, maka diperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Aktivitas Siswa 

Tabel mengenai peningkatan 

keterlaksanaan pembelajaran aktivitas 

siswa dari siklus I sampai siklus II sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4. Data Aktivitas Siswa Siklus I-II 

No. Aspek yang Diamati Persentase 

Siklus I Siklus II 

1. Kesiapan menerima pelajaran 

 

67% 83% 

2. Keaktifan siswa dalam belajar 

kelompok 

62% 84% 

3. Keaktifan siswa dalam 

permainan (games) 

75% 85% 

4. Antusias dalam menyelesaikan 

tugas 

74% 89% 

5. Keaktifan siswa dalam 

turnamen akademik 

69% 82% 

Rata-rata 72% 85% 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat 

diketahui bahwa perolehan hasil observasi 

aktivitas siswa secara klasikal pada siklus I 

dan II terjadi peningkatan yang signifikan 

dalam setiap siklusnya.    

Adapun  perolehan persentase hasil 

observasi aktivitas siswa secara klasikal 

pada siklus I sebesar 72% dengan kualitas 

tinggi. Perolehan tersebut belum  

memenuhi kriteria  indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan yaitu mencapai 

sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa 

telah mencapai KKM. Sehingga peneliti 

melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu 

siklus II.   
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Pada siklus II, diperoleh persentase 

hasil observasi aktivitas siswa secara 

klasikal sebesar 85% dengan kualitas 

sangat tinggi. Meskipun sudah memperoleh 

kualitas sangat baik dan telah melampaui 

indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu setiap siswa mencapai 

sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa 

telah mencapai KKM. 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa aktivitas siswa siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 13%. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa hasil observasi 

aktivitas siswa siklus II sudah sesuai 

dengan yang diharapkan peneliti. 

Dengan demikian penerapan model 

pembelajaran TGT dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa kelas V SD Negeri 

Raci 02 dengan bukti indikasi peningkatan 

aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS materi perjuangan melawan penjajah 

tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Aktivitas Guru 

Hasil observasi aktivitas guru selama 

pembelajaran pada siklus 1 disajikan dalam 

tabel 5 sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas Guru pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Aspek yang dinilai 

Skor 

1 2 3 4 

I 1. Kegiatan awal: 

a) Melakukan apersepsi 

b) Memotivasi siswa 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan inti: 

a) Menyampaikan materi pelajaran dan 

menunjukkan media. 

b) Mengatur siswa dalam kelompok-

kelompok belajar. 

c) Mengajukan pertanyaan. 

d) Membimbing kelompok belajar dan 

bekerja diskusi 

e) Memberi penguatan/ umpan balik 

3. Kegiatan akhir 

a) Memberikan evaluasi 

b) Membimbing siswa membuat 

kesimpulan/rangkuman. 

c) Memberi penghargaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

II Variasi Suara    √ 

III Penguasaan materi   √  

IV Penggunaan media pembelajaran atau alat 

peraga 

    

√ 

V Mimik dan gaya mengajar guru   √  

Total Skor 45 

Persentase 75% 

Kategori Baik 
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Sedangkan hasil observasi aktivitas guru selama pembelajaran pada siklus II disajikan dalam 

tabel 6 sebagai berikut 

 

Tabel 6. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

No Aspek-aspek yang dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kegiatan awal: 

a) Melakukan apersepsi 

b) Memotivasi siswa 

c) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

2. Kegiatan inti: 

a) Menyampaikan materi pelajaran dan 

mengunakan media ular tangga 

b) Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar. 

c) Mengajukan pertanyaan. 

d) Membimbing kelompok belajar dan bekerja 

diskusi 

e) Memberi penguatan/ umpan balik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

3. Kegiatan penutup: 

a) Memberikan evaluasi  

b) Membimbing siswa membuat kesimpulan 

atau rangkuman. 

c) Memberi penghargaan. 

   

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

II. Variasi Suara    √ 

III Penguasaan materi    √ 

IV Penggunaan media pembelajaran atau alat peraga     

√ 

V Mimik dan gaya mengajar guru    √ 

 Total Skor 56 

 Presentase 93% 

 Kategori Sangat Baik  

 

Berdasarkan perolehan hasil 

observasi aktivitas guru pada siklus I dan II 

dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

yang signifikan dalam setiap siklusnya.    

Peningkatan hasil observasi aktivitas 

guru pada setiap siklus telah disajikan 

dalam diagram sebagai berikut.  

 

 
Gambar 2 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Adapun  perolehan persentase hasil 

observasi aktivitas guru pada siklus I 

sebesar 75% dengan kategori baik. 

Perolehan tersebut belum  memenuhi 

kriteria  indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu mencapai sekurang-

0%

50%

100%

Siklus I Siklus II

75% 
93% 

Siklus I

Siklus II
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kurangnya 80% dari jumlah siswa telah 

mencapai KKM. Sehingga peneliti 

melanjutkan ke siklus selanjutnya yaitu 

siklus II.   

Pada siklus II, diperoleh persentase 

hasil observasi aktivitas siswa secara 

klasikal sebesar 85% dengan kualitas 

sangat baik. Perolehan tersebut telah 

melampaui indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan yaitu aktivitas guru 

mencapai sekurang-kurangnya 75%. Dari 

data tersebut terjadi peningkatan dari siklus 

I ke siklus II sebesar 18%. Penelitian ini 

sudah memenuhi harapan peneliti, maka 

penelitian ini dikatakan berhasil. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Tabel mengenai peningkatan hasil 

belajar siswa pada pra penelitian tindakan 

kelas atau temuan awal, siklus I sampai 

siklus II dapat dideskripsikan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 7. Data Hasil Belajar Siswa pada Pra Siklus sampai Siklus II 

No. Nama Siswa KKM 
Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. A 

70 

55 70 85 

2. B 50 65 80 

3. C 67 60 80 

4. D 78 85 90 

5. E 90 95 100 

6. F 80 85 100 

7. G 60 80 95 

8. H 57 65 90 

9. I 48 65 70 

10. J 68 65 80 

11. K 90 95 95 

12. L 70 75 90 

13. M 70 85 85 

14. N 45 65 65 

15. O 68 70 85 

16. P 62 50 75 

17. Q 67 70 85 

18. R 65 75 85 

19. S 80 90 95 

20. T 57 60 65 

21. U 80 85 85 

22. V 78 95 90 

23. W 62 80 90 

24. X 42 70 85 

25.  Y 77 85 90 

26.  Z 53 65 70 

27.  AA 68 60 65 

Jumlah Nilai 1787 2010 2260 

Rata-rata Kelas 66,18 74,44 83,71 

Persentase Ketuntasan Klasikal 37,03% 66,66% 81,48% 

  

Berdasarkan  perolehan  hasil belajar 

siswa secara klasikal pada pra siklus, siklus 

I, dan siklus II dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan yang signifikan dalam setiap 

siklusnya. Peningkatan hasil belajar 

tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas 

guru dan siswa yang juga mengalami 

peningkatan pada setiap siklusnya dengan 

memperoleh kualitas sangat tinggi pada 

pembelajaran IPS.   

Adapun  perolehan persentase hasil 

belajar siswa pra siklus sebesar 37,03% 

dengan nilai rata-rata kelas 66,18. 

Sedangkan pada siklus I, perolehan hasil 
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belajar siswa secara klasikal pada siklus I 

sebesar 66,66% dengan nilai rata-rata kelas 

74,44. Perolehan tersebut sudah mengalami 

peningkatan dari hasil belajar siswa pra 

siklus, tetapi belum  memenuhi kriteria  

indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 80% 

dari jumlah siswa yang mencapai KKM. 

Sehingga peneliti melanjutkan ke siklus 

selanjutnya yaitu siklus II.   

Pada siklus II, diperoleh persentase 

hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 

81,48% dengan nilai rata-rata kelas 83,71. 

Perolehan  telah melampaui indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa 

yang mencapai KKM.  

Hal ini menandakan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari 

sebelum dilakukan tindakan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT menggunakan media 

ular tangga setelah dilakukan tindakan 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT 

menggunakan media ular tangga pada 

siklus I dan II. 

 

Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil 

penelitian yang telah dianalisis, maka peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran 

TGT (Teams Games Tournament)  

mengalami peningkatan di setiap siklusnya. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun  

data yang diperoleh sebagai berikut, dari 

perolehan persentase observasi siswa secara 

klasikal siklus I sebesar 72% dengan 

kualitas baik. Sedangkan perolehan 

persentase pada siklus II sebesar 85% 

dengan kualitas baik. 

2. Aktivitas guru selama proses pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran 

TGT (Teams Games Tournament)  

mengalami peningkatan di setiap siklusnya. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun  

data yang diperoleh sebagai berikut, dari 

perolehan persentase observasi aktivitas 

guru pada siklus I sebesar 75% dengan 

kualitas baik. Sedangkan perolehan 

persentase pada siklus II sebesar 93% 

dengan kualitas sangat baik. 

3. Hasil Belajar IPS selama proses 

pembelajaran dengan  menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

media ular tangga mengalami peningkatan. 

Hasil belajar siswa yang terdiri dari 

ketuntasan belajar klasikal dan rata-rata 

nilai dapat meningkat di setiap siklus. Pada 

siklus I, dari 27 siswa hanya 18 siswa yang 

tuntas dan 9 siswa yang belum tuntas 

persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 66,66% dengan rata-rata nilai 

74,44. Sementara itu, pada siklus II 

mengalami peningkatan dari 27 siswa 22 

siswa yang tuntas dan 5 anak yang belum 

tuntas, persentase ketuntasan belajar 

klasikal mencapai 81,48% dengan rata-rata 

nilai 83,71. Dengan demikian pada siklus II 

perolehan sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya 

80% dari jumlah siswa mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 
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Abstrak 

 Tujuan  penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan strategi polya untuk 
pemecahan masalah soal cerita dalam pembelajaran matematika.  Pembelajaran  
pemecahan masalah strategi Polya ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. Kemampuan peserta didik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita 
tidak hanya kemampuan skill (keterampilan) dalam menggunakan algoritma 
tertentu saja melainkan dibutuhkan juga kemampuan yang lain, yaitu kemampuan 
dalam menyusun rencana atau strategi yang akan digunakan dalam mengerjakan 
soal.Penelitian ini menggunakan metode statistik kuantitatif inferensial. Yang 
menjadi populasi penelitian ini  adalah mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penentuan sampel dilakukan secara 
random. Penelitian  menggunakan data yang diperoleh dengan metode tes, data 
ini kemudian di uji normalitas dan homohenitasnya. Analisa data yang digunakan 
metode statistik uji T dengan daerah penerimaan Ho -2,042 < T hitung < 2,042. 
Hasil yang diperoleh T hitung - 37,08, maka Ho ditolak sehingga dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar antara pembelajaran pemecahan 
masalah strategi Polya dengan pembelajaran strategi konvensional dalam 
pemahaman soal cerita. Hal tersebut membuktikan  strategi Polya sesuai diterapkan 
untuk pemecahan masalah soal cerita dalam pembelajaran matematika. 

 
Kata Kunci : Pemecahan masalah, strategi polya, soal cerita 
 
Pendahuluan 

Perubahan paradigma dalam proses 
pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru 
(teacher centered) menjadi pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik (learner centered) 
diharapkan dapat mendorong peserta didik 
untuk terlibat secara aktif dalam membangun 
pengetahuan, sikap dan perilaku. Dalam proses 
pembelajaran yang berpusat pada peserta 
didik, peserta didik memperoleh kesempatan 
dan fasilitas untuk membangun sendiri 
pengetahuannya sehingga mereka akan 
memperoleh pemahaman yang mendalam 
(deep learning) dan pada akhirnya dapat 
meningkatkan kualitas hasil belajar peserta 
didik. 

Pembelajaran yang inovatif dengan 
pendekatan berpusat pada peserta didik 
(student centered learning) memiliki 
keragaman metode pembelajaran yang 
menuntut partisipasi aktif dari peserta didik. 
Metode-metode tersebut antara lain adalah: a) 
berbagi informasi, b) belajar dari pengalaman 
(experience Based), c) pembelajaran melalui 
pemecahan masalah (problem solving based). 

Problem Solving dapat diartikan sebagai 
rangkaian aktivitas pembelajaran yang 
menekankan kepada proses penyelesaian 
masalah yang dihadapi secara ilmiah. Problem 
solving merupakan rangkaian aktivitas 
pembelajaran, artinya dalam implementasi 
Problem Solving ada sejumlah kegiatan yang 
harus dilakukan peserta didik. Problem 
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Solving tidak mengharapkan peserta didik 
hanya sekedar mendengarkan, mencatat, 
kemudian menghafal materi pelajaran, akan 
tetapi melalui problem solving peserta didik 
aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan 
mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. 

Metode pemecahan masalah merupakan 
pembelajaran yang melibatkan peserta didik 
untuk aktif, kreatif dan mampu berfikir logis, 
kritis dan mampu berfikir tingkat tinggi dalam 
menyampaikan gagasannya untuk 
memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. 
Metode pemecahan masalah ini mampu 
membuat peserta didik untuk lebih aktif dan 
kreatif saat pembelajaran berlangsung. 
Diharapkan dengan pembelajaran metode 
pemecahan masalah model Polya ini dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Matematika kedudukannya sebagai 
ratunya ilmu pengetahuan dan sebagai suatu 
ilmu yang berfungsi untuk melayani ilmu 
pengetahuan. Karena itu,  matematika tumbuh 
dan berkembang untuk dirinya sendiri sebagai 
suatu ilmu, juga untuk melayani kebutuhan 
ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan 
oprasionalnya. (Suherman,  2001:29). Adapun 
faktor yang sangat mempengaruhi 
perkembangan pendidikan salah satunya 
adalah IPTEK, karena hubunganya sangat erat 
dengan ilmu pengetahuan yang merupakan 
hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi 
mengenai alam semesta, dan teknologi. salah 
satunya di sini adalah ilmu matematika. 
Sebagaimana menurut Ruseffendi (2006:94) 
bahwa “Kita harus menyadari bahwa 
matematika itu penting sebagai alat bantu, 
sebagai ilmu, sebagai pembimbing pola 
berfikir, maupun sebagai bentuk sikap. Oleh 
karena itu guru harus mandorong peserta didik 
untuk belajar matematika dengan baik.” 

Salah satu stategi pemecahan masalah 
adalah Polya. Langkah-langkah dalam 
pembelajaran problem solving menurut Polya 
(disini mestinya ada tahun dan 
halamanreferensi)ada empat, yaitu : 1) 
memahami masalah, 2) menentukan rencana 
strategi penyelesaian masalah, 3) 
menyelesaikan strategi penyelesaian masalah, 
dan 4) memeriksa kembali jawaban yang 
diperoleh. Pembelajaran ini dimulai dengan 
pemberian masalah, kemudian peserta didik 
berlatih memahami, menyusun strategi dan 
melaksanakan strategi sampai dengan menarik 
kesimpulan. Guru membimbing peserta didik 
pada setiap langkah problem solving dengan 

memberikan pertanyaan yang mengarah pada 
konsep. 

Dalam implemantasinya di lapangan 
sampai saat ini proses pembelajaran yang 
berpusat pada peserta didik masih mengalami 
banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah 
rendahnya kemampuan peserta didik dalam 
memecahkan masalah yang ditandai dengan 1) 
rendahnya kemampuan peserta didik dalam 
menganalisis masalah, 2) rendahnya 
kemampuan peserta didik dalam merancang 
rencana penyelesaian masalah, dan 3) 
rendahnya kemampuan peserta didik dalam 
melaksanakan perhitungan terutama yang 
berkaitan dengan materi apersepsi yang 
mendukung proses pemecahan masalah. 

Mengacu pada berbagai teori diatas 
maka metode problem solving strategi Polya 
sangat tepat untuk diterapkan sebagai solusi 
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 
dalam menyelesaikan masalah matematika. 
 
Kajian Pustaka 
Strategi Polya 

George Polya mengartikan pemecahan 
masalah sebagai satu usaha mencari jalan 
keluar dari satu kesulitan guna mencapai satu 
tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk 
dicapai, sedangkan menurut Utari dalam 
(Hamzah, 2003) menyatakan bahwa 
pemecahan masalah dapat berupa menciptakan 
ide baru, menemukan teknik atau produk baru. 
Bahkan di dalam pembelajaran matematika, 
selain pemecahan masalah mempunyai arti 
khusus, istilah tersebut memunyai interpretasi 
yang berbeda, misalnya menyelesaikan soal 
cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Polya (disini mestinya ada tahun dan 
halaman referensi)mengajukan empat langkah 
fase penyelesaian masalah yaitu memahami 
masalah, merencanakan penyelesaian, 
menyelesaikan masalah dan melakukan 
pengecekan kembali semua langkah yang telah 
dikerjakan. Dalam fase memahami masalah, 
peserta didik melakukan pemahaman masalah 
secara benar, yang diharapkan dapat 
menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. 
Dalam fase merencanakan penyelesaian, 
peserta didik  menyusun rencana atau strategi 
untuk penyelesaian masalah. Dalam fase 
merencanakan penyelesaian masalah, peserta 
didik harus memaksimalkan pengalaman dan 
daya kreatif. Keberhasilan dalam fase ini 
bergantung pada pengalaman dan kreativitas 
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peserta didik dalam menyusun penyelesaian 
suatu masalah. Dalam hal ini,  perencanaan 
penyelesaian satu masalah,  baik tertulis 
maupun tidak, berperan penting dalam 
rangkaian penyelesaian masalah. Apabila 
peserta didik mampu menyelesaikan masalah, 
sesuai dengan rencana yang telah disusun dan 
dianggap tepat,  langkah terakhir adalah 
melakukan pengecekan terhadap yang 
dilakukan, mulai dari fase pertama hingga 
hingga fase ketiga. Dengan model seperti ini 
maka kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat 
dikoreksi kembali sehingga peserta didik dapat 
menemukan jawaban yang benar-benar sesuai 
dengan masalah yang diberikan. 

Dalam pembelajaran matematika, 
strategi Polya biasanya digunakan sebagai 
strategi pemecahan masalah  soal cerita. Untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik 
dalam pemecahan masalah, hal yang perlu 
ditingkatkan adalah kemampuan menyangkut 
berbagai hal teknik dan strategi pemecah 
masalah, pengetahuan, keterampilan dan 
pemahaman. Hal-hal tersebut merupakan 
elemen-elemen penting dalam belajar 
matematika. Dalam kaitan itu,  kadang guru  
kesulitan dalam mengajarkan cara 
menyelesaikan masalah dengan baik, di pihak 
lain peserta didik kesulitan  menyelesaikan 
masalah yang diberikan guru. Kesulitan itu 
muncul karena anggapan bahwa mencari 
jawaban dipandang sebagai satu-satunya fokus 
dan tujuan yang ingin dicapai. 

 
 Pentingnya Pemecahan Masalah dalam 
Matematika 

Pembelajaran penyelesaian masalah 
memungkinkan peserta didik  menjadi lebih 
analitik dalam mengambil keputusan di dalam 
kehidupan sehari-hari (Hudojo, 2003:167). 
Dengan kata lain, jika seorang peserta didik 
dilatih untuk menyelesaikan masalah, maka 
peserta didik itu akan mampu mengumpulkan 
berbagai informasi yang relevan, menganalisis 
informasi, dan menyadari  keperluan meneliti 
kembali hasil yang telah diperolehnya. 

Menurut Polya (dalam Hudojo, 2003),  
matematika terdapat dua macam masalah. 
Kedua masalah yang dimaksud adalah (1) 
masalah menemukan, (2) masalah 
membuktikan. 

Masalah menemukan dapat teoritis atau 
praktis, abstrak, termasuk teka-teki 
menemukan ini lebih penting dalam 
matematika elementer. Bagian utama dari 

masalah ini adalah (1) Apakah yang dicari? (2) 
Bagaimana data yang diketahui? (3) 
Bagaimana syaratnya? Ketiga bagian utama 
tersebut merupakan landasan untuk 
menyelesaikan masalah. 

Masalah membuktikan digunakan untuk 
menunjukkan suatu pernyataan itu benar atau 
salah, tetapi tidak keduanya. Hudojo (2003:45) 
menyatakan bahwa bagian utama yang dapat 
digunakan untuk menyelesaikan masalah 
membuktikan adalah hipotesis dan konklusi 
dari suatu teorema. Masalah membuktikan 
lebih banyak dijumpai dalam matematika 
lanjut. 

 Dari dua jenis masalah tersebut di atas 
yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah 
masalah menemukan. Menurut Pandoyo 
(dalam Muklas, 1999:10)  masalah dalam 
pelajaran matematika adalah suatu soal 
matematika menjadi masalah bagi peserta 
didik apabila peserta didik tidak mampu  
menyelesaikan karena  dari kematangan ilmu, 
peserta didik belum memunyai algoritma atau 
prosedur untuk menyelesaikan dan  kurang 
berkeinginan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. 

Materi matematika yang diberikan  
dalam bentuk masalah akan memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk 
mempelajari pelajaran tersebut. Menurut 
Muklas (1999:10) para peserta didik merasa 
puas jika  dapat menyelesaikan masalah yang 
dihadapi. Kepuasan ini merupakan suatu 
hadiah instrinsik bagi peserta didik lebih lama 
apabila dibandingkan dengan tipe belajar yang 
lain. Berdasarkan uraian di atas bahwa strategi 
pemecahan masalah dalam pengajaran 
matematika perlu dikembangkan dan 
merupakan strategi yang  tepat untuk soal 
cerita.  

 
Soal Cerita dalam Pembelajaran 
Matematika 

 Alwi dkk. (2008) memaparkan kata 
soal cerita berasal dari kata soal dan cerita. 
Soal yang memunyai arti hal atau masalah 
yang harus dipecahkan. Cerita artinya tuturan 
yang membentangkan  terjadinya suatu hal 
yang dipecahkan. Dalam penelitian ini yang 
dimaksud soal cerita adalah soal matematika 
yang disajikan dengan kalimat yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari serta memuat 
masalah yang menuntut pemecahan. Soal 
cerita yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
soal Matematika yang dinyatakan dalam 
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bentuk cerita. Dalam pengajaran matematika, 
pemecahan masalah sudah umum dalam 
bentuk soal cerita yang umumnya  disajikan 
dalam cerita pendek. Cerita yang diungkapkan 
dapat merupakan masalah kehidupan sehari-
hari. Soal cerita yang baik adalah yang 
berkaitan erat dengan keadaan yang dialami 
peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam menyelesaikan soal cerita, 
peserta didik membutuhkan beberapa 
kemampuan. Selain kemampuan skill 
(keterampilan) dan mungkin algoritma 
tertentu,  kemampuan yang lain yang 
dibutuhkan peserta didik adalahu kemampuan 
dalam menyusun rencana atau strategi yang 
akan digunakan dalam mengerjakan soal.  

Soal cerita termasuk kategori soal 
uraian, sehingga peserta didik dituntut 
mengorganisasi sendiri jawaban yang 
diinginkan. Soal  cerita biasanya memuat 
pertanyaan yang menuntut pemikiran dan 
langkah-langkah penyelesaian secara 
sistematis. Hal ini menurut sebagian kalangan 
peserta didik menjadi kendala baik dari 
kemampuan menangkap makna kalimat 
maupun kemampuan mengetahui prosedur 
penyelesaiannya. Dengan demikian, soal cerita 
dapat dikategorikan sebagai masalah bagi 
sebagian besar peserta didik. 

Soal cerita dalam pengajaran 
matematika sangat penting bagi perkembangan 
proses berpikir peserta didik, sehingga 
keberadaannya mutlak diperlukan. Muklas 
(1999:6) menyatakan bahwa salah satu bahan 
ajar yang dapat menunjukkan suatu penalaran 
matematika adalah proses penyelesaian soal 
cerita. misalnya: (1) masalah yang diketahui 
dalam soal, (2) apa yang ditanyakan atau yang 
dicari, (3) operasi dan simbol apa saja yang 
terlibat dalam soal itu, (4) model matematika 
manakah yang dapat diwakili soal itu, dan (5) 
apa yang telah dikuasai yang perlu digunakan.  

Menyelesaikan soal cerita diperlukan 
keterampilan dan kemampuan berpikir, 
sehingga bagi peserta didik perlu ada 
bimbingan dari guru baik secara lisan maupun 
tertulis dalam menyelesaikan soal cerita. 
Apabila tanpa bimbingan atau peserta didik 
harus menyelesaikan sendiri maka akan 
menjadi masalah bagi peserta didik. 

Pemecahan masalah didefinisikan oleh 
Polya dalam Muklas (1999:150) sebagai usaha 
untuk mencari jalan keluar dari kesulitan, 
mencapai suatu tujuan yang tidak dengan 
segera dapat dicapai agar peserta didik tidak 

mengalami kesulitan dan mampu menangkap 
pengetahuan baru untuk menyelesaikan 
masalah. Jika benar-benar mengetahui prinsip-
prinsip yang dipelajari sebelumnya, peserta 
didik mampu memilih pengalaman-
pengalaman yang lalu dan relevan dengan 
masalah yang dihadapi. Misalnya, peserta 
didik akan menyelesaikan soal cerita yang 
memuat pengerjaan hitung campuran,  mereka 
harus paham betul dengan operasi hitung yang 
telah dipelajari sebelumnya dan dapat 
menyelesaikan sesuai dengan ketentuan. 
Sebagai konsekuensinya, agar peserta didik 
tidak mengalami kesulitan maka pengajaran 
yang efektif harus mengubah bentuk 
permasalahan ke dalam situasi yang telah 
dikenal peserta didik dengan bimbingan guru 
baik secara lisan atau tertulis. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan metode 
statistik dengan mengggunakan kuantitatif 
inferensial/induktif. Kuantitatif interensial 
adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data sampel dan hasilnya 
diberlakukan untuk populasi. Statistik  cocok 
digunakan jika sampel diambil pada populasi 
yang jelas dan pengambilan sampel secara 
acak (Sugiyono, 2012:45). 

Agar penelitian menghasilkan yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, maka 
diperlukan rancangan penelitian yang 
sistematik. Rancangan tersebut adalah: 

Kelas kontrol (A) : X1 → O1 
Kelas eksperimen (B) : X2 → O2 

Keterangan: 
X1  = penerapan pembelajaran strategi 

konvensional 
X2 =  penerapan pembelajaran pemecahan 

masalah strategi Polya  
O1 =  hasil belajar pemahaman soal cerita 
O2 =  hasil belajar pemahaman soal cerita 
 
Sumber Data 

Yang menjadi populasi penelitian ini  
adalah mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 
Penentuan sempel dilakukan secara random. 
Random Sampling  adalah teknik pengambilan 
sampel dimana semua individu dalam populasi 
baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
diberi kesempatan yang sama untuk dipilih 
sebagai anggota sampel.  Dalam satu kelas 
dipilih secara acak dengan mengambil kertas 
kecil dengan pilihan pertama kelas A 
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(penerapan pembelajaran stategi konvensional) 
dan kelas B (penerapan pembelajaran 
pemecahan masalah stetegi  polya). 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian, 
digunakan metode pengumpulan data dengan 
Tes, dengan memberikan  pertanyaan-
pertanyaan kepada sampel penelitian. Tes yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
pertanyaan langsung dalam bentuk soal, 
responden memberikan jawaban berbentuk 
uraian. 

Menurut (Nurkencana,1993), tes adalah 
suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 
berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan 
anak atau sekelompok anak sehingga 
menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku 
atau prestasi anak tersebut yang kemudian 
dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai 
oleh anak-anak lain atau standar yang telah 
ditetapkan.  
 
Hasil dan Pembahasan 

Pada kelas A (kelas kontrol) dan kelas B 
(kelas ekperimen), hasil belajar yang 
diperoleh di analisis secara statistik. Analisis 
statistik menggunakan SPSS yang dilakukan 
diawali dengan uji normalitas untuk masing-
masing kelas kemudian uji homgenitas untuk 
kedua kelas, setelah itu dibandingkan dengan 
uji T.   Adapun analisa secara statistik tersebut 
sebagai berikut :  
1. Uji homogenitas Kelas A (kelas kontrol) 

Tabel 1 hasil belajar Kelas A 
NO NAMA SKOR 

1 K1 61 
2 K2 61 
3 K3 61 
4 K4 62 
5 K5 62 
6 K6 63 
7 K7 63 
8 K8 63 
9 K9 64 
10 K10 64 
11 K11 65 
12 K12 65 
13 K13 65 
14 K14 67 
15 K15 67 
16 K16 68 
17 K17 68 
18 K18 68 

19 K19 69 
20 K20 69 

Dari data di atas diperoleh perhitungan: 

Rata-rata 64,75 

Simp.Baku 2,77 

Lo hitung 0,1357 

Lo tabel 0,19 

 0,05 
Karena Lo hitung < Lo tabel maka data 
Kelas A homogen                             

2. Uji homogenitas Kelas B (kelas eksperimen) 
Tabel 2 hasil tes Kelas B 

NO NAMA SKOR 
1 P1 89 
2 P2 92 
3 P3 89 
4 P4 95 
5 P5 96 
6 P6 92 
7 P7 92 
8 P8 82 
9 P9 92 
10 P10 96 
11 P11 92 
12 P12 92 
13 P13 92 
14 P14 96 
15 P15 99 
16 P16 86 
17 P17 92 
18 P18 92 
19 P19 92 
20 P20 89 

Uji normalitas dari kelas B diperoleh : 

Rata-rata 92,50 

Simp.Baku 1,88 

Lo hitung 0,1526 

Lo tabel 0,19 

 0,05 
Karena Lo hitung < Lo tabel maka data 
Kelas A homogen 

3. Uji homogenitas dari kelas A dan kelas B  

 Kelas A Kelas B 

n 20 20 

Rata-rata 64,75 92,50 

Varians/ragam 7,67 3,53 

F hitung 2,1753 

F tabel1 0,398 

F tabel 2 2,51 

 0,05 
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Karena F tabel1 < Fhitung < F tabel 2 maka 
data kelas A homogen dengan data kelas B  

4. Uji hipotesis  
Hipotesis: 

H0 : A = B 
H1 : A ≠ B 

 

 Kelas A Kelas B 

n 20 20

Rata-rata 64,75 92,50

Varians/ragam 7,67 3,53

t hitung - 37,08 

 33,42  34 

-t tabel -2,042 

t tabel 2,042 

 0,05 

Daerah 
penerimaan H0 

-t tabel < t hitung < t tabel 

Karena  t hitung < - t tabel maka H0 ditolak 
dan H1. Sehingga disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan hasil belajar antara 
pembelajaran strategi polya dengan 
pembelajaran strategi konvensional dalam 
pemahaman soal cerita. 

 
Simpulan 

Dari hasil dan pembahasan maka 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil 
belajar antara pembelajaran pemecahan 
masalah strategi Polya dengan pembelajaran 
strategi konvensional dalam pemahaman soal 
cerita. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yaitu 
diperoleh t hitung -37,08 lebih kecil dari pada 
-t tabel -2,042. Hal tersebut membuktikan  
strategi Polya sesuai diterapkan untuk 

pemecahan masalah soal cerita dalam 
pembelajaran matematika.  
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Balok dengan Menggunakan Media Tusuk Sate Pada Siswa Kelas IV SDN 02 Pandean  

Kota Madiun 

 

 Kusni 

Email : kusniamkop@gmail.com 

Guru SD Negeri 02 Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun 

 

Abstrak 

Salah satu solusi untuk permasalahan tidak digunakannya media pembelajaran 

yang mengakibatkan hasil belajar siswa di bawah KKM adalah penggunaan 

media tusuk sate. Jenis penelitian yang digunakan berbentuk PTK (Penelitian 

Tindakan Kelas). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV 

SDN 02 Pandean yang berjumlah 39 siswa. Penelitian ini dilakukan selama 2 

siklus setiap siklus 2 pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi dan test. Aktivitas guru mengalami peningkatan selama dua siklus, 

pada siklus I yaitu 75,35%, pada siklus II meningkat16,87% menjadi 92,22%. 

Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa dari siklus I sampai siklus II yaitu 

meningkat 15% dari 76,25% menjadi 91,25%. Hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan pada siklus I mencapai 53,85% pada siklus II meningkat 35,89% 

mencapai 89,75%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media tusuk sate pada 

pembelajaran sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok menunjukkan aktivitas 

guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami peningkatan di setiap 

siklusnya dan memenuhi indikator keberhasilan. 

 

Kata Kunci : Bangun Ruang, Media Tusuk Sate, Hasil Belajar 

 
Pendahuluan 

Karakteristik pendidikan matematika 

tentang bangun ruang adalah bersifat abstrak 

yang dapat menyebabkan banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan siswa hanya sekadar  

mengingat  sifat-sifat bangun ruang yang telah 

disampaikan oleh guru, sehingga pembelajaran 

matematika menjadi kurang bermakna dan 

mudah dilupakan oleh siswa.  

Pembelajaran matematika yang 

bermakna seperti menurut Bruner (dalam 

Heruman, 2012) dalam metode penemuannya 

mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran 

matematika siswa harus menemukan sendiri 

berbagai pengetahuan yang diperlukannya 

salah satunya pada tahap enaktif yaitu siswa 

secara langsung terlibat dalam memanipulasi 

objek. Dari usia perkembangan kognitif, siswa 

SD umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, 

sampai 12 atau 13 tahun masih terikat dengan 

objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca 

indra. Hal ini sesuai dengan teori Jean Piaget 

(Muhsetyo, 2007:1.9) yang menyatakan bahwa 

kemampuan intelektual anak berkembang 

secara bertingkat dan bertahap pada usia 7-11 

tahun (tahap perkembangan operasional 

konkret). 

Untuk itu dalam pembelajaran 

matematika yang abstrak, siswa memerlukan 

alat bantu berupa media yang dapat 

memperjelas apa yang akan disampaikan oleh 

guru sehingga lebih cepat dipahami dan 

dimengerti oleh siswa.  Penggunaan media 

yang tepat juga membantu proses belajar yang 

baik agar tujuan pembelajaran tercapai dengan 

hasil yang baik. 

Pelaksanaan  pembelajaran dengan 

menggunakan media yang tepat siswa akan 

lebih memahami sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Hal inilah yang kemudian 

mendorong penulis untuk melakukan suatu 

penelitian tindakan kelas (PTK) dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar tentang Sifat-

Sifat Bangun Ruang Kubus dan Balok dengan 

Menggunakan Media Tusuk Sate pada Siswa 

Kelas IV SDN 02 Pandean Kota Madiun”. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 

maka penelitian ini akan dilaksanakan melalui 

pemberian tindakan dalam kelas. 

mailto:kusniamkop@gmail.com
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Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara secara kolaboratif dengan guru 

kelas IV di SDN 02 Pandean-Madiun. Pada 

tanggal 3 September 2016 pelaksanaan 

pembelajaran matematika siswa kelas IV SDN 

02 Pandean pada pokok bahasan sifat-sifat 

kubus dan balok. Dalam proses pembelajaran 

pada materi ini terungkap beberapa masalah 

,satu diantaranya adalah :  

Tidak digunakannya media yang bisa 

dimanipulasi dalam pembelajaran yang 

membuat siswa tidak merasa diikutsertakan 

dalam pembelajaran secara aktif dan kreatif 

yang mengakibatkan siswa mengalami 

kesulitan dalam menentukan sifat-sifat kubus 

dan balok. 

Kondisi pembelajaran ini 

mengakibatkan hasil belajar siswa terhadap 

materi sifat-sifat bangun ruang kubus dan 

balok di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Berdasarkan ketentuan di SDN 02 

Pandean, KKM yang harus dipenuhi siswa 

untuk pelajaran matematika ≥ 70 (lebih dari 

atau sama dengan tujuh puluh). Terbukti dari 

hasil belajar yang diukur dengan hasil evaluasi 

pada saat awal pembelajaran pada materi sifat-

sifat bangun ruang kubus dan balok dari 39 

siswa kelas IV (100%). 23% siswa atau 9 

siswa yang dapat mencapai KKM, sedangkan 

77% siswa yang berarti 30 siswa mendapatkan 

nilai di bawah KKM. Dengan rata-rata 

mendapatkan nilai 58.  Dari hasil observasi 

dapat dilihat bahwa hasil belajar yang didapat 

siswa masih mengalami kekurangan.  

  Berdasarkan analisis masalah yang 

telah dilakukan, maka  fokus masalah yang 

menjadi prioritas pemecahan masalah dari 

tindakan perbaikan pembelajaran yang 

dilakukan yakni menggunakan media tusuk 

sate untuk meningkatkan pemahaman siswa 

mengenai materi pembelajaran sifat – sifat 

bangun ruang kubus dan balok. 

Penelitian ini memberikan sumbangan 

dalam rangka variasi media pembelajaran yang 

sesuai dengan materi sifat-sifat bangun ruang. 

 

Kajian Pustaka 

Untuk pemahaman mengenai penelitian 

ini maka di bawah ini dijelaskan istilah dalam 

judul, antara lain: 

1. Hasil Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan llingkungannya (Slameto, 2003:2).  

Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah mendapatkan pengalaman belajar. 

Penilaian belajar didefinisikan sebagai 

proses pengumpulan dan penggunaan 

informasi hasil penilaian untuk 

meningkatkan kualitas, baik yang dilakukan 

guru maupun siswa. (Rasyid, 2009:87). 

2. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Gatot Muhsetyo (2007:2.3), 

media pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika SD adalah alat bantu 

pembelajaran yang digunakan untuk 

menampilkan, mempresentasikan, 

menyajikan, atau menjelaskan bahan 

pelajaran kepada peserta didik, yang mana 

ala-alat itu sendiri bukan merupakan bagian 

dari pelajaran yang diberikan.  Media 

dalam pembelajaran matematika relative 

sama dengan media dalam pembelajaran 

bidang lain.  

Berdasarkan pernyataan di atas, 

bahwa media pembelajaran adalah alat 

bantu komunikasi pada proses belajar baik  

di dalam maupun di luar yang secara 

sengaja terencana dalam rangka 

komunikasi dan interaksi guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

3. Media Alat Peraga 

Menurut Asyhar (2012:12) alat 

peraga adalah media yang memiliki ciri 

dan/ bentuk dari konsep materi ajar yang 

dipergunakan untuk memperagakan materi 

tersebut sehingga materi pembelajaran 

lebih mudah dipahami oleh siswa.  

4. Media Tusuk Sate 

Media tusuk sate atau rangkaian tusuk 

sate merupakan media alat peraga jenis alat 

peraga tak langsung yaitu objek tiruan dari 

model benda-benda kerangka kubus dan 

balok  dengan merangkainya dari tusuk sate 

dan plastisin. Sehingga siswa dapat belajar 

secara konkret dan dapat belajar secara 

aktif. 

a) Kubus dari media tusuk sate    

 

Gambar 2.3: Kubus dari media tusuk 

sate 
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Media rangkaian tusuk sate 

menjadi bentuk geometris kerangka 

kubus. Mengamati kerangka kubus 

dengan cara siswa menghitung sendiri 

sisi, rusuk, dan bentuk sisi. Tusuk sate 

sebagai tusuknya yang berarti rusuk, 

plastisin sebagai satenya atau pengait 

yang berarti titik sudut/ titik sekutu 

rusuk, rangkaian tusuk sate (rusuk) dan 

plastisin (titik sudut/ titik sekutu rusuk) 

menjadi bentuk persegi yang berarti sisi. 

Sehingga siswa dapat menghitung 

sendiri sifat-sifat kubus dari rusuk, sisi, 

dan sudut serta mengidentifikasinya 

sendiri. 

b) Balok dari media tusuk sate balok    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : balok dari media tusuk 

sate. 

Media rangkaian tusuk sate 

menjadi bentuk geometris kerangka 

balok. Mengamati kerangka balok 

dengan siswa menghitung sendiri sisi, 

rusuk, dan bentuk sisi. Tusuk sate 

sebagai tusuknya yang berarti rusuk, 

plastisin sebagai satenya atau pengait 

yang berarti titik sudut/ titik sekutu 

rusuk, rangkaian tusuk sate (rusuk) dan 

plastisin (titik sudut/ titik sekutu rusuk) 

menjadi bentuk persegi dan persegi 

panjang yang berarti sisi. Sehingga 

siswa dapat menghitung sendiri sifat-

sifat balok dari rusuk, sisi, dan sudut 

serta mengidentifikasinya sendiri. 

Diharapkan siswa menemukan semua 

sifat-sifat balok memiliki 6 sisi yang 

terdiri 4 sisi balok berbentuk persegi 

panjang dan 2 persegi.  

 

Metodologi 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian tindakan kelas. Metode penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif 

kuantitatif. Tujuan penelitian yang dilakukan 

agar siswa dapat memperoleh hasil belajar 

yang memuaskan. Penelitian ini digunakan 

untuk memperbaiki masalah-masalah yang 

muncul di kelas, yaitu dalam kualitas 

pembelajaran penanaman konsep sifat kubus 

dan balok kelas IV di SDN 02 Pandean pada 

mata pelajaran matematika materi bangun 

ruang yang kurang tepat dilakukan oleh guru 

untuk penanaman konsep sifat kubus dan 

balok.      
Prosedur Penelitian 

Setelah mengkaji masalah, peneliti 

mencari masalah yang benar-benar terjadi dan 

dialami siswa. Peneliti mencoba mencari 

solusi untuk menangani masalah yang 

ditemukan pada siswa dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas yang direncanakan. 

 Menurut Arikunto (2010:20) bahwa 

model PTK menggambarkan adanya empat 

langkah (dan pengulangannya), yaitu: 

1. Tahap 1 : Menyusun rancangan tindakan 

yang dikenal dengan              

perencanaan. 

2. Tahap 2 : Pelaksanaan Tindakan, yaitu 

implementasi atau penerapan              

Isi  rancangan di dalam kancah, 

yaitu mengenakan tindakan 

kelas.  

3. Tahap 3 : Pengamatan, yaitu pelaksanaan 

pengamatan oleh pengamat. 

4. Tahap 4 : Refleksi, atau pantulan, yaitu 

kegiatan untuk mengemukakan 

kembali apa yang sudah terjadi. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan prosedur yang 

dirancang secara sistematis untuk mengukur 

suatu perlakuan tertentu, atau alat untuk 

memperoleh informasi. Alat pengumpulan data 

dalam penelitian adalah: 

a. Lembar observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran 

Selama kegiatan berlangsung, 

kegiatan pengamatan dilakukan oleh 

peneliti atau guru pada setiap pertemuan. 

Pengamat memberikan penilaian dengan 

mengisi lembar observasi aktivitas guru 

yang telah disediakan sebelum kegiatan 

berlangsung. 

b. Lembar observasi aktivitas  siswa dalam 

pembelajaran 

Observasi ini juga digunakan peneliti 

untuk mengetahui seluruh aktivitas dan 

kejadian-kejadian pada saat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran. Pengamatan 

mememberikan penilain dengan mengisi 

lembar observasi aktivitas siswa untuk 

mengetahui bagaimana aktivitas siswa 

dalam pembelajaran berlangsung. 
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c. Soal tes hasil belajar 

Soal tes hasil belajar ini disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Tes yang diberikan 

berupa soal pilihan ganda uraian tentang 

sifat-sifat kubus dan balok. Tes hasil belajar 

ini dilakukan pada setiap akhir 

pembelajaran, sehingga dapat diketahui 

peningkatannya pada setiap siklusnya. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data aktivitas guru dan aktivitas 

siswa serta nilai hasil evaluasi siswa pada 

pembelajaran sifat-sifat bangun ruang materi 

kubus dan balok menggunakan media 

rangkaian tusuk sate. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

pada setiap siklus dari awal sampai akhir 

tindakan. Untuk melakukan pengumpulan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Observasi  

Dalam penelitian ini dilakukan 

observasi langsung, yaitu observasi yang 

dilakukan peneliti dengan pengamatan dan 

mencatat saat kegiatan berlangsung sebagai 

alat penilaian untuk mengetahui aktivitas 

guru dan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran materi sifat-sifat bangun 

ruang kubus dan balok menggunakan media 

rangkaian tusuk sate. 

b. Tes 

Evaluasi dilakukan setiap siklus. 

Evaluasi ini diberikan kepada siswa untuk 

mendapatkan data hasil belajar siswa untuk 

mengukur kemampuan siswa.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini  bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa pada kualitas 

penanaman konsep kubus dan balok. Penyajian 

data dalam penyajian ini adalah kualitatif. 

Dimana data akan berupa informasi yang 

memberi gambaran tentang kemampuan siswa 

serta pandangan atau sikap siswa yang 

berkaitan dengan kualitas penanaman konsep 

kubus dan balok yang kemudian 

dideskripsikan menjadi beberapa kalimat.  

Data tersebut antara lain adalah hasil 

pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa 

dalam proses kegiatan belajar mengajar berupa 

analisis lembar observasi dan analisis hasil tes 

evaluasi pembelajaran. 

 

 

a. Analisis lembar observasi guru 

Analisis lembar observasi aktivitas 

guru diperoleh dari lembar observasi guru 

pada saat pembelajaran berlangsung. Untuk 

menganalisis data hasil observasi, peneliti 

menggunakan rumus : 

           
b. Analisis lembar observasi siswa 

Untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari observasi aktivitas siswa 

menggunakan rumus prosentase sebagai 

berikut: 

   

c. Analisis hasil belajar 

Data hasil belajar didapat dari nilai 

siswa dan setiap pertemuan dalam 1 siklus 

dianalisis dengan berpedoman pada 

pencapaian indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan. Perhitungan untuk 

mengetahui ketuntasan klasikal belajar 

siswa  digunakan  rumus sebagai berikut: 

 

  

Indikator Keberhasilan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, tujuannya adalah 

untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam 

memahami materi baik secara individu 

maupun kelompok. Indikator keberhasilan 

penelitian ini meliputi: 

a. Aktivitas kegiatan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran materi sifat-sifat bangun 

ruang kubus dan balok menggunakan media 

rangkaian tusuk sate dikatakan telah 

berhasil jika sudah mencapai 80% dari 

seluruh aktivitas yang dilakukan guru. 

b. Aktivitas kegiatan siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran materi sifat-sifat bangun 

ruang kubus dan balok menggunakan media 

rangkaian tusuk sate dikatakan telah 

berhasil jika sudah mencapai 80% dari 

seluruh aktivitas yang dilakukan siswa. 

c. Ketuntasan klasikal tercapai apabila ≥ 80% 

siswa di kelas tersebut telah tuntas belajar 

apabila telah mencapai ketuntasan belajar 

dengan nilai ≥ 70.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian 

yang dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 
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Berikut merupakan deskripsi hasil penelitian 

tindakan kelas yang telah diterapkan : 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Pelaksanaan penelitian siklus I dan 

II, pembelajaran menentukan sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok 

menggunakan media rangkaian tusuk sate 

yang dilakukan dua kali pertemuan dalam 

satu RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran).  

a. Pelaksanaan 

1) Pertemuan 1dan 2  

Pelaksanaan pembelajaran 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus menggunakan media 

rangkaian tusuk sate terdiri dari tiga 

tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. Pelaksanaan 

pembelajaran ini dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran 

langsung.  

Saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, ada dua orang Observer 

yang masing-masing mengamati 

aktivitas guru dan aktivitas siswa 

untuk memberikan penilaian 

berdasarkan instrumen yang tersedia. 

b. Pengamatan 

Kegiatan pengamatan dilakukan 

selama proses pembelajaran 

berlangsung yang dilakukan oleh dua 

orang pengamat atau observer  dengan 

mengisi lembar observasi.  

1) Pengamatan Aktivitas Guru 

Jumlah persentase hasil 

observasi klasikal aktivitas guru yang 

didapat pada siklus I ( pertemuan 1 

mengisi 18 poin kegiatan dengan 

skor  maksimal 72 dan pertemuan 2 

mengisi 17 poin kegiatan dengan 

skor maksimal 68  ) adalah: 

Skor Total =  
                    

 
 

=  
             

 
 

=  
      

 
 

=         

2) Pengamatan Aktivitas Siswa 

Jumlah persentase hasil 

observasi klasikal aktivitas siswa 

yang didapat pada siklus I ( 

pertemuan 1 mengisi 10 poin 

kegiatan dengan skor  maksimal 40 

dan pertemuan 2 mengisi 10 poin 

kegiatan dengan skor maksimal 40 ) 

adalah: 

Skor Total =  
                    

 
 

  =  
             

 
 

=  
      

 
 

=         

Keterangan : 

P  = persentase frekuensi 

kejadian yang muncul 

f  = banyaknya aktivitas siswa 

yang muncul 

N = jumlah aktivitas 

keseluruhan  

Klasifikasikan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

76% - 100% = sangat aktif 

56% - 75 % = aktif 

26% - 55%  = cukup aktif 

1% - 25% = kurang aktif 

3) Pengamatan Hasil Belajar 

Dari data yang ada dapat 

dilihat ketuntasan siswa dalam 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok menggunakan 

media rangkaian tusuk sate. Pada 

siklus I pertemuan 1 untuk materi 

kubus dan pertemuan 2 untuk materi 

balok. Nilai digabungkan untuk 

mencari nilai rata-rata siswa yang 

tuntas dalam menentukan sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok 

sebanyak  18 siswa dan siswa yang 

tidak tuntas.  

Dalam menentukan sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok  

sebanyak 21 siswa. Ketuntasan 

belajar klasikal dengan rumus: 

P = 
                           

       
 x 100% 

  
  

  
  x 100% 

    53,85 % 

Keterangan : 

P :  Persentase ketuntasan belajar 

∑ siswa tuntas blajar: jumlah siswa 

yang mencapai KKM 

∑ siswa : jumlah seluruh siswa 

Kriteria: 

≥ 80% = sangat tinggi 

60 - 79% = tinggi   

40 - 59% = sedang 

20 - 39% = rendah 

< 20% = sangat rendah  
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Dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa pada siklus I 

pertemuan 1 dan pertemuan 2 secara 

klasikal siswa sudah mengalami 

peningkatan hasil belajar dari test 

awal yaitu dari 23% yang memenuhi 

KKM, pada siklus I yang mencapai 

KKM (18 siswa) sebesar 53,85% 

tetapi hasil belajar siklus I belum 

mencapai ketuntasan belajar, hal ini 

dikarenakan jumlah siswa dalam 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok yang kurang dari 

persentase ketuntasan yang 

dikehendaki,  yaitu sebesar 80% 

siswa di kelas memperoleh nilai ≥ 

70.  

2. Hasil Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan penelitian siklus II yang 

dilakukan dua kali pertemuan dalam satu 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Siklus II dilakukan untuk memperbaiki 

pembelajaran pada siklus I.  

Penelitian siklus II dilaksanakan 

dengan menggunakan tahapan seperti yang 

ada pada siklus I 

Kegiatan pengamatan dilakukan 

selama proses pembelajaran berlangsung 

yang dilakukan oleh dua orang pengamat 

atau observer denganmenggunakan lembar 

pengamatan yang tersedia.  

1) Pengamatan Aktivitas Guru 

Jumlah persentase hasil observasi 

aktivitas guru yang didapat pada siklus I 

( pertemuan 1 mengisi 18 poin kegiatan 

dengan skor  maksimal 72 dan 

pertemuan 2 mengisi 17 poin kegiatan 

dengan skor maksimal 68  ) adalah dari 

adalah: 

Skor Total =  
                    

 
 

=  
             

 
 

=  
       

 
 

=         

Keterangan: 

P  =  persentase 

∑f =  jumlah kegiatan yang terlaksana 

N = jumlah nilai maksimal 

keseluruhan aktivitas  

2) Pengamatan Aktivitas Siswa 

Untuk mengetahui hasil klasikal 

pengamatan keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran pertemuan 1 dari 10 poin 

kegiatan dengan skor  maksimal 40  

dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
 

 
          

P  = 
  

  
 x 100 %  

     = 87,5% 

Untuk mengetahui hasil klasikal 

pengamatan keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran pertemuan 2 dari 10 poin 

kegiatan dengan skor  maksimal 40 

dihitung  dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
 

 
          

P  = 
  

  
 x 100 %  

  = 95% 

Jumlah persentase yang didapat 

pada siklus II ( pertemuan 1 mengisi 10 

poin kegiatan dengan skor  maksimal 40 

dan pertemuan 2 mengisi 10 poin 

kegiatan dengan skor maksimal 40  ) 

adalah  

Skor Total =  
                    

 
 

 =  
         

 
 

     =  
      

 
 

=         

Keterangan : 

P = persentase frekuensi kejadian 

yang muncul 

f = banyaknya aktivitas siswa yang 

muncul 

N = jumlah aktivitas keseluruhan 

Klasifikasikan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

76% - 100% = sangat aktif 

56% - 75 % = aktif 

26% - 55%  = cukup aktif 

1% - 25% = kurang aktif  

3) Pengamatan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dapat dijelaskan bahwa ketuntasan siswa 

dalam menentukan sifat-sifat bangun 

ruang kubus dan balok menggunakan 

media rangkaian tusuk sate. Pada siklus 

I pertemuan 1 materi kubus dan 

pertemuan 2 materi balok. Dan nilai 

digabungkan untuk mencari nilai rata-

rata siswa yang tuntas dalam 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok yaitu sebanyak  35 

siswa dan siswa yang tidak tuntas dalam 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok  sebanyak 4 siswa. 

Ketuntasan belajar dengan rumus: 
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P = 
                           

       
 x 100% 

               
  

  
  x 100% 

                 89,74% 

Dari hasil tersebut menunjukan 

bahwa pada siklus II pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 secara klasikal siswa sudah 

mencapai ketuntasan belajar, hal ini 

dikarenakan jumlah siswa dalam 

menentukan sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok yang mencapai KKM 

(35 siswa) dengan persentase 89,74% 

sudah memenuhi dari persentase 

ketuntasan yang dikehendaki,  yaitu 

sebesar 80% siswa di kelas memperoleh 

nilai ≥ 70. Hasil belajar siklus II sudah 

mengalami peningkatan hasil belajar 

dari test awal yaitu dari 23% dan siklus I 

sebesar 53,85% dan meningkat pada 

siklus II sebesar 89,74%. 

Pembahasan 

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan 

sejauh mana perkembangan aktivitas guru, 

aktivitas siswa, hasil belajar, setelah mengikuti 

pembelajaran menentukan sifat-sifat bangun 

ruang kubus dan balok menggunakan media 

rangkaian tusuk sate di Kelas IV SDN 02 

Pandean pada siklus I dari pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 dan siklus II dari pertemuan 1 dan 

pertemuan 2. Untuk mengetahui 

perkembangan dari aktivitas guru, aktivitas 

siswa, dan hasil pembelajaran. Apabila ketiga 

aspek tersebut memenuhi indikator 

keberhasilan maka pembelajaran dikatakan 

berhasil dan tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. 

1. Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil aktivitas guru 

yang diperoleh dari tindakan siklus I, dan 

siklus II, maka untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas guru dari setiap siklus 

tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Peningkatan aktivitas guru dari data 

penelitian pada siklus I sampai siklus II 

terlihat pada kemampuan melakukan 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 

akhir yang mengalami peningkatan secara 

keseluruhan. Aktivitas guru yang 

mengalami peningkatan terjadi pada semua 

aktivitas guru kecuali pada aktivitas ke 5 

yaitu pada saat guru menyampaikan materi 

menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus 

dan balok. Pada aktivitas ini mendapatkan 

nilai yang sama. 

Peningkatan terbesar pada aktivitas 

ke 12 yaitu meningkat 50% dari aktivitas 

siklus I 50% menjadi 100%. Untuk 

peningkatan 38% terjadi pada aktivitas guru 

ke 16. Dan peningkatan 25% terjadi pada 

aktivitas 11, aktivitas 17, dan aktivitas 18. 

Peningkatan 19% terjadi pada aktivitas 4, 

aktivitas 6, aktivitas 8, aktivitas 10, dan 

aktivitas 15. Peningkatan 13% terjadi pada 

aktivitas 2, aktivitas 7. Sedangkan 

peningkatan 6% terjadi pada aktivitas 1, 

aktivitas 9, aktivitas 13, dan aktivitas 14. 

Aktivitas guru pada siklus I 

mencapai persentase sebesar 75,45% yang 

berarti belum berhasil dikarenakan belum 

memenuhi indikator keberhasilan. Pada 

siklus II aktivitas guru sudah mengalami 

perbaikan dengan refleksi dari siklus I 

maka mengalami peningkatan sebesar 

16,87% dengan memperoleh persentase 

keberhasilan sebesar 92,22% yang berarti 

sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yaitu dari 80% dari semua aktivitas guru. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas guru dalam menentukan sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok 

menggunakan media rangkaian tusuk sate 

telah tercapai (memenuhi indikator 

keberhasilan) dan aktivitas guru mengalami 

peningkatan pada tiap siklusnya dari 

75,35% meningkat 16,87% menjadi  

92,22%. 

2. Aktivitas Siswa  

Berikut ini disajikan data aktivitas 

siswa selama berlangsungnya proses 

pembelajaran dalam menentukan sifat-sifat 

bangun ruang kubus dan balok  dengan 

menggunakan media rangkaian tusuk sate 

dari siklus I hingga siklus II. 

Peningkatan aktivitas siswa dari 

data yang diperoleh dalampenelitian terlihat 

pada kemampuan melakukan kegiatan 

sebelum PBM (proses belajar mengajar), 

selama PBM, dan sesudah PBM yang 

mengalami peningkatan secara 

keseluruhan. Peningkatan aktivitas siswa 

terjadi pada semua aktivitas siswa kecuali 

aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 8 

dikarenakan nilai aktivitas yang diperoleh 

sama dari siklus I dan siklus II. 

Peningkatan yang paling besar 

adalah 37,5% pada aktivitas ke 7 dan 

peningkatan sebesar 31,2% terjadi pada 

aktivitas 9. Untuk peningkatan 25% pada 

aktivitas 10. Serta peningkatan 18,75% 



24 
 

 

INOVASI, Volume XX, Nomor 1, Januari 2018 

terjadi pada aktivitas ke 3 dan aktivitas 4. 

Dan peningkatan 12,5% pada aktivitas ke 5, 

sedangkan  peningkatan sebesar 6,25% 

terjadi pada aktivitas ke 6. 

Aktivitas siswa pada pembelajaran 

menentukan sifat-sifat bangun ruang kubus 

dan balok menggunakan media rangkaian 

tusuk sate mengalami peningkatan pada 

tiap siklusnya. Pada siklus I aktivitas siswa 

mencapai persentase sebesar 76,25% yang 

berarti belum memenuhi indikator 

keberhasilan, kemudian pada siklus II 

aktivitas siwa persentase meningkat 15% 

menjadi 91,25% yang berarti telah berhasil 

(memenuhi indikator keberhasilan). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas siswa dalam menentukan sifat-

sifat bangun ruang kubus dan balok 

menggunakan media rangkaian tusuk sate 

telah tercapai (memenuhi indikator 

keberhasilan) dan aktivitas siswa 

mengalami peningkatan pada tiap 

siklusnya. 

3. Hasil Belajar 

Peningkatan pemahaman konsep 

siswa yang mengacu pada hasil belajar 

mulai dari siklus I sampai siklus II dapat 

dijelaskan sebagai berikut  

Dari data hasil observasi dapat 

disampaikan bahwa terjadi peningkatan 

pemahaman konsep siswa pada tiap siklus.  

Pada siklus I hasil tes evaluasi siswa 

memperoleh persentase keberhasilan 

sebesar 53,85% atau sebanyak 21 siswa 

yang memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) ≥70 dari 39 siswa. Setelah 

melakukan refleksi pada siklus I, peneliti 

melaksanakan perbaikan siklus II. Pada 

siklus II meningkat 35,89% mencapai 

persentase keberhasilan (memenuhi 

indikator keberhasilan) sebesar 89,74% 

atau sebanyak 35 siswa dari 39 siswa yang 

ada. Dari setiap siklus terjadi peningkatan 

hasil belajar dari tes awal yaitu 23%, siklus 

I yaitu meningkat 30,85% menjadi 53,8%, 

dan mengalami peningkatan pada siklus II 

meningkat 35,89% menjadi 89,7%. Hasil 

belajar siklus II telah memenuhi indikator 

keberhasilan yang ditentukan yaitu sebesar 

80% siswa di kelas memperoleh nilai ≥ 70. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, berkaitan dengan rumusan masalah 

dan tujuan penelitian tentang menentukan 

sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok 

menggunakan media rangkaian tusuk sate di 

Kelas IV SDN 02 Pandean-Madiun, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dalam pembelajaran  

mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat 

dari presentase keberhasilan di siklus I 

sebesar 75,35%, meningkat 16,87% di 

siklus II menjadi 92,22%  yang artinya 

presentase ini sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu ≥ 80% dari seluruh 

aktivitas guru. Aktivitas guru dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran  

mengalami peningkatan.  Hal itu bisa 

dilihat dari presentase keberhasilan di 

siklus I sebesar 76,25%, meningkat 15% di 

siklus II menjadi 91,25%  yang artinya 

presentase ini sudah mencapai indikator 

keberhasilan yaitu ≥ 80% dari seluruh 

aktivitas siswa. Aktivitas siswa dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan. 

3. Hasil belajar mengalami peningkatan. Hal 

ini bisa dilihat dengan meningkatnya 

jumlah hasil belajar siswa yang mencapai 

nilai ketuntasan atau KKM minimal yaitu > 

70. Diperoleh data ketuntasan siswa pada 

siklus I sebesar 53,85% yang berarti belum 

mencapai indikator yang ditetapkan 

(≤80%). Pada siklus II terjadi peningkatan 

cukup signifikan terhadap presentase 

ketuntasan siswa menjadi  89,74% dan 

mencapai indiktor keberhasilan yang 

ditetapkan yaitu (≤80%), sehingga 

persentase ketuntasan siswa dari test awal 

ke siklus I  meningkat sebesar 30,85%, dan 

pada siklus I ke siklus II meningkat 35,89% 

ini telah mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan dengan kategori sangat 

baik. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran hendaknya guru harus 

memberi warna dan inovasi baru pada 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Misalnya dengan menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi,  menarik,  

sehingga anak lebih senang dalam belajar 

dan mencapai hasil belajar yang maksimal. 

2. Guru hendaknya memvariasi pembelajaran 

di kelas dengan menggunakan  inovasi 

pembelajaran salah satunya menggunakan 

media rangkaian tusuk sate untuk 
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pembelajaran sifat-sifat bangun ruang 

kubus dan balok karena dengan media 

tusuk sate yang merupakan media alat 

peraga yang dapat dimanipulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan siswa 

lebih aktif dalam belajar. 

3. Para siswa harus menyadari pentingnya 

keaktifan dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga materi yang 

disampaikan guru dapat dipahami dan akan 

tertanam dalam diri siswa sikap percaya 

diri, berani dan bertanggung jawab. 

 

Daftar Pustaka 

Arikunto, Suharsimi. Suhardjono. Supardi. 

2010. Penelitian Tindakan Kelas: Bumi 

Aksara 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif 

Mengembangkan Media Pembelajaran. 

Jakarta: Referensi Jakarta 

Muhsetyo, Gatot. dkk. 2007. Pembelajaran 

Matematika SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

Munadhi, Yudhi. 2012. Media Pembelajaran: 

Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: GP 

Press 

Rasyid, Harun. Mansur. 2009. Penilaian Hasil 

Belajar. Bandung: CV. Wacana Prima. 

Ruseffendi, E.T. 1993. Pendidikan 

Matematika 3. Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Proyek 

Peningkatan Mutu Guru SD Setara D-II 

dan Pendidikan Kependudukan. 

Sa’dijah, Cholis. 1998. Pendidikan 

Matematika II. Malang: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta 

Sudjana, Nana. 1991. Penilaian Hasil Proses 

Belajar Mengajar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2009. Media 

Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Suherman, Erman, dkk. 2003. Strategi 

Pembelajaran Matematika 

Kontemporer. Bandung: Jica 

Susilana, Rudi. Riyana, Cepi. 2009. Media 

Pembelajaran. Bandung: CV. Wacana 

Prima 

Sobel, Max A. Maletsky, Evan A. 2004. 

Mengajar Matematika: Sebuah Buku 

Sumber Alat Peraga, Aktivitas, dan 

Strategi. Jakarta: Erlangga 

Thobroni, Muhammad. Arif Mustafa. 2011. 

Belajar dan Pembelajaran: 

Pengembangan Wacana dan Praktik 

Pembelajaran dalam Pembangunan 

Nasional. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 

 



26 
 

 

INOVASI, Volume XX, Nomor 1, Januari 2018

Pengaruh Kelelahan Emosional Dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar 
Matematika 

 
Meilantifa 

Email : meilantifa@gmail.com 
 

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

 
Abstrak 

Kelelahan emosional merupakan kondisi psikologis siswa saat mengalami 
kejenuhan sehingga mengakibatkan hilangnya minat dalam mengikuti suatu 
pembelajaran. Faktor-faktor penyebab kelelahan emosional adalah beban kerja, 
tekanan waktu, kurangnya dukungan sosial dan stress. Untuk mengatasi 
kelelahan emosional dalam pembelajaran, maka diperlukan suatu motivasi. 
Motivasi belajar dapat mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh 
dengan keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dapat 
menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan belajar untuk 
mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Apabila seorang siswa mengalami 
kelelahan emosional dan tidak memiliki motivasi, maka tujuan belajar tidak akan 
tercapai secara maksimum. Sebaliknya, jika siswa memiliki motivasi yang baik 
maka tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. Tercapai tidaknya tujuan 
belajar dilihat dari hasil belajar. Jadi ada pengaruh antara kelelahan emosional 
dan motivasi terhadap hasil belajar siswa  
 

Kata Kunci : Kelelahan Emosional, Motivasi Belajar 
 
Pendahuluan 

Belajar pada hakikatnya merupakan  
kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan 
suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan nilai-nilai. Seseorang 
tanpa belajar akan mengalami kesulitan dalam 
menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dengan belajar 
akan terbentuk pola atau sebuah proses 
pembelajaran, dan hasil dari proses tersebut 
dapat dilihat dalam hasil belajar.  

Dalam proses pembelajaran siswa pasti 
pernah mengalami sebuah keadaan jenuh. 
Keadaan tersebut dapat terjadi karena siswa 
mengalami kelelahan emosional. Siswa 
mengalami kelelahan fisik, mental dan 
emosional akibat dari stres yang diderita dalam 
jangka waktu yang lama.  

Maslach (dalam Sutjipto, 2001) 
mengemukakan bahwa seorang yang 
mengalami kelelahan emosional ditandai 
dengan terkurasnya sumber-sumber emosional, 
misalnya perasaan frustasi, putus asa, sedih, 
tidak berdaya, tertekan terhadap pekerjaan dan 
merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam 

pekerjaan sehingga seseorang tersebut merasa 
tidak mampu memberikan pelayanan secara 
psikologis. 

Tingkat kelelahan emosional dapat 
terlihat lebih besar pada saat siswa 
mempelajari matematika. Saat siswa 
mempelajari matematika sering mengalami 
kejenuhan belajar seperti dalam menghafalkan 
rumus, kesulitan dalam mengerjakan soal yang 
rumit, serta kurangnya motivasi dan 
pengetahuan tentang tujuan pembelajaran 
matematika Kejenuhan bukan saja berasal dari 
siswa, namun juga berasal dari guru. Hal ini 
dapat terlihat saat guru kurang dapat mengolah 
suasana di dalam kelas dan kurang bisa 
menggunakan metode/model dalam 
pembelajaran sehingga membuat siswa merasa 
jenuh. 

Berdasarkan masalah yang telah 
diungkapkan di atas, di sini akan kita lihat 
apakah ada pengaruh antara kelelahan 
emosional dan motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar matematika siswa.  
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Kajian Pustaka 
A. Kelelahan Emosional 

Kelelahan emosional merupakan sebuah 
keadaan ketidakseimbangan psikis dalam 
tubuh. Kelelahan emosional ditandai oleh 
kurangnya tenaga/energi dan menyerap 
sumber daya emosional secara berlebihan. 
Kelelahan emosional yang menimpa seseorang 
berpengaruh kuat terhadap kepuasan kerja dan 
terhadap kinerjanya. Pines dkk (1989) 
mengemukakan kelelahan emosional adalah 
kelelahan pada individu yang berhubungan 
dengan perasaan pribadi yang ditandai dengan 
rasa tidak berdaya dan depresi. Kelelahan 
emosional adalah suatu keadaan emosional 
yeng terjadi terus menerus sehingga 
mengakibatkan suatu ketegangan psikis (jiwa), 
frustasi, putus asa, sedih dan tidak berdaya 
karena adanya tekanan dari pekerjaannya. 

Kelelahan emosional ini dapat dialami 
oleh setiap orang termasuk siswa. Kelelahan 
emosional pada siswa di sekolah sering sekali 
terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. 
Siswa tidak menyadari bahwa kegiatan 
rutinitas seperti duduk, diam, mendengarkan 
dan menulis, tuntutan standart keberhasilan 
belajar yang tinggi, tugas rumah yang 
menumpuk dan perilaku introvet malu 
bertanya kepada guru padahal belum mengerti, 
hal ini merupakan pemicu kelelahan emosi.  

Houkes (dalam Putri: 2012) 
menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan 
kelelahan emosional yaitu:  
a. Beban kerja (workload), yaitu tekanan yang 

timbul dari pekerjaan yang dikerjakan 
seseorang. 

b. Tekanan waktu (Time Pressure), yaitu 
timbul dari ketegangan yang dihadapi oleh 
seseorang dalam menyelesaikan 
pekerjaannya, dimana ketegangan itu dapat 
timbul dari sebuah tuntutan penyelesaian 
pekerjaan (deadline). 

c. Kurangnya dukungan sosial (Lack of Social 
Support) yaitu keadaan dimana terjadi 
kekurangan terhadap dukungan dari orang-
orang di sekitarnya untuk melakukan 
pekerjaan. 

d. Stress karena peran (Role Stress), diartikan 
bahwa seseorang mengalami sebuah 
ambiguitas terhadap pekerjaannya dan 
tengah menghadapi konflik dalam 
pekerjaannya. 

B. Motivasi Belajar 
Motivasi merupakan suatu perubahan 

energi di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) 
dan reaksi untuk mencapai tujuan. Islamuddin 
(2012:259) mengatakan motivasi adalah 
perubahan energi dalam diri seseorang yang 
berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 
kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai 
tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka 
seseorang mempunyai motivasi yang kuat 
untuk mencapainya dengan segala upaya yang 
dapat dia lakukan untuk mencapainya. 

Motivasi belajar adalah kondisi 
psikologi yang mendorong siswa untuk belajar 
secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya 
akan terbentuk cara belajar siswa yang 
sistematis, penuh konsentrasi dan dapat 
menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Sedangkan 
menurut Nashar (2004; 39), motivasi belajar  
adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri 
seseorang (pribadi) yang ditandai dengan 
timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 
tujuan. 

Menurut Uno (2006) menyatakan bahwa 
motivasi belajar dapat timbul karena faktor 
intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil 
dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan 
cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya 
adalah adanya penghargaan, lingkungan 
belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar 
yang menarik. Selain faktor intrinsik dan 
ekstrinsik ada faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi motivasi yaitu faktor intern 
yaitu jasmani, psikologi serta kelelahan dan 
faktor ekstern yaitu keluarga serta sekolah 

Clayton (dalam Nashar, 2004:42) 
mengemukakan motivasi belajar adalah 
kecenderungan siswa dalam melakukan 
kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat 
untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik 
mungkin. Motivasi belajar juga merupakan 
kebutuhan untuk mengembangkan 
kemampuan diri secara optimum, sehingga 
mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi 
dan kreatif. 

Jadi motivasi belajar adalah keseluruhan 
daya penggerak baik dari dalam diri maupun 
dari luar yang menjamin kelangsungan dan 
memberi arah pada kegiatan belajar sehingga 
tujuan belajar yang dikendaki dapat tercapai. 
C. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 
Belajar 

Dalam aktifitas belajar, siswa 
membutuhkan suatu dorongan atau motivasi 
sehingga sesuatu yang diinginkan dapat 
tercapai, dalam hal ini ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi belajar antara lain: 
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1. Faktor Individual 
Yang temasuk faktor individual adalah 
kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, 
latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

2. Faktor Sosial 
Yang temasuk faktor sosial adalah keluarga 
atau keadaan rumah tangga, guru dan cara 
mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan 
motivasi sosial.  
Sedangkan menurut Slameto (2013:54), 

faktor yang dapat mempengaruhi belajar yaitu: 
1. Faktor-faktor Intern 

a. Faktor Jasmaniah : kesehatan dancacat 
tubuh 
b. Faktor Psikologis : intelegensi, minat dan 

motivasi,  perhatian dan bakat, serta 
kematangan dan kesiapan 

c. Faktor Kelelahan : jasmani dan rohani 
2. Faktor Ekstern 

a. Faktor keluarga : cara orang tua 
mendidik, relasi antar anggota keluarga, 
suasana rumah, keadaan rumah dan 
metode belajar 

b. Faktor sekolah : metode mengajar dan 
kurikulum, relasi guru-siswa, disiplin 
sekolah, alat peraga, waktu 
pembelajaran, keadaan gedung sekolah, 
standart ketuntasan dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam 
masyarakat, media masa, teman bergaul, 
dan bentuk kehidupan masyarakat 
Dimyati (2006:97) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar antara lain: 
1. Cita-cita / aspirasi siswa 

Cita-cita merupakan satu kata tertanam 
dalam jiwa seorang individu. Cita-cita 
merupakan angan-angan yang ada di 
imajinasi seorang individu, dimana cita-cita 
tersebut dapat dicapai akan memberikan 
suatu kemungkinan tersendiri pada individu 
tersebut. Adanya cita-cita juga diiringi oleh 
perkembangan dan pertumbuhan 
kepribadian individu yang akan 
menimbulkan motivasi yang besar untuk 
meraih cita-cita atau kegiatan yang 
diinginkan. 

2. Kemampuan siswa 
Kemampuan dan kecakapan setiap 

individu akan memperkuat adanya 
motivasi. Kemampuan yang dimaksud 
adalah kemampuan membaca, memahami 
sehingga dorongan yang ada pada diri 
individu akan makin tinggi. 

3. Kondisi siswa dan lingkungan 

Kondisi siswa adlah kondisi rohani dan 
jasmani. Apabila kondisi stabil dan sehat 
maka motivasi siswa akan bertambah dan 
prestasinya akan meningkat. Begitu juga 
dengan kondisi lingkungan siswa (keluarga 
dan masyarakat) mendukung, maka 
motivasi pasti ada dan tidak akan hilang. 

4. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 
Dinamis artinya seorang individu dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekitar, tempat dimana seorang individu 
akan memperoleh pengalaman. 

5. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 
Guru adalah seorang sosok yang 

dikagumi dan insan yang mempunyai 
peranan penting dalam dunia pendidikan. 
Seorang guru dituntut untuk profesional 
dan memiliki keterampilan terutama dalam 
pembelajaran matematika. Guru harus 
dapat menyesuaikan antara materi, 
model/metode, situasi kelas dan tingkat 
kecerdasan siswa agar materi yang 
disampaikannya dapat diserap dengan baik 
oleh siswa. 

D. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah prestasi belajar 

yang dicapai siswa dalam kegiatan proses 
belajar mengajar dengan membawa suatu 
perubahan dan pembentukan tingkah laku 
seseorang. 
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 
Belajar 

Menurut Slameto (2013: 54), faktor-
faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan 
menjadi dua jenis saja, yaitu faktor intern 
dan ekstern. Kedua faktor tersebut saling 
mempengaruhi dalam proses belajar 
individu sehingga menentukan kualitas 
hasil belajar. 
a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor 
yang berasal dari dalam diri 
individu.dan dapat mempengaruhi hasil 
belajar individu. Di dalam 
membicarakan faktor intern ini, akan 
dibahas menjadi tiga faktor, yaitu : 
faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 
faktor kelelahan. 

b. Faktor eksternal 
Faktor eksternal yang mempengaruhi 

pembelajaran digolongkan menjadi dua, 
yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 
lingkungan non sosial. 
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E. Pengaruh Kelelahan Emosional Pada 
HasilBelajar Matematika 

Kelelahan emosional mempengaruhi 
hasil belajar, karena siswa mengalami 
keletihan baik secara fisik, emosional maupun 
mental yang diakibatkan dari stimulus dari 
lingkungan yaitu tuntutan akademis. Proses 
tersebut masuk ke dalam aspek 
kognisi  dari  siswa  kemudian  diolah menjadi 
suatu pemikiran yang irasional dan hasilnya 
berupa respon perilaku siswa.  

Perilaku yang ditunjukkan siswa saat 
mengalami kelelahan emosional meliputi 
apatis terhadap pembelajaran, merasa lelah 
saat akhir jam pelajaran, enggan mengikuti 
pembelajaran, merasakan ketegangan jika 
belajar terlalu lama, merasakan frustasi dalam 
pelajaran, tidak peduli pada teman sebangku, 
merasa jenuh dengan pelajaran, 
memperlakukan pembelajaran sebagai objek, 
pembelajaran yang membangkitkan emosi, 
tidak memperdulikan satu sama lain, tidak 
peduli dengan respon negatif satu sama lain, 
peduli terhadap perasaan satu sama lain atau 
tekanan tugas, berempati pada masalah teman 
atau satu sama lain, percaya diri dengan hasil 
tugas sendiri, pekerjaan atau tugas 
memberikan gairah atau semangat belajar, 
pekerjaan atau tugas yang membuat siswa 
menjadi bersemangat dalam mengerjakan. 

Jadi kelelahan emosional berpengaruh 
terhadap hasil belajar.  Siswa mengalami 
kelelahan emosional dalam belajar maka akan 
dipastikan siswa tersebut mendapatkan hasil 
yang kurang maksimal. 
F. Pengaruh Motivasi Belajar Pada Hasil 
Belajar Matematika 

 Motivasi belajar sangat diperlukan 
dalam mempelajari matematika. Menurut 
Dalyono (1997: 55-60), berhasil atau tidaknya 
seseorang dalam belajar disebabkan oleh dua 
faktor yaitu faktor intern (kesehatan, 
intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, 
serta cara belajar), sedangkan faktor ekstern 
(keluarga dan sekolah). Jadi jika siswa 
termotivasi dengan baik dalam mempelajari 
matematika, maka akan berpengaruh terhadap 
hasil belajar. 

Motivasi tersebut dapat berbentuk cita-
cita, kemampuan siswa, kondisi siswa dan 
lingkungan, unsur dinamis dalam belajar serta 
upaya guru dalam membelajarkan siswa. Jika 
semua hal itu terpenuhi maka motivasi siswa 
akan meningkat dan dapat meningkatkan hasil 
belajar. 

Metode Kajian 
Makalah ini menggunakan metode 

kajian pustaka untuk menjawab permasalahan. 
Kajian pustaka adalah kegiatan mencari 
referensi yang relevan untuk menghasilkan 
kutipan atau ide yang tepat.   

 
Pembahasan 

 Dalam setiap pembelajaran sedikit 
banyak siswa pasti akan mengalami kelelahan 
emosional, khususnya pada pembelajaran 
matematika yang akhirnya berpengaruh 
terhadap hasil belajar. Kelelahan emosional 
ditandai oleh kurangnya tenaga (energi) dan 
menyerap sumber daya emosional yang 
menimpa seseorang berpengaruh kuat terhadap 
kepuasan belajar dan kinerjanya.  

 Hasil belajar siswa akan mengalamai 
kenaikan jika ia memiliki motivasi belajar 
yang kuat, jika siswa tersebut memiliki tingkat 
motivasi diri dan motivasi dari lingkungan 
tinggi maka tak heran hasil belajar yang 
dicapai akan maksimal. 

Dari uraian di atas dapat kita lihat 
bahwa kelelahan emosional dan  motivasi 
belajar memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap hasil belajar Matematika. 
 
Penutup 
A. Simpulan 

Dari uraian di atas, dapat diambil 
simpulan ada pengaruh antara kelelahan 
emosional dan motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar matematika siswa.  
B. Saran 
1. Bagi siswa, sebagai pengetahuan supaya 

dalam belajar matematika siswa tidak lagi 
mudah mengalami kelelahan emosional. 

2. Bagi guru, hendaknya memperhatikan aspek 
kelelahan emosional yang dialami siswa 
dan selalu memotivasi siswa agar giat 
belajar dengan menggunakan metode atau 
model pembelajaran yang bervariasi. 

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan 
pertimbangan bahwa kelelahan emosional 
dan motivasi belajar dapat berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa. 
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Abstrak 
Dalam rangkaian Tri Dharma Perguruan tinggi, selain pendidikan perlu adanya 
pembinaan kemahasiswaan yang diperuntukkan kepada mahasiswa melalui 
program pengembangan diri. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan 
LDKM, seperti halnya di Universitas NU Sidoarjo yang memilih LDKM sebagai 
alternatif program pengembangan diri.  Masalah yang dapat dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana kegiatan pada program Latihan Dasar 
Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk 
program pengembangan diri? Dan Bagaimana peranan keberadaan LDKM 
sebagai program pengembangan diri?”. LDKM adalah sebuah pelatihan dasar 
tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. LDKM biasanya 
diberikan dalam 2 bagian yaitu LDKM Fisik dan LDKM Mental. Untuk 
mengevaluasi penelitian ini digunakan model evaluasi pendekatan sistem, 
dikembangkan oleh Bushnell. Model evaluasi ini menekankan pada 
pengukuran empat kriteria yaitu input, process, output dan outcome. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar mendapatkan 
hasil yang mendalam dan mengungkap kegiatan LDKM tersebut, Alasan 
menggunakan penelitian kualitatif ini karena penelitian ini untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian. Kegiatan dan materi yang 
diberikan pada kegiatan LDKM Universitas NU Sidoarjo bisa digunakan sebagai 
bentuk upaya program pengembangan diri seperti tujuan dari program 
pengembangan diri menurut Pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang 
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.  keberadaan LDKM sebagai 
program pengembangan diri sangat memberikan kontribusi yang baik di 
Universitas NU Sidoarjo salah satu contoh nyatanya adalah peserta LDKM lebih 
percaya diri dalam berbicara di depan umum, dan lebih berdisiplin, dan yang 
terpenting lebih bersemangat dalam berkarya dan kuliah, sehingga Universitas 
NU Sidoarjo tetap mempertahankan LDKM, hal ini dapat diihat dengan adanya 
program tahunan yang dijalankan dan kewajiban mahasiswa untuk mengikuti 
kegiatan tersebut. 

 
Kata Kunci:  Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), Program Pengembangan 

Diri. 
 
Pendahuluan 

Generasi muda merupakan kunci utama 
dalam perwujudan keberhasilan suatu negara. 
Untuk melahirkan generasi muda yang 
partisipatif, kreatif, dan berdedikasi tinggi 
kepada negara perlu adanya suatu pendidikan 
dan pembinaan.. Selain Pendidikan perlu 

adanya pembinaan kemahasiswaan yang 
diperuntukkan kepada mahasiswa melalui 
program pengembangan diri. 

 Kegiatan pengembangan diri 
merupakan upaya pembentukan watak dan 
kepribadian mahasiswa yang dilakukan 
melalui kegiatan pelayanan konseling 
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berkenaan dengan masalah pribadi dan 
kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan 
pengembangan karir, serta kegiatan ekstra 
kurikuler. 

Banyak cara dan strategi dalam 
melakukan pembinaan kemahasiswaan. 
Meskipun pemerintah telah memberikan 
bagaimana pola dan strategi pembinaan 
melalui UU No. 20 tahun 2003 tetapi di era 
otonomi ini sangat mungkin bila sekolah 
menerapkan cara-cara baru yang lebih inovatif, 
kreatif, dan memberikan wawasan maupun 
cara pandang baru terhadap pola dan strategi 
pembinaan kemahasiswaan. 

Penanaman jiwa-jiwa kepemimpinan, 
kepercayaan diri, kwalitas mental dan moral, 
maupun kerjasama, dan pembentukan prestasi 
harus dilakukan melalui metode yang jelas. 
Apalagi dengan penerapan Kerangka 
Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) 
menuntut adanya penyesuaian suasana dan 
materi pembelajaran dengan kondisi dan 
tuntutan perkembangan jaman saat ini. Satu 
saja kesalahan langkah dalam pembinaan 
kemahasiswaan akan dapat mempengaruhi 
sistem yang dijalankan dalam suatu 
Universitas. Hal semacam itu harus dihindari 
dan digantikan dengan cara dan strategi yang 
lazim, bermuatan pengetahuan praktis, berisi 
gambaran bagaimana proses terhadap 
perkembangan kepribadian (Personality 
Development). 

Di samping itu, upaya pemberian ilmu 
pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi 
yang baik dan normatif juga menuntut adanya 
keadaan yang stabil, berorientasi kepada 
pembangunan segala lingkup organisasi, serta 
menciptakan suasana yang harmonis dalam 
sekolah. Berbicara menyangkut universitas 
tentulah ada organisasi-organisasi. Dengan 
demikian para mahasiswa akan cenderung 
berpikir positif dari pada terpengaruh 
lingkungan untuk melakukan sesuatu yang 
salah secara pribadi apalagi memberikan efek 
negatif pada dunia sekitarnya. Seluruh 
rangkaian kegiatan ini dinamakan Latihan 
Dasar Kepemimpinan Mahasiwa (LDKM). 

Universitas NU Sidoarjo 
memprogramkan LDKM sebagai program 
pengembangan diri tetap yang dilaksanakan 
setiap satu tahun dan wajib diikuti oleh seluruh 
mahasiswa Universitas NU Sidoarjo. Pada 
umumnya kegiatan LDKM ini hanya 
diperuntukkan kepada para mahasiswa yang 
merupakan bagian pengurus Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) tetapi hal ini tidak berlaku 
di Universitas NU Sidoarjo yang mewajibkan 
seluruh mahasiswanya untuk mengikuti 
kegiatan LDKM. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
diketahui akan pentingnya kegiatan LDKM 
sehingga peneliti ingin mengetahui lebih 
dalam tentang esensi kegiatan LDKM. Maka 
peneliti mengangkat judul “Latihan Dasar 
Kepemimpinan Mahasiswa sebagai Program 
Pengembangan Diri (Studi pada kegiatan 
LDKM di Universitas NU Sidoarjo)”. 

Rumusan Masalah yang diajukan 
adalah: 
1. Bagaimana jenis kegiatan pada program 

Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 
(LDKM) sehingga dapat dikatakan sebagai 
bentuk program pengembangan diri? 

2. Bagaimana peranan LDKM sebagai 
program pengembangan diri? 

 
Kajian Pustaka 
Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 
(LDKM) 

Latihan Dasar Kepemimpinan 
Mahasiswa (LDKM) adalah sebuah pelatihan 
dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan 
kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya yang 
diberikan oleh Pengurus BEM lama kepada 
calon Pengurus BEM baru,. Pelatihan dasar 
yang diberikan ini bertujuan untuk 
memberikan bekal kepemimpinan kepada 
Pengurus BEM baru yang nantinya akan 
menjadi pemimpin dari seluruh kesatuan 
BEM. 
(Wikipedia,http://wikipedia/Latihan_Dasar_K
epemimpinan.htm.) 

LDKM biasanya diberikan dalam 2 
bagian yaitu LDKM Fisik dan LDKM Mental. 
Pemberian materi dari kedua jenis LDKM ini 
biasanya diberikan di waktu dan tempat yang 
berbeda. Untuk LDKM Mental, yang menjadi 
pemberi materi bukanlah lagi para Pengurus 
BEM lama melainkan Dosen, Pembina BEM, 
Rektor, kepala bagian kemahasiswaan serta 
Dosen Psikologi dan Konseling dari 
Universitas yang bersangkutan. Atau bisa juga 
melibatkan Lembaga Psikologi Independen. 
LDKM Fisik biasanya diberikan di kampus 
dalam waktu 3-5 Hari penuh, sedangkan 
LDKM Mental biasanya diberikan di luar kota 
dalam waktu 2-4 hari. 
1. LDKM Fisik 

LDKM Fisik pada umumnya, materi yang 
diberikan secara garis besar ialah dalam 
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bentuk PBB / Peraturan Baris Berbaris. 
Dalam LDKM Fisik ini peserta dituntut 
untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi, 
terlebih selama mengikuti 3-5 hari LDKM. 

2. LDKM Mental 
LDKM Mental pada umumnya, materi 
yang diberikan secara garis besar ialah 
dalam bentuk Penyuluhan Mental 
Kepemimpinan. Kegiatan yang biasa 
dilakukan dalam LDKM Mental adalah: 
a. Outbond / Kegiatan Alam, seperti : 

1) Hiking 
2) Menyebrangi sungai 
3) Mendaki bukit 
4) Menyusuri terasering / pematang 

sawah 
b. Permainan-permainan yang memiliki 

nilai kepemimpinan, seperti : 
1) Memasukkan paku dalam botol 

dengan mata tertutup. Salah seorang 
yang lain memberikan aba-aba agar 
paku tersebut masuk. Dibutuhkan 
kemampuan untuk menganalisa 
segala macam kemungkinan dan 
kemampuan untuk memerintah 
secara hati-hati dan 
mempertimbangkan agar bisa 
mencapai goal dari permainan ini 
yaitu memasukkan paku dalam botol 

2) Bisik berantai. Dibutuhkan 
kemampuan sebagai pendengar 
sekaligus penyampai pesan yang 
baik agar dapat menyampaikan pesan 
yang benar dari awal hingga akhir. 

c. Pemberian materi kepemimpinan yang 
dibagi dalam beberapa sessi, seperti : 
1) Sesi Kepemimpinan: Penyuluhan 

mengenai karakter pemimpin yang 
benar. 

2) Sesi Komunikasi: Penyuluhan 
mengenai cara-cara berkomunikasi 
yang benar sebagai layaknya seorang 
pemimpin. 

3) Sesi Problem Solving / Challange: 
Penyuluhan mengenai cara-cara 
seorang pemimpin memecahkan 
masalah secara efektif dan benar. 

4) Sessi Dinamika Kelompok: Berupa 
permainan 

Pengembangan Diri 
 Menurut UU No.20 tahun 2003, 
pengertian pengembangan diri adalah sebagai 
berikut: 
1. Kegiatan pengembangan diri merupakan 

upaya pembentukan watak dan 

kepribadian Mahasiswa yang dilakukan 
melalui kegiatan pelayanan konseling 
berkenaan dengan masalah pribadi dan 
kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan 
pengembangan karier, serta kegiatan 
ekstra kurikuler. 

2. Untuk satuan pendidikan kejuruan, 
kegiatan pengembangan diri, khususnya 
pelayanan konseling ditujukan guna 
pengembangan kreativitas dan karier. 

3. Untuk satuan pendidikan khusus, 
pelayanan konseling menekankan 
peningkatan kecakapan hidup sesuai 
dengan kebutuhan khusus peserta didik. 

Pengembangan diri bertujuan khusus 
untuk menunjang pendidikan Mahasiswadalam 
mengembangkan: Bakat, Minat, Kreatifitas, 
Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, 
Kemampuan kehidupan keagamaan, 
Kemampuan Sosial, Kemampuan Belajar, 
Wawasan dan perencanaan karir, Kemampuan 
pemecahan masalah dan Kemandirian   

Kegiatan pengembangan diri secara 
terprogam dilaksanakan dengan khusus dalam 
kurun waktu tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan Mahasiswa secara individual, 
kelompok dan atau klasikal melalui 
penyelenggaraan: 
1. Layanan dan kegiatan pendukung 

konseling 
2. Kegiatan ekstrakurikuler 
3. Kegiatan pengembangan diri secara tidak 

terprogram  
 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan 
suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi 
pada masa sekarang (Ali,1983:159). Dalam hal 
ini peneliti mendeskripsikan kejadian dan 
peristiwa yang terjadi di  Universitas NU 
Sidoarjo untuk mengetahui peranan LDKM 
sebagai alternatif program pengembangan diri. 

Penelitian kualitatif lebih memusatkan 
perhatian pada proses daripada hasilnya. 
Dalam penelitian ini peneliti merupakan 
instrumen utama dalam pengumpulan data. 
Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan 
pengalaman informan dan cara mereka 
memandang kehidupan (Hamid,2007:58). 
Model evaluasi pendekatan sistem (System 
Approach) 

Model evaluasi pendekatan sistem, 
dikembangkan oleh Bushnell. Model 
evaluasi ini menekankan pada pengukuran 
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empat kriteria yaitu input, process, output 
dan outcome, keempat kriteria tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut (Djamaludin Ancok, 
2003:145). 
1. Input berkaitan dengan segala sesuatu 

yang digunakan untuk melaksanakan 
program seperti kualifikasi peserta dan 
kemampuan pelatih. 

2. Process mencakup perencanaan, 
perancangan, pengembangan, dan 
pelaksanaan program. 

3. Output menunjukkan hasil yang 
diperoleh dari pelaksanaan program 
mencakup reaksi peserta, pengetahuan dan 
keterampilan yang diperoleh, dan 

tanggapan (pendapat) peserta  tentang 
kegiatan dan tentang Latihan Dasar 
Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) 
sebagai program pengembangan diri. 

4. Outcome  merupakan dampak 
pelaksanaan program baik terhadap 
peserta maupun organisasi meliputi 
manfaat yang diperoleh dari kegiatan 
tersebut. 

Model evaluasi ini memastikan suatu 
program dirancang dengan baik atau tidak 
dan mampu mencapai sasaran atau tidak.  
Kerangka Berfikir 
Adapun Kerangka berpikir dalam penelitian 
ini yaitu : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gambar: Bagan Kerangka Berfikir 
 
Keterangan : 
Menurut bagan di atas, dapat dideskripsikan 
bahwa input yang meliputi peserta dan materi 
dilakukan sebuah proses atau yang disebut 
pelaksanaan kegiatan LDKM dengan 
memberikan materi kepada peserta  pada saat 
kegiatan berlangsung dapat dilihat output 
peserta yaitu berupa reaksi, pengetahuan, dan 
keterampilan peserta sehingga dari kegiatan 
LDKM dapat diketahui outcome atau manfaat 
yang didapatkan dari kegiatan LDKM ini 
sehingga dari serangkaian proses kegiatan 
LDKM dapat disimpulkan bahwa LDKM bisa 
dijadikan sebagai alternatif program 
pengembangan diri.  
Subjek Penelitian 
1. Informan Penelitian 

 Informan adalah orang yang 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi  
tentang situasi dan kondisi latar penelitian 
(Moleong, 2005:90) 
 Informan yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah orang-orang yang 
terlibat langsung maupun tidak langsung 
terkait dalam kegiatan LDKM. Secara 

terperinci informan dalam penelitian ini 
antara lain: 
a. Rektor Universitas NU Sidoarjo 
b. Kepala Bagian Kemahasiswaan 

Universitas NU Sidoarjo 
c. Pembina LDKM 
d. Pelatih LDKM 
e. Peserta kegiatan LDKM 

2. Teknik Pengambilan Informan 
Teknik pengambilan informan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik Judgment Sampling (sampling 
pertimbangan) yaitu pengambilan informan 
dengan mempertimbangkan orang-orang 
mana yang layak dijadikan informan 
(Moleong, 2005:92). Yang dimaksud 
pengambilan sampel dengan menggunakan 
pertimbangan adalah bahwa informan 
adalah orang-orang yang terlibat langsung 
dengan kegiatan LDKM.  

Teknik Pengumpulan Data 
1. Pengamatan 

Dalam penelitian ini menggunakan 
pengamatan terlibat yaitu suatu teknik 
pengumpulan data yang mengharuskan 
peneliti melibatkan diri dalam kegiatan 

Input : 
1. Peserta 
2. Materi 

Proses : 
Pelaksanaan  
 

Output : 
1. Reaksi Peserta 
2. Pengetahuan 

Peseta 
3. Keterampilan 

yang diperoleh 

Outcome : 
Manfaat bagi 
peserta 

L a t i h an  Da s a r  K ep emi mp i n an  M a ha s i swa  b i s a  d i j ad ik an   S ebag a i  
P rog ram Peng emb ang an  Di r i  (Persona l i t y  Deve lopmen t )  
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LDKM. Tujuan dari pengamatan ini adalah 
untuk mengamati pelaksanaan program 
pengembangan diri dalam LDKM seperti 
waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 
LDKM, pelaku dalam kegiatan LDKM, 
jenis kegiatan serta pelaksanaan kegiatan 
LDKM, tujuan dari kegiatan LDKM, 
perasaan mahasiswa selama mengikuti 
kegiatan kegiatan LDKM. 

2. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh 
informasi dari orang lain dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
berdasarkan tujuan tertentu (Deddy, 
2004:180). 

Penelitian ini menggunakan 
wawancara tidak berstruktur untuk 
mengetahui secara mendalam mengenai 
peranan LDKM serta esensi kegiatan 
LDKM sehingga dijadikan sebagai 
alternatif program pengembangan diri. 
Wawancara mendalam disini yaitu peneliti 
pada awalnya memberikan pertanyaan 
secara garis besar saja. Jika jawaban 
responden belum bisa menjawab rumusan 
masalah, maka peneliti mengajukan 
pertanyaan berikutnya terhadap setiap 
jawaban responden yang lebih terarah pada 
suatu tujuan yang diharapkan. 

3. Dokumentasi 
Selain metode pengamatan dan 

wawancara, penelitian ini juga memerlukan 
metode dokumentasi. Metode dokumentasi 
yaitu metode untuk mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, agenda, foto, dan 
dokumen-dokumen lainnya 
(Arikunto,2006:231). 

Dalam penelitian ini metode 
dokumentasi digunakan untuk 
mendapatkan data yang berkaitan dengan 
program pengembangan diri dalam 
kegiatan LDKM di Universitas NU 
Sidoarjo. Data tersebut antara lain program 
kegiatan LDKM tahun 2016, foto, dan lain-
lain. 

Teknik Analisis Data 
 Setelah semua data yang diperlukan 
sudah terkumpul, kemudian data tersebut 
dianalisis secara kualitatif. Menurut Bogdan 
dan Biklen dalam (Moleong, 2005:248) 
analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensistesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa 
yang dipelajari dan memutuskan apa yang 
dapat diceritakan kepada orang lain. 
 Data dalam penelitian kualitatif 
berwujud kata-kata. Data tersebut telah 
dikumpulkan dengan berbagai macam cara 
antara lain: pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi. Sebelum digunakan data 
diproses terlebih dahulu dengan menyusunnya 
ke dalam teks yang diperluas. Kemudian 
dianalisis menggunakan teknik triangulasi. 
Proses triangulasi ada empat macam antara 
lain: sumber, metode, penyidik, teori. Dalam 
penelitian ini menggunakan trianggulasi 
sumber. Triangulasi sumber adalah 
membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda 
(Moleong, 2005 : 331). Menurut Moleong 
triangulasi sumber dapat dilakukan dengan 
beberapa cara yaitu : (1) membandingkan data 
hasil pengamatan wawancara, (2) 
membandingkan apa yang dikatakan di depan 
umum dengan apa yang dikatakan secara 
pribadi, (3) membandingkan apa yang 
dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakan 
sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan 
dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat 
biasa, orang yang berpendidikan menengah 
atau tinggi , orang berada, (5) membandingkan 
hasil wawancara mendalam dengan isi suatu 
dokumen yang relevan. Setelah semua data 
dianalisis dengan proses triangulasi, tahap 
akhir yang dilakukan peneliti adalah 
melakukan verifikasi. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Kegiatan pada program Latihan Dasar 
Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM) 
sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk 
program pengembangan diri dengan 
menggunakan Penerapan model evaluasi 
pendekatan sistem (system approach) 

Evaluasi terhadap program LDKM 
yang dilaksanakan oleh Universitas NU 
Sidoarjo dengan menggunakan model evalusi 
pendekan sistem yang didasarkan pada empat 
kriteria yaitu input, process, output dan 
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outcome. Keempat kriteria tersebut dievaluai 
sebagai berikut : 
1. Input, berkaitan dengan segala sesuatu 

yang digunakan untuk melaksanakan 
program seperti : 
a. Peserta. Peserta LDKM ini adalah 

mahasiswa Universitas NU Sidoarjo 
Kelas angkatan 2016. 

b. Materi. Materi yang diberikan pada saat 
kegiatan LDKM Universitas NU 
Sidoarjo beragam: 

2. Process, berkaitan dengan pelaksanaan 
LDKM Universitas NU Sidoarjosehingga 
dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan diri mahasiswa Universitas 
NU Sidoarjo. 

Pelaksanaan LDKM yang diadakan 
oleh Universitas NU Sidoarjo sudah 
sangat baik dan sesuai dengan yang 
diharapkan oleh penyelenggara. 
Adapun pelaksanaan penanaman materi 
kepada peserta antara lain : 
a. Materi Kepemimpinan 

Materi Kepemimpinan 
dilaksanakan di dalam ruangan dan di 
pandu oleh Rektor Universitas NU 
Sidoarjo. Materi disampaikan dengan 
menggunakan alat bantu berupa slide 
power point. 

Setelah rangkaian materi 
diberikan untuk review, pemateri 
memberikan pertanyaan dan membuka 
sessi tanya jawab. Untuk memberikan 
kesan terhadap materi kepemimpinan ini 
pemateri membagi peserta menjadi 2 
(dua) kelompok untuk mensimulasikan 
materi yang telah diterima. Setelah 
dibentuk 2 kelompok, disetiap 
kelompoknya dibentuk susunan 
organisasi yang terdiri dari ketua osis, 
wakil ketua, sekretaris, bendahara, sie-
sie, dan anggota. Lalu setiap kelompok 
diberikan suatu permasalahan atau di 
berikan tantangan untuk mewujudkan 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
yang unggul. Kegiatan ini merupakan 
miniatur BEM yang memiliki program-
program kerja. Kegiatan ini disebut 
Gladhi BEM. Melalui kegiatan seperti 
ini diharapkan supaya mahasiswa 
menanam materi yang sudah diterima 
dan mengaplikasikannya dalam kegiatan 
bermasyarakat yaitu dengan mengikuti 
organisasi. 

b. Materi Komunikasi 

Pemberian materi komunikasi 
pada kegiatan LDKM adalah Kepala 
Bagian Kemahasiswaan. Materi 
disampaikan di dalam ruangan dengan 
menggunakan alat bantu berupa slide 
power point. Setelah rangkaian materi 
diberikan untuk review, pemateri 
memberikan pertanyaan dan membuka 
sessi tanya jawab. Pada kegiatan 
pemberian materi terlihat antusiasme 
dari para peserta hal ini dapat dilihat 
dari keaktifan para peserta bertanya 
kepada pemateri. Tenyata hal ini 
dikarenakan materi ini merupakan 
kegiatan sehari-hari. Seperti yang 
diungkapkan oleh Faizin pada saat 
diwawancarai oleh peneliti 
“Menyenangkan sekali materinya, 
karena komunikasi kan kita lakukan 
sehari-hari, ternyata dalam 
berkomunikasi itu ada etikanya ya?”  

  Untuk memberikan kesan 
terhadap materi kepemimpinan ini 
pemateri memberikan sebuah permainan 
kecil di dalam ruangan berupa 
permainan komunikata, yang mana 
permainan itu menekankan pada 
pengiriman pesan sampai kepada 
penerima pesan dan penerima pesan 
dapat memberikan umpan balik dengan 
menyebutkan pesan dengan benar 
sehingga peserta dapat mengetahui 
bagaimana cara berkomunikasi secara 
efektif. 

c. Materi Pemecahan Masalah 
  Materi pemecahan masalah ini 
disampaikan oleh Kepala BAAK di 
Universitas NU Sidoarjo. Materi 
Pemecahan Masalah ini diberikan di 
dalam rungan dengan santai. Dapat 
dilihat dari kegiatan ini reaksi peserta 
terlihat masih bingung. Untuk itu 
Setelah materi selesai diberikan 
pemateri mengajak mahasiswa untuk 
bermain memecahkan masalah dengan 
memberikan permainan bongkar pasang 
yang membutuhkan alat berupa puzzle. 
  Peserta sangat senang dengan 
kegiatan menyusun puzzle  ini selain 
senang peserta juga dapat 
mengembangkan diri menjadi orang 
yang terampil. 

d. Materi Dinamika Kelompok 
  Materi dinamika kelompok 
dilaksanakan di luar ruangan. Kegiatan 
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ini biasa disebut dengan out bound. 
Instruksi materi dinamika kelompok, 
antara lain : 
1) Jaring laba-laba (Spider’s web)  

Intruksi kegiatan: Peserta dibuat 
dua team dengan masing-masing 
team disediakan sebuah jaring  laba-
laba yang berdekatan.kedua team itu 
dibuat saling berseberangan 
menghadap menghadap jaring  laba-
laba. Peserta diminta untuk 
menyeberangkan seluruh anggotanya 
dari sebelah net kesebelah net lainya. 
Setiap anggota kelompok harus 
diseberangkan melalui lubang jaring 
laba-laba yang ada. Setiap lubang 
hanya boleh dilalui oleh seorang 
anggota, disaat menyeberangi lubang 
tersebut anggota badan  orang, yang 
diseberangkan maupun orang yang 
membantu tidak boleh menyentuh 
jaring/net. Kalau terjadi sentuhan 
pada net, maka anggota tersebut 
harus mengulangi 
penyeberangannya. 

2)  Bola gelap (Dark ball) 
Intruksi kegiatan: Peserta di 
instruksikan untuk menutup mata, 
permainan ini dilakukan satu persatu. 
selanjutnya  peserta di instruksikan 
untuk melewati rintangan tali dengan 
berbagai posisi sesuai komando 
ketua kelompoknya. Setelah sampai 
finis bola yang dibawa peserta yang 
bermain dimasukkan pada keranjang 
yang sudah disediakan. 

3)  Jaring pendarat (Landing Ship) 
Intruksi kegiatan: Peserta bersiap 
didepan jaring kemudian harness 
dikaitkan dengan system belay. 
Peserta mulai melakukan permainan 
setelah mendapat instruksi. Peserta 
naik untuk mencapai puncak 
kemudian turun melewati sisi yang 
berbeda.anggota yang lain menjadi 
penyemangat bagi anggota yang 
sedang memanjat. 

e. Materi PBB (Peraturan Baris Berbaris) 
  Materi PBB diberikan di luar 
ruangan dan dipraktekkan secara 
langsung, untuk mempercepat proses 
pemahaman peserta terhadap materi ini, 
instruktur membuat kontrak belajar 
diantaranya instruktur berhak 
menghukum peserta yang melakukan 

kesalahan gerakan yang diinstruksikan 
oleh instruktur pada kegiatan PBB ini.  

3. Output 
Output merupakan langkah sesudah 

process. Output didukung dari observasi 
dan  wawancara. Output ini meliputi antara 
lain :  
a. Reaksi peserta  

Reaksi peserta dapat dilihat dari 
antusias serta semangat peserta. 
Walaupun sebagian peserta yang 
mengikuti kegiatan ini sudah pernah 
mengikuti LDKM sebelumnya, tetapi 
mereka sangat menyukainya. Walaupun 
sebelumnya sudah pernah 
mengikutinya, tetapi peserta sangat 
senang, seperti yang di kemukakan oleh 
Latifa (Mahasiswa PGSD) 
“…Menurut saya LDKM yang 
dilaksanakan itu merupakan 
pembelajaran sekaligus rekreasi, karena 
didalam kegiatan tersebut terdapat 
beberapa permainan yang menjadikan 
kita bisa merasa senang dan terdapat 
unsur -unsur yang menyenangkan serta 
kekompakan-kekompakan kerjasama 
dalam team, melalui kegiatan ini saya 
merasa keatifitas dan cara bersosialisasi 
diperhatikan.”  

Dari pengamatan, sikap antusias 
serta semangat peserta disebabkan 
dengan adanya pembelajaran yang 
menghasilkan pengalaman yang 
menyenangkan, apalagi bisa jalan jalan. 

b. Pengetahuan Peserta 
Tentang pengetahuan peserta 

LDKM Universitas NU Sidoarjo secara 
otomatis bertambah. Yang biasanya 
malas sudah terlihat semangat serta 
gembira. Peserta juga mendapatkan 
banyak pengetahuan tentang cara 
berorganisasi yang baik serta 
mengetahui makna dari dinamika 
kelompok yang diberikan pada kegiatan 
LDKM tahun akademik 2015/2016 itu 
sendiri. 

Pengetahuan peserta ini 
bertambah dapat dilihat dari serangkaian 
kegiatan yang telah dilakukan, banyak 
peserta yang mengikuti alur materi yang 
disampaikan dengan beberapa 
pertanyaan-pertanyaan. Yang pada 
kegiatan belajar mengajar biasannya 
peserta cenderung pasif.  
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c. Sikap  peserta  
Sikap peserta LDKM 

Universitas NU Sidoarjo secara 
otomatis bertambah. Yang biasanya 
malas sudah terlihat semangat serta 
gembira dan mengikuti kegiatan tepat 
waktu sesuai yang dijadwalkan oleh 
panitia. Sikap yang paling utama yang 
di tunjukkan dari kegiatan LDKM ini 
adalah Sikap dalam disiplin waktu. 
Disiplin waktu meliputi :  
1) Tepat waktu pada saat ada intruksi,  
2) Tepat waktu sebelum dan sesudah 

istirahat,  
3) Tepat waktu giat pribadi,  
4) Mengikuti jadwal yang ditentukan 

oleh panitia (disiplin Schedule) 
Seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Bagian Kemahasiswaan yang 
melihat perubahan peserta yang sangat 
disiplin mengikuti setiap kegiatan 
LDKM yang ada. 
“Saya lihat peserta LDKM sangat 
disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan 
yang disusun oleh panitia. Saya 
berharap supaya disiplin yang sudah 
tercipta tidak hilang sejalan dengan 
selesainya kegiatan LDKM ini. Tetapi 
dimaksudkan mahasiswa dapat  
mengimplementasikan disiplin ini dalam 
kegiatan sehari-hari di sekolah maupun 
di rumah.” 

4. Outcome  
Outcome merupakan evaluasi sistem 

yang terakhir yang berisikan tentang 
manfaat yang didapat oleh para peserta. 
Setelah mengikuti kegiatan LDKM ini 
dihapkan memberikan manfaat terhadap 
diri sendiri, serta lingkungan sekitarnya. 
Manfaat yang didapat setelah kegiatan 
LDKM ini, meliputi : 
a. Manfaat Akademis 

1) Dapat bersaing dengan mahasiswa 
sekolah lain secara sehat  

2) Memahami dan melaksanakan 
”belajar” 

3) Dapat menerapkan sistim 
pembelajaran mandiri  

4) Memiliki keterampilan dalam 
menemukan informasi , mengolah  
dan menyelesaikan masalah. 

b. Manfaat Kepemimpinan 
1) Dapat memimpin diri sendiri 
2) Terampil dalam membuat 

perencanaan masa depan  

3) Mampu mensinergikan potensi yang 
dimiliki  dalam mencapai tujuan 
hidup 

4) Mampu bekerja dalam team ( team 
Building ) 

5) Dapat menjadi seorang penyelesai 
masalah (problem solver) 

6) Mampu menerapkan komunikasi 
efektif 

7) Dapat merepkan prinsip disiplin 
dalam kehidupan sehari – hari 

c. Manfaat Fisik 
1) Memiliki Fisik  sehat yang   dapat 

menunjang kegiatan harian  
2) Memahami dan melaksanakan 

prinsip hidup sehat  
d. Manfaat Sosial Pengabdian Masyarakat 

1) Kemampuan dalam bersosialisasi 
dengan individu di luar dirinya 
dengan menrapkan sistem Bekerja 
sama dan tenggang rasa  

2) Mampu menghasikan rasa empati 
terhadap sesama dan menolong 
sesama. 

3) Peka terhadap lingkungan sekitar 
4) Aktif dalam kegiatan social 

e. Manfaat Spiritual 
1) Mampu  memahami dan menerapkan 

Ibadah wajib harian 
2) Memiliki akhlak mulia (kejujuran, 

disiplin, tanggung jawab)  
3) Berbakti kepada kedua orang tua 
4) Kemampuan untuk berbuat baik bagi 

diri sendiri dan kemampuan 
mengajak orang untuk btbuat baik 
dan mencegah kerusakan 

f. Manfaat Apresisasi Seni 
1) Menghasilkan karya seni 
2) Menghargai karya seni 
 Melalui model evaluasi pendekatan 

sistem dapat diketahui bahwa dari kegiatan 
LDKM yang diselenggarakan Universitas NU 
Sidoarjo banyak materi-materi yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan 
diri mahasiswa. 

Jenis-jenis kegiatan dan materi yang 
diberikan pada kegiatan LDKM Universitas 
NU Sidoarjo yang dapat dikatakan sebagai 
bentuk program pengembangan diri, seperti 
yang sudah dijelaskan pada model evalusi 
pendekatan sistem (system approach). Antara 
lain : 
1. Materi Kepemimpinan 

 Materi kepemimpinan yang diberikan 
mempunyai manfaat berupa pengembangan 
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diri. Bentuk pengembangan dirinya, antara 
lain: 
a. Dapat memimpin diri sendiri 
b. Terampil dalam membuat perencanaan 

masa depan  
c. Mampu mensinergikan potensi yang 

dimilki  dalam mencapai tujuan hidup 
d. Mampu bekerja dalam team (team 

Building) 
e. Dapat menjadi seorang penyelesai 

masalah (problem solver) 
f. Mampu menerapkan komunikasi efektif 
g. Dapat merapkan prinsip disiplin dalam 

kehidupan sehari – hari 
2. Materi Komunikasi 

 Materi komunikasi yang diberikan 
mempunyai manfaat berupa pengembangan 
diri. Bentuk pengembangan dirinya, antara 
lain: 
a. Mampu menerapkan komunikasi efektif 
b. Menumbuhkan kedekatan antar peserta 
c. Meningkatkan kepercayaan dan dapat 

bekerja secara efektif bersama tim dan 
dapat memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. 

d. Menghilangkan hambatan (personal dan 
interpersonal block) dalam berhubungan 
dengan peserta lain. 

3. Materi Pemecahan Masalah 
 Materi Pemecahan Masalah yang 
diberikan mempunyai manfaat berupa 
pengembangan diri. Bentuk pengembangan 
dirinya, antara lain: 
a. Konsisten dalam pengambilan 

keputusan dan tingkah laku 
b. Mempertanyakan secara positif dan 

konstruktif ide-ide lama serta siap 
menerima tantangan baru 

c. Melakukan pendekatan yang orisinal 
dan memecahkan masalah secara kreatif 

d. Melatih ide dan kerjasama kelompok 
(team work) dan partisipasi terpadu 
dalam menyelesaikan masalah dan 
mencari solusi yang tepat untuk masalah 
tersebut 

4. Materi Dinamika Kelompok 
a. Jaring laba-laba (Spider’s web). Bentuk 

pengembangan dirinya, antara lain : 
1) Mengembangkan komunikasi yang 

efektif antar teman dalam satu team  
2) Menyamakan pendapat antar teman 

dalam satu team  
3) Mengembangkan Strategi secara 

bersama  

4) Membangun kepercayaan antar 
teman  

5) Melatih  proses pemecahan masalah 
dengan cepat 

6) Mengerti kebutuhan akan adanya 
koordinasi seorang pemimpin dan 
kesediaan menerima masukan dari 
anggota  

b.  Bola gelap (Dark Ball). Bentuk 
pengembangan dirinya, antara lain: 
1) Percaya Diri 
2) Ketepatan  
3) Stamina 
4) Membangun kepercayaan antar 

teman 
5) Kesabaran  

c. Jaring pendarat (Landing ship). Bentuk 
pengembangan dirinya, antara lain : 
1) Stamina 
2) Kekuatan Fisik 
3) Mental 
4) Keberanian 
5) Pantang menyerah 
6) pengendalian diri 
7) Ingin mencoba hal baru 
8) Tantangan dari ketakutan 

5. Peraturan Baris-berbaris (PBB) 
 Materi peraturan Baris-berbaris (PBB) 
yang diberikan mempunyai manfaat berupa 
pengembangan diri. Bentuk pengembangan 
dirinya, antara lain: Menumbuhkan sikap 
jasmani yang tegap dan tangkas, rasa 
persatuan, disiplin sehingga dengan 
demikian senantiasa dapat mengutamakan 
kepentingan tugas di atas kepentingan 
pribadi. 

 Setelah mengetahui bentuk-bentuk 
pengembangan diri yang ada dari setiap 
kegiatan dan materi yang diberikan pada 
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan 
Mahasiswa (LDKM) yang diselenggarakan 
oleh Universitas NU Sidoarjo maka dapat 
dikatakan bahwa LDKM sebagai alternatif 
program pengembangan diri. 
Keberadaan LDKM sebagai program 
pengembangan diri 

Usia mahasiswa sebenarnya usia yang 
sedang mencari identitas diri. Upaya pencarian 
ini bila tidak disertai dengan penyediaan 
lingkungan yang men-support kebutuhan 
intelektual, emosi serta spiritual, maka bukan 
tidak mungkin akan terjadi disorientasi yang 
bisa berakibat amat fatal bagi pertumbuhan 
dan perkembangan psikis mereka.. Untuk itu 
perlu ada sarana alternatif yang mampu 
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diterima mereka yang secara tidak langsung 
akan terjadi proses pembelajaran yakni melalui 
Experietial Learning. 

Universitas NU Sidoarjo melakukan 
upaya ini dalam situasi yang menyenangkan, 
menggunakan strategi, metode, materi/bahan, 
media yang menarik, serta mudah diikuti oleh 
anak melalui bermain anak diajak untuk 
bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan 
objek-objek yang dekat dengannya sehingga 
pembelajaran menjadi bermakna. Maka 
melihat kontribusi yang sangat besar dari 
kegiatan LDKM yang berkenaan dengan 
program pengembangan diri peserta didik 
maka LDKM dijadikan upaya pencarian 
identitas diri peserta didik Universitas NU 
Sidoarjo. Mengingat tujuan utama kegiatan 
Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa 
(LDKM) Universitas NU Sidoarjo, adalah : 
1. Membantu mengenal kekuatan dan 

kelemahan dirinya, sehingga kedua potensi 
tersebut dapat dioptimalkan dalam meraih 
prestasi. 

2. Membantu peserta mengembangkan 
disiplin pribadi, kemampuan bertindak 
cepat dan tepat serta bertanggung jawab. 

3. Meningkatkan inner motivation yang 
merupakan kekuatan besar dalam merubah 
paradigma individu ke arah yang positif. 

4. Meningkatkan self confidence  sehingga 
dapat meningkatkan kepekaan dan potensi 
invdividu dalam analisis faktor-faktor 
kegagalan dan keberhasilan. 

5. Memiliki sikap pantang menyerah untuk 
mencari alternatif solusi dalam menghadapi 
permasalahan. 

6. Memahami dan memiliki keinginan dan 
kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 
prestasi  

7. Memiliki sikap besar hati menerima 
masukan dan kritik dari orang lain / rekan 
atas kekurangan dan kelemahan diri, serta 
memotivasi diri bertekat untuk 
memperbaikinya. 

Keberadaan LDKM di Universitas NU 
Sidoarjosangat dipertahankan, hal ini dapat 
dilihat pada program tahunan yang 
dicanangkan oleh pihak sekolah. Universitas 
NU Sidoarjo ingin lebih meningkatkan 
kualitas mahasiswa maupun kualitas tenaga 
pendidik maka kegiatan ini dilakukan oleh 
para dosen Universitas NU Sidoarjo. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
diketahui bahwa eksistensi atau keberadaan 
kegiatan LDKM dalam upaya program 

pengembangan diri ini sangat dipertahankan 
oleh Universitas NU Sidoarjo mengingat 
kontribusi yang diberikan dari pelaksanaan 
kegiatan ini sangat besar. 
 
Simpulan 
 Bentuk pengembangan diri yang ada 
dari setiap kegiatan dan materi yang diberikan 
pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan 
Mahasiswa (LDKM) yang diselenggarakan 
oleh Universitas NU Sidoarjo dapat dikatakan 
bahwa LDKM sebagai program 
pengembangan diri. Universitas NU Sidoarjo 
melakukan upaya kegiatan LDKM dalam 
situasi yang menyenangkan, menggunakan 
strategi, metode, materi/bahan, media yang 
menarik, serta mudah diikuti oleh mahasiswa. 
Mahasiswa diajak untuk bereksplorasi, 
menemukan dan memanfaatkan objek-objek 
yang dekat dengannya sehingga pembelajaran 
menjadi bermakna. Dengan mengemas 
kegiatan dalam bentuk leadership program di 
alam terbuka yang akan memadukan unsur-
unsur kegiatan Fisik, Sikap dan mental, 
Apresiasi Seni dan Budaya, serta Berbagai 
Kegiatan Motivational.  
 LDKM memiliki kontribusi yang 
sangat besar dalam pengembangan diri 
mahasiswa sehingga keberadaan/ eksistensi 
LDKM di Universitas NU Sidoarjo sangat 
dipertahankan dan merupakan hal yang wajib 
diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas 
NU Sidoarjo, hal ini dapat dilihat pada 
program tahunan yang dicanangkan oleh pihak 
universitas. 
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Abstrak 
Telaah ini bertujuan mendeskripsikan dan menemukan solusi terhadap 
problematika pelaksanaan Undang-Undang  No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di era otonomi daerah. 
Pelaksanaan undang-undang tersebut  tidak efektif dikarenakan tidak ada 
kesetaraan beban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
undang-undang tersebut. Ketentuan pasal 28, 30, 41, 42, 47, 76, 82, 90 hanya 
memosisikan  pengusaha sebagai pihak yang bertanggung jawab, padahal antara 
pengusaha dan pemerintah daerah  merupakan partner yang saling  
kerergantungan.  Pemerintah daerah, dan pengusaha seharusnya merumuskan 
peraturan atau kesepakatan untuk mengatur kerjasama dengan mitra  kerja untuk 
menjaga lingkungan hidup sehingga yang bertanggung jawab dalam hal itu 
adalah mitra kerja. Dengan demikian pengusaha bisa melakukan usahanya 
dengan tenang  karena tanpa acaman hukuman. 

 
Kata kunci: Efektivitas, lingkungan hidup, otonomi daerah 
 
Pendahuluan 

Manusia dalam kenyataannya hidup 
didalam konteks ruang dan waktu. Dalam 
konteks ruang, manusia tidak bisa dilepaskan 
dari lingkungan yang ada di lingkungannya. 
Bahkan manusia merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dengan ruang manusia hidup. 
Eksistensi kehidupan dan peranan yang 
dimainkan oleh manusia itu  memiliki corak 
hubungan yang khas dengan lingkungan yang 
mengitarinya. Corak hubungan tersebut lebih 
bersifat fungsional, yaitu saling 
ketergantungan antara yang satu dengan yang 
lainnya untuk memainkan fungsi dan 
peranannya masing-masing. Sementara itu, 
manusia juga hidup  dalam konteks waktu. 
Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, 
manusia berusaha untuk meningkatkan 
kemampuan dirinya dan mengusahakan daya 
dukung dari lingkungannya agar dapat 
mencukupi kebutuhannya dan kesejahteraan 
hidupnya. 

Walaupun  sangat penting bagi manusia,  
pada kenyataan sering terjadi kerusakan pada 
alam. Ada dua faktor penyebab kerusakan 
alam, pertama, karena bencana alam seperti 
banjir, gunung meletus, badai, dan lain 

sebagainya, dan kedua, karena tangan-tangan 
manusia, seperti kebakaran hutan, limbah 
industri, penambangan liar, dan sebagainya.  
Faktor penyebab yang pertama relatif tidak 
dapat diprediksi karena faktor penyebabnya 
adalah gejala alam. Faktor penyebab yang 
kedua seharusnya dapat diprediksi dan 
dicegah. Olah perilaku manusia yang 
cenderung eksploitasif dan merusak alam 
harus dapat dicegah atau paling tidak dibatasi. 

Dalam kaitan dengan usaha 
penyelamatan lingkungan tersebutlah 
diperlukan piranti peraturan berupa undang-
undang tentang penyelamatan lingkungan. 
Undang-undang dalam hal ini akan berfungsi 
sebagai pelindung dari tekanan-tekanan 
kehendak dan kebutuhan manusia yang 
cenderung eksploratif. Hal tersebut juga 
berarti bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah 
harus memiliki sifat antisipatif, mengikuti 
perkembangan permaslahan di masyarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut kehadiran 
undang-undang  No. 32 tahun 2009 tentang 
pelindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup menjadi urgen. Undang-undang ini 
dibuat untuk dipedomani dalam rangka 
pengelolaan sumber daya alam, sehingga 
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sumber daya alam selain dieksploitasi untuk 
dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia 
juga dilindungi demi kelestariannya.  

Di era otonomi daerah, ketika 
pemerintah daerah memiliki wewenang yang 
besar dalam pengelolaan sumber daya alam di 
daerah, undang-undang semakin penting 
perannya. Tidak jarang ditemui, mungkin 
karena ketidaktahuan, kecerobohan, atau 
bahkan ada maksud-maksud tertentu yang 
bersifat koruptif, pemerintah daerah 
melakukan penyimpangan dalam 
mengeksploitasi sumber daya alam sehingga 
menyebabkan kerusakan lingkungan. Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 dalam hal ini 
memiliki peran strategis dalam menanggulangi 
hal tersebut.  

Akan tetapi, tampaknya pelaksanaan 
undang-undang No. 32 Tahun 2009 tersebut 
mengalami kendala, yaitu pelaksanaan 
undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini, 
terutama di era otonomi daerah tidak efektif. 
Makalah ini mengetengahkan telaah 
problemtika pelaksanaan undang-undang 
tersebut. Pembahasan ini diharapkan 
berkontribusi memberi pemahaman  solusi 
terhadap permasalahan yang ada.  
 
Otonomi Daerah 

Pergeseran paradigma sistem 
penyelenggaraan pemerintah daerah dari 
sistem yang bercorak sentalistik menjadi 
sistem desentralistik ditandai dengan lahirnya 
UU No.22 tahun 1999 sehingga daerah 
mendapatkan kewenangan yang luas dan 
bertanggung jawab. Pengertian kewenangan 
otonomi luas ialah  berupa keleluasaan daerah 
untuk menyelenggarakan kewenangan di 
semua bidang kecuali kewenangan politik luar 
negeri, pertahanandan keamanan, peradilan, 
moneter, fiscal, dan agama. Disamping itu, 
kewenangan yang utuh dan bulat dalam 
penyelenggaraan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan 
evakuasi. Bertanggung jawab dimaksudkan 
merupakan konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada daerah dalam tugas dan 
kewajiban yang harus dipikul daerah dalam 
mencapai tujuan,pemberian otonomi bwrupa 
pengangkatan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat secara baik. 

Pada prinsipnya kebijakan otonomi 
daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan 
selain tersentralisasi di tangan pemerintah 
pusat,jika dalam kondisi semula arus 

kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke 
tingkat pusat maka idealnya bahwa sejak 
diterapkannya kebijakan otonomi daerah 
itu,arus dinamika kekuasaan akan bergerak 
daribpusat ke daerah. Kebijakan otonkmi dan 
desentralisasi kewenangan tidak hanya 
menyangkut pengalihan kewenangan dari atas 
ke bawah,tetapi juga perlu diwujudkan atas 
karsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya 
kemandirian daerah. 

Otonomi daerah kadang- kadang hanya 
dipahami sebagai kebijakan yang bersifat 
intitusional belaka,karena hanya dikaitkan 
dengan fungsi- fungsi kekuasaan organ 
pemerintahan. Karena itu hanya menjadi 
perhatian soal pengalihan kewenangan 
pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat 
daerah pada tingkat suprastruktur kenegaraan 
maupun dalam rangka instrukturisasi 
manajemen pemerintahan,kebijakan otonomi 
daerah itu dikembangkan seiring dengan 
agenda dekonsentrasi merupakan konsep 
pembagian kewenangan secara vertikal maka 
kebijakan dekonsentrasi pada pokoknya 
merupakan kebijakan pembagian kewenangan 
birikrasi pemerintah secara horisontal. Oleh 
karena itu, otonomi tidak hanya dilihat dari 
pengalihan kewenangan pemerintah pusat ke 
pemerintahan daerah,tetapi juga menyangkut 
pengalihan kewenangan dari pemerintah ke 
masyarakat.  

Otonomi daerah berarti otonomi 
masyarakat didaerah-daerah yang diharapkan 
dapat terus tumbuh dan berkembang 
keprakarsaan dan kemandiriannya dalam iklim 
domokrasi. Jika kebijakan otonomi daerah 
tidak dibarengi dengan peningkatan 
kemandirian dan keprakarsaan masyarakat 
didaerah sesuai dengan atau demokrasi,maka 
praktik-praktik kekuasaan yang menindas 
seperti dialami sistem lama yang 
tersentralisasi, tetapi muncul dalam hubungan 
pemerintah di daerah dengan masyarakat. 
Bahkan kekawatiran akan sistem otononi 
daerah akan menimbukan otorotorialisme 
lokal diaelurih Indonesia. Para pejabat di 
daerah sebelumnya tidak memiliki banyak 
kewenangan,dalam waktu singkat tiba-tiba 
mendapatkan kekuasaan dan kesempatan 
sangat besar dan belum tentu dapat dikenali 
sebagai mana mestinya. Dalam keadaan 
demikian sesuai dalil Lord Acton bahwa 
Power Tends To Corrupt and Absolute 
Corrupt Absolutely, timbul kekawatiran bahwa 
iklim penindasan dan praktik- praktik 
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kezaliman yang anti demokrasi serta praktik- 
praktik pelanggaran hukum dan 
penyalagunaan wewenang,yang terjadi 
ditingkat pusat justru beralih ke pemerintahan. 
 
Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 

Untuk mengetahui tingkat efektifitas 
suatu hukum, maka  pertama-tama harus dapat 
diukur tingkat hukum itu ditaati atau tidak. 
Jika suatu aturan hukum ditaati sebagian besar  
target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka 
dapat dikatakan bahwa hukum yang 
bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 
sekalipun dapat dikatakan aturan hukum yang 
ditaati itu efektif,  masih perlu dipertanyakan 
lebih jauh derajat efektifitasnya. 

Menurut Ali (2009) faktor-faktor yang 
mempengaruhi ketaatan terhadap hukum 
secara umum  antara lain: 
a. Relevansi aturan hokum secara umum, 

dengan kebutuhan hukum dan orang-orang 
yang menjadi target aturan hokum yang 
umum itu. Oleh karena itu, jika aturan 
hukun yang dimaksud berbentuk undang-
undang, maka pembuat undang-undang 
dituntut untuk mampu memahami 
kebutuhan dari target pemberlakuan dari 
undang-undang tersebut. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan 
hukum ,sehingga mudah dipahami oleh 
target diberlakukannya aturan hukum. 
Jadi,perumusan substansi aturan hukum, itu 
harus dirancang dengan baik, jika 
aturannya tertulis, harus ditulis dengan 
jelas dan mampu dipahami secara pasti. 
Meskipun, nantinya tetap membutuhkan 
interprestasi dari penegak hukum yang 
akan menerapkannya. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh 
target aturan hukum itu. Kita tidak boleh 
meyakini fiksi hukum yang menentukan 
bahwa semua penduduk yang ada pada 
wilayah suatu negara, dianggap mengetahui 
keberadaan suatu hukum yang ada di 
negaranya. Tidak mungkin penduduk atau 
warga masyarakat secara umum, mampu 
mengetahui keberadaan suatu aturan 
hukum dan substansinya. Jika aturan 
hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal. 

d. Jika aturan hukum yang dimaksud adalah 
perundang-undangan maka aturannya 
bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat 
melarang (prohibitur) lebih mudah 

dilaksanakan ketimbang hukum yang 
bersifat mengharuskan (mandatur). 

e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan 
hukum itu, harus dipadankan dengan aturan 
hukum yang dilanggar tersebut. Suatu 
sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk 
suatu tujuan tertentu,belum tentu tepat 
untuk tujuan lain. 

f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan 
dalam aturan hukum,harus proporsional 
dan memungkinkan untuk 
dilaksanakan.Sebagai contoh,sanksi denda 
yang diancamkan oleh Undang-undang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang 
berlaku di Indonesiasaat ini,terlalu berat 
jika dibandingkan dengan penghasilan 
orang Indonesia. Sanksi jutaan rupiah 
untuk pengemudi angkutan umum 
yangvtidakiliki ikat pinggang pengaman 
atau pemadam kebakaran,terlalu berat 
untuk mampu dilaksankan oleh 
mereka.Sebaliknya,sanksi yang terlalu 
ringan untuk suatu kejahatan,tentubya akan 
berakibat warga masyarakat tidak segan 
untuk melakukan kejahatan tersebut. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk 
memproses jika terjadi pelanggaran 
terhadap aturan hukum tersebut memang 
memungkinkan, karena tindakan yang 
diatur dan diancamkan sanksi,memang 
tindakan yang konkret dapat 
dilihat,diamati, oleh karenanya 
memungkinkan untuk dipeoses dalam 
setiap tahapan 
(penyelidikan,penyidikan,penuntutan,dan 
penghukuman).Membuat suatu aturan 
hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat 
gaib atau mistik adalah mustahil untuk 
ditegakkan melalui proses hukum. 
Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang 
sering dikenal dengan sihir atau tenung. 

h. Aturan hukum yang mengandung norma 
moral berwujud larangan,relatif akan jauh 
lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 
bertentangan dengan nilai moral yang 
dianut oleh orang-orang yang menjadi 
target dibwrlakukannya aturan tersebut. 
Aturan hukum yang berat adalah aturan 
hukum yang melarang dan mengancamkan 
sanksi bagi tindakan yang dilarang dan 
mengancamkan sanksi agama,norma,adat 
istiadat atau kebiasaan lainnya.Aturan 
hukum yang tidak diatur dan tidak dilarang 
oleh norma lain ,akan lebih tidak efektif. 
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i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan 
hukum secara umum,juga tergantung pada 
optimal dan profesional tidaknya aparat 
penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunya aturan hukum tersebut,mulai 
dari tahap 
pembuatannya,sosialisasinya,proses 
penegakan. Oleh karena itu,menurut 
pendapat Achmad Ali,pada umumnya 
faktor yang banyak mempengaruhi 
efektifitas suatu perundang-undangan 
adalah profesional dan optimal penekanan 
peran,wewenang,dan fungsi dari para 
penegak hukum, baik didalam menjalankan 
tugas yang dibebankanbterhadap dirinya 
maupun dalan penegakkan perundang- 
undangan. 

Dalam kaitan ini, faktor- faktor yang 
menjadikan Undang-Undang no.32 tahun 2009 
tidak efektif ini adalah adanya 
ketidaksingkronan beban tanggung jawab di 
antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
undang-undang tersebut, yaitu antara pihak 
pemerintah daerah dan pengusaha. Hal 
tersebut, misalnya, tampak pada pasal 40, 
pasal 47, pasal 76, pasal 82, dan pasal 90. Pada 
pasal-pasal tersebut semua kesalahan dan 
beban harus dipikul oleh pengusaha. Pasal-
pasal tersebut sebagaimana dikutip berikut. 

Pasal 40 
1. Izin lingkungan merupakan persyaratan 

untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan.  

2. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin 
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 

3. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan 
mengalami perubahan, penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
memperbarui izin lingkungan.  

Pasal 42 
1. Dalam rangka melestarikan fungsi 

lingkungan hidup, Pemerintah dan 
pemerintah daerah wajib mengembangkan 
dan menerapkan instrumen ekonomi 
lingkungan hidup. 

2. Instrumen ekonomi lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a) perencanaan pembangunan dan kegiatan 

ekonomi; 
b) pendanaan lingkungan hidup; dan 
c) insentif dan/atau disinsentif.  

Pasal 74 

1. Pejabat pengawas lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(3) berwenang: 
a)  melakukan pemantauan; 
b) meminta keterangan; 
c) membuat salinan dari dokumen dan/atau 

membuat catatan yang diperlukan; 
d) memasuki tempat tertentu; 
e) memotret;  
f) membuat rekaman audio visual; 
g) mengambil sampel; 
h) memeriksa peralatan; 
i) memeriksa instalasi dan/atau alat 

transportasi; dan/atau 
j) menghentikan pelanggaran tertentu. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat 
pengawas lingkungan hidup dapat 
melakukan koordinasi dengan pejabat 
penyidik pegawai negeri sipil.  

3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
dilarang menghalangi pelaksanaan tugas 
pejabat pengawas lingkungan hidup. 

Pasal 76 
1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
jika dalam pengawasan ditemukan 
pelanggaran terhadap izin lingkungan. 

2. Sanksi administratif terdiri atas:  
a) teguran tertulis; 
b) paksaan pemerintah; 
c) pembekuan izin lingkungan; atau 
d) pencabutan izin lingkungan. 

Pasal 82 
1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

berwenang  untuk memaksa penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan pemulihan lingkungan hidup 
akibat pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup yang dilakukannya. 

2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
berwenang atau dapat  menunjuk pihak 
ketiga untuk  melakukan pemulihan 
lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup 
yang dilakukannya atas beban biaya 
penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

Pasal 90 
1. Instansi pemerintah dan pemerintah 

daerah yang bertanggung jawab di 
bidang lingkungan hidup berwenang 
mengajukan gugatan ganti rugi dan 
tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang menyebabkan 
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pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang mengakibatkan 
kerugian lingkungan hidup.  

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

 Untuk mengatasi masalah tersebut 
hendaknya pemerintah dan pengusaha duduk 
dalam satu meja untuk mengatasi pencemaran 
lingkungan. Misalnya, pasal 28, pasal 30, dan 
pasal 42  harus disepakati oleh pemerintah 
daerah dan pengusaha untuk menentukan  
mitra kerja yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan.  Tanggung jawab tidak semuanya 
dibebankan kepada pengusaha. Pasal-pasal 
yang dimaksud sebagaimana dikutip berikut. 

Pasal 28 
1. Penyusun amdal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 
wajib memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal. 

2. Kriteria untuk memperoleh sertifikat 
kompetensi penyusun amdal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a) penguasaan metodologi penyusunan 

amdal; 
b) kemampuan melakukan pelingkupan, 

prakiraan, dan evaluasi dampak serta 
pengambilan keputusan; dan 

c)  kemampuan menyusun rencana 
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup. 

3. Sertifikat kompetensi penyusun amdal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi 
kompetensi penyusun amdal yang 
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
sertifikasi dan kriteria kompetensi 
penyusun amdal diatur dengan 
peraturan Menteri. 

Pasal 30 
1. Keanggotaan Komisi Penilai Amdal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
terdiri atas wakil dari unsur:  
a) instansi lingkungan hidup;  
b) instansi teknis terkait;  
c) pakar di bidang pengetahuan yang 

terkait dengan jenis usaha dan/atau 
kegiatan yang sedang dikaji; 

d) pakar di bidang pengetahuan yang 
terkait dengan dampak yang timbul 
dari suatu usaha dan/atau kegiatan 
yang sedang dikaji; 

e) wakil dari masyarakat yang 
berpotensi terkena dampak; dan  

f)  organisasi lingkungan hidup. 
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi 

Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis 
yang terdiri atas pakar independen yang 
melakukan kajian teknis dan sekretariat 
yang dibentuk untuk itu. 

3. Pakar independen dan sekretariat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pengusaha dan pemerintah daerah dapat 
bersama-sama menguasai mitra kerja yang 
menangani pencemaran lingkungan tersebut, 
sehingga tidak terjadi saling  menggugat dan 
saling menuntut,  pengusaha tidak dibayang 
bayangi tentang penuntutan, misalnya, 
pencabutan izin atau gugatan dari masyarakat 
atau pemerintah daerah. Harus disadari bahwa 
sesama mitra antara pengusaha dan pemerintah 
saling ketergantungan dalam menyelesaikan 
masalah sehingga masalah cepat selesai dan 
efektif. 
 
Simpulan  

Dalam pelaksanaan undang-undang 
harus ada keseimbangan perlakuan antara para 
pihak yang terlibat dalam undang-undang. 
Ketidakseimbangan perlakuan, beban dan 
tanggung jawab akan membuat ketimpangan 
dan ketidakefektifan berlakunya undang-
undang. Hal tersebutlah yang terjadi pada 
pelaksanaan  UU no.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Dalam hal itu, perlu kesetaraan posisi 
antara pengusaha dan pemerintah daerah 
karena pada satu sisi pemerintah daerah sangat 
membutuhkan pengusaha untuk investasi di 
daerahnya dan di sisi lain pengusaha 
membutuhkan perlindungan dan fasilitas 
berusaha dari pemerintah daerah. 

UU no.32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di era otonomi daerah harus banyak 
ditujukan kepada mitra kerja, perusahaan, dan 
pemerintah daerah,  diusahakan beban 
tanggung jawab itu beralih kemitra kerja,  
tidak  pada pengusaha , sehingga pengusaha 
dapat lebih efektif.  
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Abstrak 

Antibodi terhadap mutated citrullinated vimentin (anti-MCV) merupakan penanda 

spesifik untuk artritis rematoid. Artritis rematoid adalah suatu kelainan sendi 

yang sulit diketahui secara dini. Anti-MCV &RF rapid test ICT digunakan untuk 

mendeteksi antibodi anti-MCV &RF pada penderita artritis rematoid dengan 

cepat, dengan maksud pasien dapat di terapi lebih awal sebelum terjadi 

kerusakan persendian lebih lanjut. Pemeriksaan antibodi pada proses inflamasi 

pasien rawat jalan artritis di poli rematologi RSUD Dr Soetomo Surabaya 

menggunakan anti-MCV & RF imunokromatografi. Mengetahui sensitivitas, 

spesifisitas diagnostik, nilai ramal positif dan nilai ramal negatif uji anti-mutated 

citrullinated vimentin dan rheumatoid factor (anti-MCV & RF) rapid test pada 

penderita artritis rematoid. Pemeriksaan cepat (rapid test) anti-MCV & RF 

metode ICT merupakan suatu lateral flow immunoassay yang mendeteksi secara 

bersamaan antibodi anti-MCV dan RF. Sampel yang digunakan adalah 10 µl 

darah utuh dari pembuluh darah kapiler ujung jari pasien nyeri sendi. Anti-MCV 

& RF mendeteksi secara kualitatif dalam waktu 15 menit. Hasilnya tampak garis 

merah yang terbentuk di daerah kontrol dan tes. Pemeriksaan anti-MCV & RF 

rapid test dibandingkan dengan uji anti-MCV & RF ELISA. Analisis dilakukan 

terhadap sampel darah penderita artritis rematoid (n = 30) sebagai kelompok 

pasien dan artritis karena penyakit rematik lainnya (n = 30) sebagai kelompok 

kontrol. Sensitivitas pemeriksaan cepat antibodi terhadap MCV adalah 97% dan 

spesifisitasnya 93%. Sensitivitas anti-MCV ELISA adalah 100% dengan 

spesifisitas 93%. Sedangkan sensitivitas dan spesifisitas rheumatoid factor baik 

pada rapid test maupun ELISA adalah berturut-turut 77% dan 73%. ELISA anti-

MCV mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi untuk diagnosis artritis 

rematoid. Anti-MCV bisa digunakan untuk pemantauan kemajuan pengobatan 

pasien artritis rematoid. Sedangkan uji anti-MCV dan RF metode 

imunokromatografi (rapid test) mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk 

diagnosis artritis rematoid dan bermanfaat dalam praktek klinis karena 

sederhana, mudah, handal dan membantu skrining pasien artritis rematoid. 

 

Kata kunci : Artritis rematoid, anti-mutated citrullinated vimentin  antibody, rheumatoid 

factor, imunokromatografi. 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Artritis rematoid adalah suatu penyakit 

inflamasi yang mengenai jaringan ikat sendi, 

bersifat progresif, simetrik dan sistemik. Selain 

jaringan ikat sendi serta sendi-sendi yang 

terkena, penyebaran juga mengenai segenap 

organ dalam tubuh penderita. Oleh karenanya 

diperlukan diagnosis lebih dini artritis 

rematoid sebelum terjadinya destruksi sendi 

mailto:febtapatklin@gmail.com
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yang mengakibatkan deformitas sendi 

(Vastesaeger N, et. al. 2009. Aletaha D. et.al, 

2010). 

Penderita artritis rematoid lebih sering 

terjadi pada wanita, terutama diatas usia 40 

tahun. Organisasi kesehatan sedunia (WHO) 

menyatakan bahwa angka kejadian penderita 

penyakit sendi akan meningkat tajam karena 

banyaknya orang yang berumur lebih dari 50 

tahun pada tahun 2020, semakin banyaknya 

urbanisasi, peningkatan industri dan 

pencemaran lingkungan. Di Indonesia 

penduduk berusia diatas 40 tahun didapatkan 

prevalensi artritis rematoid 0,5% di daerah 

kotamadya dan 0,6% di daerah kabupaten. 

Prosedur diagnostik dengan berbagai alat 

canggih penunjang diagnosis artritis rematoid 

dirasakan semakin mahal, terutama bagi 

masyarakat ekonomi menengah kebawah yang 

merupakan sebagian besar masyarakat 

Indonesia. Tuntutan akan pelayanan yang lebih 

baik, akurat dan cepat dengan harga yang 

terjangkau oleh masyarakat, melatarbelakangi 

maksud dilaksanakannya penelitian ini sebagai 

upaya mengatasi masalah diagnosis dini artritis 

rematoid. Diagnosis dini artritis rematoid 

sangat penting untuk mencegah terjadinya 

kecacatan pada pasien karena kerusakan sendi 

(Majithia V, 2007). 

Artritis rematoid merupakan suatu 

penyakit autoimun dengan karakteristik 

peradangan sendi, sehingga menyebabkan 

kerusakan dan hilangnya fungsi persendian. 

Diagnosis yang cepat dan tepat adalah penting 

untuk mencegah kerusakan sendi  secara luas.  

Prosedur diagnostik yang cukup rumit dan biaya 

reagen yang semakin mahal melatar belakangi 

dilakukannya penelitian ini untuk mencari cara 

pemeriksaan serologi artritis rematoid yang lebih 

praktis, mudah, cepat dan sederhana yakni 

dengan uji cepat metode immunokromatografi. 

Tujuh puluh lima persen penderita artritis 

rematoid memberikan hasil parameter 

rheumatoid factor positif. Rheumatoid factor 

yang tidak spesifik untuk artritis rematoid, 

diperlukan penanda serologi artritis rematoid 

lainnya  yang lebih spesifik yaitu anti-

citrullinated protein (anti-CCP) dan anti-mutated 

citrullinated vimentin (anti-MCV)  (Nishimura 

K, 2007. Holger et. al. 2007,  Jinxia, et. al. 2010, 

Avouac J,2010). 

Berdasarkan kriteria klasifikasi terbaru 

artritis rematoid dari the American College of 

Rheumatology (ACR) dan the European 

League Against Rheumatism (EULAR) tahun 

2010, berdasarkan analisis hasil beberapa 

penelitian cohorts pasien sinovitis, yakni 

(Aletaha D, 2010) : 

1. The number and size of involved joints 

(score : 0-5) 

2. Results of rheumatoid factor and anti-

citrullinated protein antibody testing 

(score : 0-3) 

3. Abnormal sedimentation rate or elevated 

C-reactive protein level (1 point) 

4. Symptom duration > 6 weeks (1 point) 

Skor maksimal adalah 10. Pasien 

dinyatakan terkena artritis rematoid bila skor 

≥6 dan keluhan dirasakan lebih dari enam 

minggu. Pentingnya deteksi dini antibodi 

rheumatoid factor sebagai penanda artritis 

rematoid bertujuan untuk mencegah kerusakan 

jaringan lebih lanjut, mencegah hilangnya 

fungsi, mengurangi nyeri, mencapai remisi 

secepat mungkin karena terapi lebih awal 

sehingga prognosis lebih baik dan pasien dapat 

bekerja seperti sediakala. Uji cepat untuk 

identifikasi dini penderita artritis rematoid 

dengan metode imunokromatografi membantu 

laboratorium sederhana (puskesmas, 

poliklinik, poli rawat jalan) yang tidak 

memiliki sarana pemeriksaan alat modern 

seperti ELISA (Tabushi Y, 2008. Renger F. et. 

al, 2009). Tujuan penelitian adalah Menilai 

sarana penunjang diagnosis artritis rematoid 

yang mempunyai nilai diagnostik (sensitivitas 

dan spesifisitas diagnostik) tinggi, cepat dan 

praktis. 

 

Tinjauan Pustaka 

Artritis rematoid 

Artritis adalah peradangan sendi. Sangat 

penting menegakkan diagnosis lebih awal dari 

peradangan sendi untuk bisa diberi pengobatan 

sehingga meringankan penderitaan pasien dan 

mencegah kelainan sendi lebih lanjut. Artritis 

dapat terjadi akut atau kronis, mengenai satu 

sendi (monoartritis) juga bisa menyerang 

banyak sendi (poliartritis) (Sibuea W.H. et.al. 

2005). 

Penyakit artritis rematoid merupakan 

penyakit sistemik yang bersifat progresif 

dengan proses inflamasi membran sinovial 

sendi diartroidial. Sendi yang terkena secara 

simetris, membengkak, nyeri dan dapat 

menyebabkan kerusakan bagian dalam sendi 

(Landre-Beauvais AJ,2001).  

Artritis rematoid merupakan suatu 

inflamasi kronik dengan manifestasi utama 

poliartritis progresif dan bisa melibatkan 
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seluruh organ tubuh. Proses radang serta 

proliferasi membran sinovial menyebabkan 

kerusakan pada sendi, tulang rawan, tulang, 

jaringan ikat dan tendon.Artritis rematoid 

disebut juga sebagai penyakit rematik artikuler 

kronik, penyakit rematik yang sesungguhnya 

atau penyakit poliartritis kronik (Egerer 

K.et.al.2009). 

Epidemiologi dan manifestasi klinik 

Penyakit artritis rematoid merupakan 

suatu penyakit yang telah lama dikenal dan 

tersebar diseluruh dunia serta melibatkan 

semua ras dan kelompok etnik. Penyakit ini 

terjadi sekitar 0,6% dari jumlah penduduk 

Indonesia dan wanita 3-4 kali lebih sering 

dibandingkan pria terutama di usia lebih dari 

40 tahun (Iain B,2007). Beberapa manifestasi 

klinik pada penderita artritis rematoid sangat 

bervariasi, yaitu : 

a. Berbagai gejala konstitusional, misalnya 

malaise/lelah, kurang nafsu makan, 

penurunan berat badan dan demam. 

b. Poliartritis simetris (peradangan sendi pada 

sisi kiri dan kanan) terutama pada sendi 

perifer. Hampir semua sendi diartrodial 

(sendi yang dapat digerakkan dengan 

bebas) dapat terserang artritis. 

c. Kekakuan di pagi hari selama lebih dari 

satu jam dapat bersifat umum terutama 

menyerang sendi-sendi. (Pada osteoartritis 

peradangan tulang dan sendi, berlangsung 

beberapa menit kurang dari satu jam). 

d. Artritis erosif pada gambaran radiologi. 

Peradangan sendi kronik mengakibatkan 

pengikisan ditepi tulang. 

e. Deformitas : kerusakan struktur penunjang 

sendi dengan perjalanan penyakit. Pergeseran 

ulnar atau deviasi jari, pergeseran sendi pada 

tulang telapak tangan dan jari. Tulang rawan 

dari sendi-sendi hancur dan mengakibatkan 

deformitas. Pada kaki terdapat tonjolan kaput 

metatarsal yang timbul sekunder dari 

subluksasi metatarsal. Sendi-sendi besar juga 

dapat terserang dan mengalami pengurangan 

kemampuan bergerak terutama dalam 

melakukan gerakan ekstensi.  

f. Nodula-nodula reumatoid adalah massa 

subkutan. Lokasi tersering deformitas adalah 

bursa olekranon (sendi siku) atau disepanjang 

permukaan ekstensor lengan. 

g. Manifestasi ekstra-artikular (diluar sendi), 

reumatik juga menyerang organ-organ lain 

diluar sendi seperti keratokonjungtivitis, 

sistem kardiovaskular. 

Patogenesis artritis rematoid  

Penyebab artritis rematoid berkaitan 

dengan disfungsi sistem imun. Hal tersebut dapat 

terjadi karena faktor keturunan/herediter atau 

faktor genetik dan faktor didapat yaitu adanya 

pemicu terjadinya reaksi autoimun dalam tubuh, 

misalnya faktor lingkungan berupa rokok, infeksi 

bakteri, mikoplasma,virus serta faktor hormonal, 

obesitas dan usia. Destruksi jaringan sendi 

terjadi melalui dua cara, pertama adalah 

destruksi oleh protease, kolagenase dan enzim 

hidrolitik lain. Enzim-enzim tersebut memecah 

kartilago, ligamen, tendon dan tulang pada 

sendi, serta dilepaskan bersama-sama dengan 

radikal O2 dan metabolit asam arakidonat oleh 

leukosit polimorfonuklear dalam cairan 

sinovial. Kedua faktor infeksi karena 

mikroorganisme menghasilkan antigen tipe II 

kolagen dari tulang rawan sendi penderita 

(Westwood OM, 2006. Ozkan Y, et. al. 2006). 

Membran sinovial pada penderita artritis 

rematoid mengalami hiperplasia, peningkatan 

vaskularisasi dan infiltrasi sel-sel pencetus 

inflamasi. Persendian yang terkena bisa 

mengenai sendi besar, kecil dan bersifat kronik 

progresif. Mula-mula  dekalsifikasi tulang di 

daerah sekitar persendian, kemudian terjadi 

kerusakan tulang, kapsul artikuler dan tulang 

rawan artikuler. Semakin lama nyeri semakin 

bertambah hingga fungsi sendi menurun. 

Akumulasi autoantibodi dari persendian 

selanjutnya  mengikuti sirkulasi darah sistemik 

menyebabkan gangguan terhadap organ-organ 

lain di seluruh tubuh, seperti jantung, 

pembuluh darah, ginjal, hati, dll. Oleh 

karenanya diagnosis yang tepat sangat penting 

agar dapat diterapi lebih awal sehingga 

mencegah komplikasi ( Ernest, et.al, 2001).  

Di bidang genetik, artritis rematoid 

berhubungan dengan major histocompatibility 

complex class II antigen HLA-DRB 1 0404 

dan DRB1 0401. Fungsi utama molekul HLA 

class II adalah untuk mempresentasikan 

antigenik peptida kepada CD4+ sel T yang 

menunjukkan bahwa artritis rematoid 

disebabkan oleh artritogenik. Antigen ini bisa 

berupa antigen eksogen seperti virus atau 

protein antigen endogen yakni rheumatoid 

factor dan citrullinated protein.  

Antigen eksogen dan endogen tersebut 

mengaktifasi sel T CD4
+
  yang kemudian 

menstimulasi monosit, makrofag dan sinovial 

fibroblas untuk memproduksi interleukin 1, 

interleukin 6 dan TNF α untuk mensekresikan 

matriks metalloproteinase melalui hubungan 

antar sel dengan bantuan CD69 dan CD 11 
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melalui pelepasan mediator-mediator pelarut 

seperti interferon ⋎ dan interleukin 17. 

Interleukin 1, interleukin 6 dan TNF α 

merupakan kunci terjadinya inflamasi pada 

artritis rematoid.(Mc Innes I B, Schett G, 

2007). 

Aktifasi sel T CD4+ juga menstimulasi 

sel B melalui kontak sel secara langsung dan 

ikatan dengan α1β1 integrin, CD40 ligan dan 

CD 28 memproduksi immunoglobulin meliputi 

rheumatoid factor dan berbagai jenis 

citrullinated protein. Rheumatoid factor dan 

anti-citrullinated protein mengaktifkan 

komplemen melalui pembentukan imun 

kompleks. 

Aktifasi CD4+ sel T juga 

mengekspresikan osteoklastogenesis yang 

menyebabkan gangguan sendi. Aktifasi 

makrofag, limfosit dan fibroblas juga 

menstimulasi angiogenesis sehingga terjadi 

peningkatan vaskularisasi yang ditemukan 

pada sinovial penderita artritis rematoid.  

Rheumatoid Factor 

Rheumatoid factor merupakan antibodi 

poliklonal yang mempunyai determinan 

antigenik pada fragmen Fc immunoglobulin. 

Rheumatoid factor mempunyai struktur suatu 

immunoglobulin G didalam immunoglobulin M. 

Imunoglobulin M rheumatoid factor dapat 

dideteksi keberadaannya dan diukur 

konsentrasinya baik secara kualitatif maupun 

secara kuantitatif.  Determinan antigenik atau 

epitop pada fraksi C immunoglobulin G 

rheumatoid factor dapat mengikat antigen 

lainnya. Oleh karenanya, rheumatoid factor tidak 

spesifik untuk artritis rematoid.  Rheumatoid 

factor di cairan sendi diproduksi oleh limfosit 

dalam membran sinovial  dan cairan sinovial. 

Titer rheumatoid factor yang tinggi 

menunjukkan prognosis yang buruk dan 

kecenderungan bermanifestasi ekstraartikuler. 

Deteksi keberadaan rheumatoid factor yang telah 

diketahui adalah dengan uji aglutinasi, 

presipitasi, pengikatan komplemen, 

immunofluoresensi, radioimmunoassay dan EIA. 

Rheumatoid factor merupakan penanda serologis 

sensitif untuk artritis rematoid selama lebih dari 

50 tahun. (Rose NR,2002). 

Diagnosis artritis rematoid sesuai dengan 

kriteria ACR-EULAR 2010 adalah berdasarkan 

manifestasi klinis dan pemeriksaan serologi. 

Pemeriksaan serologi terutama untuk mengetahui 

keberadaan autoantibodi Ig M  rheumatoid factor 

sebagai penanda artritis rematoid . Autoantibodi 

perinuklear ini terbentuk sebagai respons imun 

antigen yang merupakan faktor perinuklear 

filaggrin (filament-aggregating protein) pada 

proses inflamasi artritis rematoid. Rheumatoid 

factor yang semakin meningkat di sinovial 

memperburuk gejala artritis rematoid.(Egerer K. 

et.al. 2009). 

Rheumatoid factor merupakan 

autoantibodi yang diketahui pertama kali dan 

memiliki hubungan dengan artritis rematoid. 

Pemeriksaan serologi rheumatoid factor telah 

digunakan secara luas untuk mendeteksi 

penyakit artritis, namun tidak spesifik pada 

diagnosis artritis rematoid.(Liu X, et.al, 2009). 

Oleh karena rheumatoid factor yang tidak 

spesifik tersebut, diperlukan suatu penanda 

yang lebih spesifik untuk artritis reumatoid 

yaitu anti-citrullinated peptide antibody 

(ACPA).(Syversen S.W. et. al, 2009). 

Anti-MCV (Anti-Mutated citrullinated 

vimentin) 

Vimentin adalah suatu protein 

sitoskeleton atau sitokeratin yang ikut 

mambantu membentuk struktur mikrotubulus 

sebagai kerangka pada sistem muskuloskeletal. 

Pada keadaan fisiologis, vimentin mengalami 

sitrulinasi menjadi vimentin tersitrulinasi. 

Proses sitrulinasi meningkat pada inflamasi 

sinovial dan diproduksi antibodi terhadap 

vimentin / anti-vimentin / anti-Sa oleh sel 

plasma sebagai respons imun. Perubahan yang 

terjadi pada vimentin tersitrulinasi karena 

proses inflamasi sinovial disebut sebagai 

Mutated citrullinated vimentin (MCV) dan 

antibodi terhadap MCV dikenal dengan anti-

MCV. Terbentuknya anti-MCV menunjukkan 

adanya proses inflamasi yang sedang aktif di 

sinovial. Anti-MCV merupakan antibodi alami 

(innate invivo antibody). (Coenen D, 2007. 

Tilleman K, 2008. Steendam, 2011). 

Modifikasi autoantigen selama proses  

apoptosis menyebabkan timbulnya berbagai 

macam antigen di sinovial artritis rematoid seperti 

filaggrin (FLG), vimentin (VIM) dan citrullin. 

Proses citrullination (perubahan protein arginine 

menjadi citrulline) oleh enzim peptidylarginine 

deiminase (PAD).(Makrygiannakis et.al, 2006. 

Walther J Van venrooij, 2011). 
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Proses citrullination 

Sumber : Egerer K, Feist E, Burmester GB. The Serological Diagnosis of Rheumatoid Arthritis. Dtsch 

Arztebl 2009 ; 106 (10) : 159-163. 

 

 

Proses sitrulinasi sebenarnya suatu 

proses fisiologis di sistem muskuloskeletal. 

Hasil dari mekanisme matabolisme protein 

yang telah didistribusikan melalui sirkulasi 

darah ke setiap sistem jaringan, selanjutnya 

dipergunakan oleh masing- masing jaringan 

dalam memenuhi kebutuhan mempertahankan 

keseimbangan aktivitasnya. Demikian halnya 

di dalam sistem muskuloskeletal. Protein 

filagrin, arginin, vimentin yang dihasilkan dari 

hidrolisis protein oleh enzim proteolitik, 

sangat bermanfaat membantu pembentukan 

kerangka mikrotubulus sitoskeleton, 

sitokeratin dalam sistem muskuloskeletal. 

Dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan 

sintesis, hidrolisis dan apoptosis protein 

tersebut di dalam sistem muskuloskeletal. Jika 

ada proses inflamasi atau pemicu yang didapat 

seperti hipoksia, stress, faktor hormonal, usia, 

merokok serta genetik penyakit autoimun, juga 

keadaan yang dapat menurunkan sistem imun 

musculoskeletal, menyebabkan peningkatan 

aktivitas enzim proteolitik. Peningkatan enzim 

proteolitik memicu meningkatnya proses 

sitrulinasi, sehingga penumpukan protein 

tersitrulinasi (cyclic citrullinated protein 

(CCP), citrullinated vimentin) di sinovial, 

menyebabkan bone erotion, oeteoporosis dan 

proses pengikisan sendi. Peradangan sinovial 

menyebabkan perubahan sifat dari sebagian 

vimentin tersitrulinasi menjadi mutated 

citrullinated vimentin (MCV). ( Coenen 2007, 

Egerer 2009, Syversen 2009, Renger 2010, 

Steendam 2011). 

 Pada proses inflamasi artritis rematoid, 

hanya antibodi anti-CCP yang bisa dibuat 

invitro dengan target antifilagrin antibodi 

(AFA) dan telah banyak digunakan pada 

pemeriksaan serologi artritis rematoid. 

Sedangkan protein vimentin sitrulinasi 

merupakan biomarker alami yang baru 

diketahui dengan target anti-SA. Anti-MCV 

merupakan salah satu anti-citrullinated peptide 

antibody (ACPA) yang di produksi oleh sel 

plasma setelah aktivasi sel B sebagai respons 

terhadap antigen citrullinated. ( Mathsson 

L,2008.  Liu X, 2009) 

Autoantibodi citrullinated dan mutated 

citrullinated vimentin (MCV) merupakan 

penanda biokimia atau parameter serologi 

spesifik untuk artritis rematoid. Pemeriksaan 

anti-MCV dengan metode ELISA indirek 

memberikan spesifisitas hingga lebih dari 95% 

pada artritis rematoid.(Luime J. et.al, 2009. 

Renger F. et. al. 2009. Roland N.et.al. 2008). 

Anti-mutated citrullinated vimentin 

(anti-MCV) merupakan antibodi alami (Ig G) 

yang disekresi oleh sel mesenkim dan 

makrofag pada proses inflamasi sinovial 

pasien artritis rematoid.(Liu X,et. al, 2009). 

Kriteria artritis rematoid berdasarkan 

klasifikasi ACR-EULAR 2010. 

Konferensi organisasi rematik sedunia 

American College of Rheumatology/ACR, 

European League Against 

Rheumatism/EULAR dan International 

League of Association for 

Rheumatology/ILAR, telah membuat suatu 

konsensus baru tentang klasifikasi artritis 

rematoid pada September 2010. Bahwa 

diagnosis artritis rematoid ditegakkan 

berdasarkan manifestasi klinis persendian yang 

terkena, pemeriksaan laboratorium dan 

lamanya gejala sakit. Skor terdiri dari empat 

bagian besar (A s/d D), minimal mengenai satu 

sendi, baik sendi besar atau kecil, disertai 

pembengkakan atau tidak. Semakin banyak 

sendi kecil yang terkena maka skor semakin 
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besar. Berikut ini adalah kriteria artritis 

rematoid menurut ACR-EULAR 2010 

(Aletaha D. et. al. 2010) : 

a. Skor 0 jika mengenai satu sendi besar 

(sendi bahu, siku, panggul, pangkal paha, 

lutut, pergelangan kaki). 

 Skor 1 bila mengenai 2-10 sendi besar 

 Skor 2 jika yang terkena 1-3 sendi kecil 

(disertai nyeri sendi besar atau  tidak). 

Skor 3 jika mengenai 4-10 sendi kecil 

(dengan atau tanpa nyeri sendi besar) 

 Skor 5 jika mengenai lebih dari 10 

persendian (minimal ada 1 sendi kecil yang  

terkena) 

b. Pemeriksaan penanda serologi artritis 

rematoid (rheumatoid factor, citrullinated 

protein). 

 Skor 0 = FR – dan ACPA –  

 Skor 2 = FR + atau ACPA + (nilai rendah)  

 Skor 3 = FR + atau ACPA + (nilai tinggi) 

c. Reaktan fase akut  

 Skor 0 = CRP dan LED normal 

 Skor 1 = CRP atau LED tidak normal 

d. Lamanya gejala (nyeri, bengkak, disfungsi 

sendi :  

 < 6 minggu = skor 0 

 ≥ 6 minggu = skor 1 

Diagnosis artritis rematoid bila skor A + B + C 

+ D ≥ 6 s/d 10 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini dilakukan 

pemeriksaan antibodi IgM rheumatoid factor 

dan IgG anti-MCV pada penderita artritis 

rematoid dengan menggunakan anti-MCV & 

RF ICT. Anti-MCV & RF ICT merupakan uji 

diagnosis dini artritis rematoid metode 

imunokromatografi dalam bentuk strip. 

Teknik statistik inferensial yang 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian 

ini adalah statistik non parametris dalam 

bentuk data nominal dengan uji Kolmogorov-

Smirnov diperoleh rerata usia 46,63 ± 9,22 

dengan median 50 pada kelompok artritis 

rematoid, rerata 47,7 ± 9,05 dengan median 51 

pada kelompok artritis lain (p<0,05). Nilai 

diagnostik menggunakan tabel 2X2 dan uji 

statistik untuk melihat adakah perbedaan 

bermakna uji anti-MCV & RF ICT dengan uji 

ELISA menggunakan Mc Nemar serta uji 

kesesuaian Kappa.  

Enam puluh sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari 30 kasus artritis rematoid dan 30 

artritis lain dengan distribusi penyakit 

osteoartritis 21 kasus (35%), SLE 3 kasus 

(5%), spondiloartritis 3 kasus (5%), low back 

pain 1 kasus, psoriasis artritis 1 kasus dan 1 

kasus arthropathy. 

Reagensia uji anti-MCV dan 

rheumatoid factor metode imunokromatografi 

yang digunakan dalam penelitian ini tersedia 

dalam bentuk kit komersial, dalam satu 

kemasan berisi 10 cartridge disertai 3 ml 

larutan buffer. Reagen dapat disimpan dalam 

jangka panjang pada suhu 40C – 280C hingga 

tanggal kadaluwarsanya ( 28 November 2012).  

Cara dan pelaksanaan uji anti-MCV dan 

rheumatoid factor ICT sederhana, mudah, 

cepat (15 menit) dan praktis, tidak 

memerlukan peralatan tambahan lainnya 

(dalam kit sudah lengkap disertai lanset steril). 

Hal tersebut merupakan kelebihan dari uji anti-

MCV dan RF metode ICT, dibandingkan uji 

diagnostik lainnya yaitu ELISA yang 

memerlukan waktu satu hari pengerjaannya. 

Pemeriksaan dengan menggunakan uji anti-

MCV & RF rapid test ICT bisa secara 

langsung disamping pasien, sehingga tidak 

memerlukan laboratorium khusus dalam 

mengerjakannya. Pada ELISA memerlukan 

ruangan khusus, pengerjaan sesuai prosedur 

dengan tahapan-tahapan tertentu dan 

memerlukan alat khusus dalam pembacaan 

hasilnya. Biaya pemeriksaan dengan 

menggunakan uji anti-MCV & RF rapid test 

ICT  lebih murah dibandingkan dengan uji 

ELISA. 

Sampel darah utuh yang digunakan 

hanya satu tetes 10 µl dari ujung jari pasien 

yang sebelumnya didesinfeksi dengan kapas 

alkohol dan penusukan dg lanset steril yang 

telah tersedia di dalam kit. Berbeda dengan 

sampel ELISA yakni serum penderita 10 µl, 

memerlukan sentrifus terlebih dahulu untuk 

mendapatkan spesimen serum tersebut 

sebelum diperiksa. 

Peralatan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah uji anti-MCV dan rheumatoid factor 

metode imunokromatografi, semuanya telah 

tersedia dalam kit dan pembacaan hasilnya 

cukup dibaca dengan mata biasa. Sebaiknya 

pembacaan dilakukan di tempat yang 

mempunyai pencahayaan cukup karena bila 

muncul garis merah meskipun samar sudah 

dianggap positif. 

Data tersebut diatas menyatakan bahwa 

uji anti-MCV & RF ICT merupakan sarana 

diagnosis artritis rematoid dini yang andal dan 

praktis. 
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Sensitivitas diagnostik RF ICT pada 

penelitian ini adalah sebesar 76,7% dan 

sensitifitas diagnostik anti-MCV ICT pada 

penelitian ini adalah 96,7%. Berdasarkan 

karakteristik tes suatu uji laboratorium, 

sensitivitas diagnostik RF ICT termasuk dalam 

kriteria sedang dan sensitivitas diagnostik uji 

anti-MCV ICT amat tinggi.  Hal tersebut 

disebabkan karena uji imunokromatografi 

yang mengandung dua parameter dalam satu 

strip, salah satu saja positif termasuk dalam 

skor 2 positif (kriteria ACR-EULAR 2010). 

Penggunaan dua macam antibodi IgM RF dan 

IgG anti-MCV dapat meningkatkan 

sensitivitas, sehingga sensitivitas diagnostik 

uji anti-MCV & RF ICT sebesar 100%. 

Sensitivitas diagnostik uji anti-MCV & RF 

ICT termasuk dalam kriteria amat tinggi. Uji 

anti-MCV & RF ICT sangat bermanfaat pada 

pemeriksaan penyaring diagnosis dini artritis 

rematoid. Tidak ada perbedaan bermakna 

antara IgM RF ICT dengan IgM RF ELISA. 

Anti-MCV ELISA mempunyai sensitivitas 

yang lebih baik daripada anti-MCV ICT. 

Spesifisitas diagnostik RF ICT pada 

penelitian ini adalah sebesar 73,3% dan 

spesifisitas diagnostik anti-MCV ICT adalah 

sebesar 93,3%. Berdasarkan karakteristik tes 

suatu uji laboratorium, spesifisitas diagnostik 

RF ICT termasuk dalam kriteria sedang dan 

spesifisitas diagnostik anti-MCV ICT tinggi. 

Hal tersebut diatas disebabkan karena 

rheumatoid factor tidak spesifik untuk 

penyakit artritis rematoid saja, tetapi juga 

positif pada penyakit kelainan sendi lainnya. 

Uji anti-MCV mempunyai spesifisitas yang 

tinggi untuk membantu menegakkan diagnosis 

artritis rematoid. Anti- MCV yang positif 

menandakan pasien mengalami arthritis 

rematoid pada fase aktif. Spesifisitas IgM RF 

ICT tidak ada perbedaan bermakna dengan 

spesifisitas IgM RF ELISA. Begitu pula untuk 

spesifisitas anti-MCV ELISA tidak ada 

perbedaan bermakna dengan spesifisitas anti-

MCV ICT. 

Hasil positif sejati kasus artritis 

rematoid sebanyak 30 sampel, sedangkan hasil 

positif semu 10 sampel. Nilai ramal positif 

diagnostik RF ICT dalam penelitian ini adalah 

sebesar 74,2% merupakan uji laboratorium 

kriteria sedang. Nilai ramal positif diagnostik 

anti-MCV ICT adalah 93,5% merupakan uji 

laboratorium kriteria tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan uji RF 

metode imunokromatografi yang positif untuk 

meramalkan adanya penyakit artritis rematoid 

adalah sebesar 74,2% dan anti-MCV ICT 

93,5%. Nilai ramal positif diagnostik uji anti-

MCV & RF ICT  adalah 75% merupakan 

kriteria sedang. Tidak ada perbedaan 

bermakna antara nilai ramal positif IgM RF 

ICT dengan nilai ramal positif  IgM ELISA 

dan nilai ramal positif anti-MCV ELISA 

dengan nilai ramal positif anti-MCV ICT. 

 

Tidak didapatkan hasil uji negatif semu 

pada kasus artritis rematoid, sedangkan hasil 

negatif sejati sebanyak 20 sampel. Hal ini 

menunjukkan nilai ramal negatif diagnostik 

RF ICT pada penelitian ini sebesar 75,9%. 

Berdasarkan karakteristik tes suatu uji 

laboratorium termasuk dalam kriteria sedang. 

Nilai ramal negatif diagnostik anti-MCV ICT 

pada penelitian ini adalah 96,6% merupakan 

uji laboratorium kriteria amat tinggi. Berarti 

bahwa uji anti-MCV & RF metode 

imunokromatografi dalam meramalkan tidak 

adanya penyakit artritis rematoid adalah amat 

tinggi. Modifikasi antibodi anti-MCV dan RF 

pada strip meningkatkan sensitivitas 

pemeriksaan penyaring artritis rematoid karena 

penambahan IgG anti-MCV dapat menurunkan 

pengaruh non spesifik IgM RF. Nilai ramal 

negatif diagnostik uji anti-MCV & RF ICT 

adalah 100% merupakan kriteria amat tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uji 

anti-MCV & RF ICT bisa menyingkirkan 

penyakit nyeri sendi yang bukan dikarenakan 

oleh arthritis rematoid. Tidak ada perbedaan 

bermakna antara nilai ramal negatif IgM ICT 

dengan IgM RF ELISA. Nilai ramal negatif 

anti MCV ELISA lebih baik daripada nilai 

ramal negatif anti-MCV ICT. 

Efisiensi diagnostik merupakan 

gabungan antara sensitivitas dan spesifisitas 

diagnostik. Hasil uji yang menunjukkan positif 

sejati pada kasus artritis rematoid sebanyak 30 

sampel dan kasus artritis lain yang 

menunjukkan negatif sejati sebesar 20 sampel. 

Pada penelitian ini diperoleh efisiensi 

diagnostik untuk uji RF ICT adalah sebesar 

75%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

sensitifitas dan spesifisitas diagnostik  untuk 

uji RF ICT dalam menunjang diagnosis 

penyakit artritis rematoid sedang. Efisiensi 

diagnostik untuk anti-MCV ICT adalah 95 %, 

sehingga uji anti-MCV ICT dalam menunjang 

diagnosis penyakit artritis rematoid amat 

tinggi. Penggabungan dua parameter dalam 

satu kit yakni anti-MCV & RF ICT 
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mempunyai efisiensi diagnostik sebesar 83% 

merupakan kriteria tinggi.Tidak ada perbedaan 

bermakna efisiensi diagnostik antara IgM RF 

ICT dengan IgM RF ELISA. Efisiensi 

diagnostik anti-MCV ELISA (97%), lebih baik 

daripada anti-MCV ICT (95%).  

Hasil uji diagnostik yang baik adalah 

apabila hasil uji statistik Mc Nemar 

menunjukkan tidak berbeda bermakna (bila 

harga p>0,05) dan hasil uji statistik Kappa 

menunjukkan ada kesesuaian (bila harga 

p<0,05). 

Dari uji statistik Mc Nemar dan uji 

Kappa tersebut diatas, uji anti-MCV ELISA 

baik digunakan sebagai uji diagnostik karena 

hasil uji Mc Nemar didapatkan harga p>0,05 

dan uji Kappa dengan harga p<0,05. 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah, 

bisa terjadi kesalahan pengelompokan 

penderita yang termasuk kelompok artritis 

rematoid dan kelompok penderita nyeri sendi 

selain artritis rematoid di poli rematologi oleh 

klinisi, mengingat pemeriksaan fisik bagian A 

dan D saja belum bisa untuk menentukan skor 

lengkap klasifikasi artritis rematoid sesuai 

kriteria ACR-EULAR 2010. Klasifikasi artritis 

rematoid sesuai ACR-EULAR 2010 baru bisa 

dilakukan skor setelah seluruh pemeriksaan 

laboratorium dilakukan, yakni ada hasil 

pemeriksaan penanda inflamasi CRP atau 

LED. 

False-positive bisa terjadi pada hasil 

pemeriksaan menggunakan uji anti-MCV dan 

rheumatoid factor metode imunokromatografi, 

misalnya pada pasien dengan insufisiensi 

ginjal dan atlet atau seseorang dengan 

peningkatan aktivitas muskuloskeletal.  

 

Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat 

dibuat simpulan sebagai berikut : 

1. Uji anti-MCV & RF rapid test mempunyai 

nilai sensitivitas diagnostik yang sangat 

tinggi (100%), hal ini menunjukkan bahwa 

uji anti-MCV & RF ICT sangat baik 

digunakan pemeriksaan penyaring 

diagnosis dini artritis rematoid. Spesifisitas 

diagnostik uji anti-MCV & RF ICT sedang 

(67%) dan bila terbentuk band pada garis 

anti-MCV menandakan bahwa artritis 

rematoid sedang dalam fase aktif. Nilai 

ramal positif diagnostik sedang (75%), nilai 

ramal negatif diagnostik amat tinggi 

(100%) berarti dapat menyingkirkan non 

arthritis rematoid dan efisiensi diagnostik 

tinggi (83%) . Hal ini menunjukkan bahwa 

uji anti-MCV & RF ICT dapat digunakan 

pada pemeriksaan penyaring (skrining) 

penderita artritis rematoid dini. Uji anti-

MCV & RF ICT sangat praktis, cepat dan 

andal dalam pelaksanaannya sebagai alat 

penunjang diagnosis dini artritis rematoid. 

2. Nilai diagnostik uji anti-MCV ELISA lebih 

baik daripada anti-MCV rapid test dan bisa 

digunakan sebagai parameter pada 

pemantauan kemajuan pengobatan pasien 

artritis rematoid. Ada kesesuaian antara 

anti-MCV rapid test dan anti-MCV ELISA. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang penggunaan diksi, gaya bahasa, dan citraan 
yang terkandung dalam antologi cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 
karya Achmad Dandy, dkk., mahasiswa prodi pendidikan bahasa Indonesia 
STKIP Al Hikmah Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan metode analisis isi. Sumber 
data yang digunakan berupa antologi cerpen “Mencari Jejak Harta Karun 
Bangsa”. Validitas data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis mengalir, meliputi tiga komponen: reduksi data, 
display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” didominasi diksi kata 
serapan, gaya bahasa personifikasi, dan  citraan penglihatan. 

 
Kata kunci: diksi, gaya bahasa, citraan 
 
Pendahuluan 

Karya sastra merupakan cabang 
kesenian yang dituangkan melalui bahasa. 
Sebagai karya seni, karya sastra menggunakan 
bahasa untuk memperindah kisah yang ada di 
dalamnya. Kisah dalam karya sastra dapat 
berupa pengalaman batin maupun empirik dari 
pengarang. Kisah yang bersumber dari 
pengalaman batin atau empirik pengarang 
menarik untuk dikaji. Menurut Faruk 
(2012:15) sastra dapat dikatakan sebagai objek 
yang manusiawi, fakta kemanusiaan yang 
dapat dikaji lebih lanjut.  

Salah satu karya sastra fiksi dapat 
berupa cerpen. Nurgiyanto (2010: 10) 
mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah 
cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. 
Cerpen menyajikan penceritaan secara ringkas, 
tidak detil khusus yang bersifat 
memperpanjang cerita. Cerpen sebagai karya 
seni berfungsi sebagai notulen kehidupan. 
Pada umumnya, pengarang dengan imajinasi 
yang dimilikinya tidak akan bisa tidur dengan 
nyaman sebelum semua peristiwa itu ditulis, 
dibaca, dipahami, dan direntangkan oleh 
pembaca. Sebagai dokumentasi, cerpen bagai 
sebuah cermin yang memerhatikan peristiwa 
tersebut. 

Menurut Nuroh (2011: 22) hubungan 
dialektis antara cerpen dan realitas menjadi 
bukti bahwa cerpen dapat dianalisis dari 
berbagai sudut, seperti filosofis, religi, 
sosiologi, budaya, dan stilistika. Melalui 
pendekatan stiilistika, penulis mencermati 
beberapa fenomena yang terkandung di 
dalamnya, terutama peristiwa yang 
berhubungan dengan kehidupan manusia. 

Pemilihan diksi, gaya bahasa, dan 
citraan dalam karya sastra harus tepat sehingga 
pembaca dapat menangkap gagasan yang ingin 
disampaikan oleh pengarang. Selain itu, 
pemilihan gaya harus yang baru dan segar, 
sehingga memberi kesan orisinalitas dan 
keunikan. Sejalan dengan pendapat Ratna 
(2007: 272) bahwa, “Memahami gaya bahasa 
berarti menjelaskan kekhasan cara 
pengungkapan, baik seorang pengarang 
maupun sekelompok pengarang yang terikat 
dengan norma tertentu”. 

Antologi cerpen “Mencari Jejak harta 
Karun Bangsa” berisi sepuluh judul cerpen, 
antara lain Kemilau Langit Senja di Kota Raja, 
Silat Sholat, Budaya Nikah Muda Suku 
Madura, Melayang di Langit Pasundan, Telur 
Penyampai Pesanku, Teh Manis, Pena Hitam 
Dari Papua, Tarik Pegon di Hari Ketupat, Lika 
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Liku Sunat Masal, dan Pesona Pelangi di Mata 
Langit Tetangga. Kumpulan cerpen ini layak 
untuk dianalisis dalam pendekatan stilistika 
karena banyak ditemukan gaya bahasa 
sederhana namun segar. Kekuatan lain terlihat 
pada pesan yang terkandung di dalamnya, 
yang semuanya bertema pesona budaya dan 
permasalahan masyarakat Indonesia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
peneliti menganalisis antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” dari 
segi stilistika. Stilistika dipilih karena peneliti 
menemukan banyak pemanfaatan keindahan 
bahasa dalam penyampaian gagasan oleh 
masing-masing pengarang. Adapun tujuan 
penelitian ini ialah mendeskripsikan: (1) 
bentuk pemakaian diksi dalam antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa”; (2) 
bentuk pemakaian gaya bahasa dalam antologi 
cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa”; 
(3) bentuk pemakaian citraan dalam antologi 
cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa”. 

 
Kajian Pustaka 
Stilistika 

Stilistika berasal dari bahasa Inggris 
yaitu stylistics, yang memiliki arti mengenai 
style ‘gaya bahasa’ atau ‘bahasa bergaya’. 
Leech dan Short (1984: 13) menyatakan 
bahwa stilistika adalah studi tentang wujud 
performansi kebahasaan, khususnya yang 
terdapat dalam karya sastra. Menurut Junus 
(1989: xvii), hakikat stilistika adalah studi 
mengenai pemakaian bahasa dalam karya 
sastra. Selain itu, kajian stilistika juga 
bertujuan untuk menentukan seberapa jauh dan 
dalam hal apa serta bagaimana pengarang 
mempergunakan tanda-tanda linguistik untuk 
memperoleh efek khusus (Nurgiyantoro, 2014: 
75-76).  

Jadi, stilistika merupakan studi, teknik 
untuk mengungkapkan segala hal melalui 
bahasa untuk mencapai efek tertentu kepada 
pembaca. Style merupakan pilihan, baik 
pilihan kata (diksi), bunyi, struktur sintaksis, 
dan berbagai bentuk bahasa figuratif. Dalam 
penelitian ini, penerapan stilistika adalah pada 
aspek-aspek diksi, gaya bahasa, dan citraan 
pada sebuah karya sastra. 
Fungsi Style (Gaya Bahasa) 

Fungsi gaya bahasa dalam karya sastra 
sebagai alat yang berfungsi meninggikan 
selera, memengaruhi atau meyakinkan 
pembaca atau apresiator, menciptakan keadaan 

perasaan hati tertentu, memperkuat efek 
terhadap gagasan. 
Hubungan Stilistika dengan Karya Sastra 

Tidak ada karya sastra tanpa 
menggunakan bahasa. Memelajari karya sastra 
pada dasarnya sama dengan memelajari 
bahasa. Wellek dan Werren (1989: 223) 
Stilistika bukan semata-mata permainan kata-
kata, persamaan dan perbedaan bunyi, tetapi 
juga penekanan dan penjelasan, yang secara 
keseluruhan pada umumnya disebutkan 
sebagai aspek ekspresif. Maka dari itu, 
stilistika dapat dikatakan sebagai studi yang 
menghubungkan antara bentuk linguistik 
dengan fungsi sastra (Leech dan Short, 1984: 
4). 
Diksi 

Menurut Aminuddin (1995: 201) diksi 
atau pemilihan kata dalam suatu karya sastra 
merupakan cara pengarang menggunakan kata 
atau kata-kata dalam teks sastra untuk 
menyampaikan ide atau gagasan dan nilai 
estetika tertentu. Dapat ditarik kesimpulan 
bahwa diksi dalam konteks sastra merupakan 
pilihan kata pengarang untuk mencapai 
mencapai efek tertentu dalam mengungkapkan 
gagasannya. 
Gaya bahasa 

Gaya bahasa merupakan teknik 
pengungkapan bahasa, penggayabahasaan 
yang dimaksud secara tidak langsung pada 
makna sebenarnya, melainkan pada makna 
yang ditambahkan atau tersirat (Nurgiyantoro, 
2014: 215). Pemajasan menurut nurgiyantoro 
mencakup majas perbandingan yang meliputi 
metafora, simile, personifikasi dan majas 
pertautan yang meliputi majas metonimia dan 
sinekdoki.  
Citraan 

Citraan merupakan kumpulan citra yang 
digunakan untuk melukiskan objek dan 
kualitas tanggapan indera yang digunakan 
dalam karya sastra, baik dengan deskripsi 
secara harfiah maupun secara kias. Setiap 
gambaran pikiran disebut citra atau imaji. 
Gambaran pikiran itu adalah efek dalam 
pikiran yang sangat menyerupai (lukisan) yang 
dihasilkan oleh penangkapan pembaca 
terhadap suatu objek yang dapat dilihat oleh 
mata, syaraf penglihatan, dan daerah-daerah 
otak yang berhubungan (yang bersangkutan). 
Al-Ma’ruf (2009:79), membagi jenis-jenis 
citraan menjadi tujuh jenis yaitu Citraan 
Penglihatan, Citraan Pendengaran, Citraan 
Gerakan, Citraan Perabaan, Citraan 
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Penciuman, Citraan Pengecapan, dan Citraan 
Intelektual.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
karya sastra melalui analisis dokumen studi 
pustaka. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode 
analisis isi. Peneliti mencari kedalaman makna 
dalam dokumen yang berisi kutipan-kutipan 
data dalam pemanfaatan stilistika dalam 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta karun 
Bangsa”. Peneliti menganalisis diksi, gaya 
bahasa, dan citraan. 

Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa dokumen. Sumber 
dokumen yaitu berupa antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” karya 
Achmad Dandy, dkk., yang diterbitkan oleh 
penerbit Bina Guru Surabaya. Antologi cerpen 
ini merupakan cetakan pertama, dicetak pada 
Oktober 2017 setebal iv + 119 halaman. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yakni teknis pustaka, teknik simak, dan teknik 
catat. Teknik sampel yang digunakan ialah 
purposive sampling. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini untuk mencari data-data 
yang diperlukan sesui dengan rumusan 
masalah penelitian. 

Trianggulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah trianggulasi teori. Teknik 
analisis data penelitian ini ialah model analisis 
mengalir yang meliputi tiga komponen, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Model analisis mengalir memiliki 
tiga komponen, antara lain sebelum, selama, 
dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data. 
Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari 
beberapa tahap yaitu proses pengumpulan 
data, proses penyeleksian  
data, proses menganalisis data yang telah 
diseleksi, dan terakhir membuat laporan 
penelitian. 

 
Hasil dan Pembahasan Penelitian 
Analisis Diksi dalam Antologi Cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 

Diksi memiliki fungsi sebagai sarana 
untuk mempertajam makna atau memperindah 
kalimat yang dilakukan seseorang untuk 
menyampaikan gagasan tertentu. Analisis 
stilistika antologi cerpen “Mencari Jejak 
Harta Karun Bangsa” dibatasi pada tiga diksi, 
yaitu kosakata bahasa Jawa, kata serapan, dan 
kata sapaan khas dan nama diri. 

Kosakata bahasa Jawa digunakan 
pengarang untuk mengintensifkan makna dan 
menguatkan latar tokoh dalam antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta karun Bangsa”. 
Kosakata bahasa Jawa yang banyak digunakan 
merupakan krama madya, seperti sampean, 
ados, dolan, dereng, lenggah. Berikut ini 
ilustrasi contoh penggunaan kosakata Jawa.  
(1) “Sebelum beliau tidak sadarkan diri, 

beliau menyuruh saya untuk memberi 
tahu Mas Adzka, nomornya katanya ada 
di handphone-nya, jadi saya langsung 
menghubungi sampean”, terang Pak 
Kandar. (MJHB 103) 

Data (1) di atas menggunakan kosakata 
bahasa Jawa berupa sampean. Kata sampean 
memiliki arti anda atau tuan. Kosakata 
sampean digunakan sebagai kata ganti untuk 
nama Adzka. Penggunaan kosakata Jawa pada 
data (1) di atas memperkuat makna serta 
menegaskan latar tempat berada di pulau Jawa. 

Kata serapan antologi cerpen “Mencari 
Jejak Harta karun Bangsa” ini, banyak 
berasal dari bahasa asing terutama Arab, 
Inggris, dan Belanda. Kata serapan tersebut 
didominasi oleh istilah yang berkaitan dengan 
agama, budaya, dan sosial. Berikut ini ilustrasi 
contoh penggunaan kata serapan. 
(2) Pagi ini tidak sepi seperti biasanya, 

namun ada para santri yang dengan 
semangatnya berselawat dan 
menggemakan langit yang kokoh nan 
luas. Anak-anak kecil saling bergantian 
satu sama lain melantunkan shalawat di 
peringatan hari yang suci ini. Hari lahir 
seseorang yang akan menyempurnakan 
akhlak manusia. (MJHB 59) 

(3) Dengan manjanya aku meminta 
dibawakan minuman kesukaanku. Saat di 
rumah aku biasa dipanggil dengan 
sebutan kakak sebab aku punya adik. 
Namaku Anshorullah, aku sekolah di 
salah satu SMA di kotaku. Jarak antara 
rumah dengan sekolah lumayan jauh. Saat 
ini aku duduk di bangku kelas tiga, 
dimana ketika kelas tiga sudah harus 
sibuk-sibuknya mempersiapkan segala 
macam ujian. (MJHB 69) 

Data (2) di atas menggunakan kata 
serapan selawat dan akhlak. Kata selawat dan 
akhlak merupakan kata serapan dari bahasa 
Arab selawat dan Khuluk. Selawat artinya 
permohonan kepada Tuhan dan akhlak artinya 
budi pekerti atau kelakuan. Kata Akhlak telah 
mengalami adaptasi tulisan yang disesuaikan 
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dengan pelafalan bahasa Indonesia. Adapun 
kata kelas pada data (3) merupakan serapan 
dari bahasa Inggris class. Kata Kelas artinya 
tingkat atau ruang tempat belajar di sekolah. 

Kata sapaan khas dan nama diri dalam 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta karun 
Bangsa” cukup banyak dimanfaatkan oleh 
pengarang. Pemanfaatan kata sapaan khas dan 
nama diri digunakan untuk pencapaian efek 
estetis. Sapaan khas atau nama diri dapat 
diartikan sebagai kata yang memiliki fungsi 
sebagai sebutan untuk menunjukkan orang 
atau sebagai penanda identitas seseorang. 
Berikut ini ilustrasi contoh penggunaan kata 
sapaan khas dan nama diri. 
(4) "Kita coba latihan sekarang, kita 

memantapkan gerakannya.” Pak guru 
sekaligus Pak Pelatih langsung bersiap 
berdiri menyingsing lengan baju 
menunjukan kekar ototnya. (MJHB 18) 

Data (4) di atas menggunakan kata 
sapaan khas berupa Pak Pelatih. Dalam data 
(4) yang dimaksud Pak Pelatih ialah pelatih 
silat. Secara umum, pelatih didefinisikan 
sebagai orang yang bertugas untuk melatih, 
karena dalam cerita tersebut pelatih silat ialah 
laki-laki, maka dijuluki Pak Pelatih.  

Berdasarkan hasil penelitian, dari 70 
data diksi pada antologi cerpen “Mencari Jejak 
Harta Karun Bangsa” didominasi dengan 
penggunaan kata serapan sebanyak 58 data 
atau dengan persentase 83 %, sedangkan diksi 
yang paling sedikit digunakan adalah kata 
bahasa jawa sebanyak 5 data atau sama dengan 
persentase 7 %. Selain itu, kata sapaan khas 
dan nama diri ditemukan sebanyak 7 data atau 
sama dengan persentase 10%. 
Analisis Gaya Bahasa dalam Antologi 
Cerpen “Mencari Jejak Harta Karun 
Bangsa” 

Gaya bahasa yang unik dan cukup 
dominan pada antologi cerpen “Mencari Jejak 
Harta karun Bangsa” ialah personifikasi.  
Penggunaan gaya bahasa dalam karya sastra 
memberikan unsur keindahan bahasa. Sebagai 
ilustrasi berikut ini akan dipaparkan contoh 
penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta karun 
Bangsa”. 
(5) Bukit Biru tempat kami berkemah telah 

kami pijak, jam tanganku menunjukkan 
pukul lima petang, sebagian dari kami 
berkeliling menikmati keindahan rayuan 
ilalang yang melambai menggoda tertiup 
angin sore, tersuguh pemandangan hutan 

yang luas dan tubuh hijau menjulang 
tinggi seolah takkan pernah 
rubuh.(MJHB 5) 

Data (5) di atas dapat dikategorikan 
sebagai gaya bahasa personifikasi. Kata 
melambai dalam kalimat tersebut, maksudnya 
adalah bergerak tertiup angin sore. Kata 
melambai dipakai untuk  menciptakan efek 
dramatis, dan menekankan bahwa ilalang di 
dalam hutan yang tertiup angin sangat indah. 
Data (5) di atas dikategorikan gaya bahasa 
personifikasi karena menggambarkan benda 
mati atau barang yang tak bernyawa seolah-
olah dapat bertingkah laku seperti manusia. 

Gaya bahasa hiperbola digunakan 
penulis untuk menciptakan efek keindahan 
bahasa. Sebagai ilustrasi berikut ini akan 
dipaparkan contoh penggunaan gaya bahasa 
hiperbola dalam antologi cerpen “Mencari 
Jejak Harta karun Bangsa” 
(6) Keringat dingin yang bercucuran deras 

membasahi tubuh dan pakaian yang aku 
kenakan. (MJHB 49) 

Data (6) di atas dikategorikan gaya 
bahasa hiperbola. Kalimat tersebut berlebihan 
karena menganggap bahwa keringat mengalir 
deras dan membuat tubuh serta pakaian yang 
dikenakan menjadi basah. Penggunaan gaya 
bahasa yang berlebihan tersebut, menguatkan 
unsur keindahan. 

Gaya bahasa simile digunakan penulis 
untuk menefektifkan pengungkapan gagasan 
dalam cerita. Berikut ini ilustrasi  penggunaan 
gaya bahasa simile dalam antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa”.  
(7) Bagaimana tidak, bersamaan suara 

teriakan itu rumah yang kutinggali 
bergoncang hebat bagaikan ada gempa 
dan terasa melayang seperti angin topan 
yang menerbangkan. (MJHB 50) 

Data (7) di atas dikategorikan gaya 
bahasa simile. Dalam konteks ini yang 
bergoncang merupakan rumah. Goncangan 
yang hebat diibaratkan gempa dan angin topan 
yang mampu menerbangkan rumah. Data (7) 
dikategorikan simile karena terdapat kata 
pembanding bagaikan. 

Berdasarkan hasil penelitian, total 
pemanfaaatan gaya bahasa dalam antologi 
cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 
ialah sebanyak 75 data dari 20 gaya bahasa 
yang digunakan. Gaya bahasa tersebut antara 
lain: metafora ditemukan 4 data; personifikasi 
13 data; sinestesia 3 data; hiperbola 5 data; 
litotes 3 data; zeugma 2 data; satire 5 data; 
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inuendo 5 data; anastrof 3 data; ironi 5 data; 
sinisme 2 data; sarkasme 5 data; metonimia 2 
data; totem proparte 3 data; eufimisme 5 data; 
epitet 5 data; antonomasia 1 data; asindenton 1 
data; epistofora 1 data; dan mesodiplosis 2 
data. Penggunaan gaya bahasa dalam antologi 
cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 
cukup merata. Gaya bahasa yang paling 
banyak digunakan adalah personifikasi dengan 
13 data atau dengan persentase 17%, dan 
paling sedikit digunakan adalah gaya bahasa 
antonomasia, asindenton, dan epistofora 
dengan masing-masing 1 data atau dengan 
persentase 1%.  
Analisis Citraan dalam Antologi Cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 

Pengarang memanfaatkan citraan dalam 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta Karun 
Bangsa” untuk memeberikan gambaran yang 
jelas dan membuat suasana hidup. Citraan 
yang paling dominan digunakan merupakan 
citraan penglihatan. Citraan penglihatan 
mampu memberikan rangsangan kepada mata 
sehingga seakan-akan melihat sesuatu yang 
sebenarnya tidak ada. Ilustrasi berikut 
merupakan contoh citraan penglihatan. 
(8) Secepatnya aku mengemasi barang, 

mandi, bersiap, dan berangkat menaiki 
motor menuju ibu kota berjarak 50 km, 
sepanjang jalan kami dimanjakan dengan 
pemandangan yang elok dipandang 
(MJHB 21). 

Data (8) di atas dikategorikan citraan 
penglihatan karena menggambarkan 
pemandangan yang elok dipandang. 
Penggunaan citraan pada data (8) di atas 
mampu merangsang indra penglihatan 
pembaca, sehingga pembaca mampu 
membayangkan situasi kota dengan menaiki 
sepeda motor. 

Citraan pendengaran digunakan 
pengarang untuk memancing bayangan 
pendengaran guna membangkitkan suasana. 
Berikut ilustrasi citraan pendengaran. 
(9) Kabut sunyi pagi, dinginnya subuh, dan 

jeritan para serangga nokturnal 
mengiringi langkah kami. (MJHB 5) 

Data (9) di atas dikategorikan citraan 
pendengaran menggambarkan suara serangga. 
Data (9) di atas merupakan pengimajian yang 
mendasarkan pada pengalaman indra 
pendengaran. Citraan audio pada data tersebut 
melukiskan banyaknya serangga yang 
mengeluarkan suara. Suara serangga identik 
dengan suasana malam yang sunyi. 

Citraan perabaan digunakan pengarang 
untuk menggambarkan sesuatu secara erotik 
dan sensual sehingga dapat memancing 
imajinasi pembaca. Ilustrasi berikut contoh 
citraan perabaan. 
(10) Udara dingin yang menyapa halus 

permukaan kulit, membuat raga sangat 
berat untuk beranjak dari ranjang dan 
memulai beraktivitas di pagi hari 
(MJHB 40) 
Data (10) di atas dikategorikan citraan 

perabaan. Citraan perabaan digunakan untuk 
melukiskan udara dingin yang dirasakan 
membuat malas untuk bangun tidur. Citraan 
tersebut juga sengaja digunakan untuk 
menggambarkan udara yang sangat dingin. 

Citraan pengecapan digunakan 
pengarang untuk menghidupkan imaji 
pembaca sehingga timbul efek estetik. Ilustrasi 
berikut contoh citraan pengecapan. 
(11) Kehidupan berubah setelah kabar ayah 

meninggal kami terima, ibu setiap 
malam selalu membuatkan teh manis 
hangat sekarang teh yang dibuat ibu 
terasa hambar. (MJHB 71) 
Data (11) di atas dikategorikan citraan 

pengecapan. Pada data (11) terlihat pelukisan 
tokoh ibu yang ditinggal meninggal suaminya, 
sehingga teh yang dibuat terasa hambar dilidah 
karena tidak diberi gula. 

Citraan gerak digunakan pengarang 
untuk menggambarkan sesuatu yang seolah-
olah dapat bergerak. Di sini pengarang 
mencoba untuk membawa pembaca agar bisa 
merasakan seolah-olah yang dibaca hidup atau 
bergerak.  
(12) Aku tidak asing dengan suara itu, 

berlahan aku dekati pintu, dan 
membukanya. (MJHB 74) 
Data (12) di atas dikategorikan citraan 

gerak karena menggambarkan gerakan 
membuka pintu. Tokoh berjalan mendekati 
pintu kemudian membukanya. 

Berdasarkan hasil penelitian, citraan 
yang digunakan dalam dalam antologi cerpen 
“Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 
ditemukan sebanyak 155 data, dengan 
dominasi penggunaan citraan penglihatan 
sebanyak 85 data atau dengan persentase 55 % 
dan paling sedikit adalah citraan pengecap 
sebanyak 5 data atau dengan persentase 3 %. 
Hal tersebut membuktikan bahwa Achmad 
Dandy dkk., pandai dalam mengolah kata-kata 
untuk mendeskripsikan sesuatu hal yang ia 
dengarkan, padahal pengarang lain belum 
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tentu mampu menggambarkannya secara baik. 
Citraan gerak juga termasuk banyak digunakan 
sebanyak 27 data atau dengan persentase 17%, 
citraan pendengaran 31 data atau dengan 
persentase 20 %, citraan perabaan 7 data atau 
dengan persentase 5%. 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan data penelitian yang telah 
dilakukan tentang kajian stilistika dalam 
antologi cerpen “Mencari Jejak Harta Karun 
Bangsa” dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemakaian pemakaian diksi, gaya bahasa, dan 
citraan dimanfaatkan untuk menjelaskan unsur 
pembangun novel. 

Diksi yang digunakan dalam antologi 
cerpen “Mencari Jejak Harta Karun Bangsa” 
didominasi oleh kata serapan. Diksi yang 
dianalisis dibatasi 3 diksi, antara kata serapan, 
kosakata bahasa Jawa, dan kata sapaan khas 
dan nama diri. Gaya bahasa yang digunakan 
dalam antologi cerpen “Mencari Jejak Harta 
Karun Bangsa” didominasi oleh gaya 
personifikasi. Pemanfaaatan gaya bahasa yang 
digunakan antara lain personifikasi, metafora, 
sinestesia, hiperbola, litotes, zeugma, satire, 
inuendo, anastrof, ironi, sinisme, sarkasme, 
metonimia, totem proparte, eufimisme, epitet, 
antonomasia, asindenton, epistofora, dan 
mesodiplosis. Adapun citraan yang digunakan 
dalam antologi cerpen “Mencari Jejak Harta 
Karun Bangsa” didominasi oleh citraan 
penglihatan dan citraan yang paling sedikit 
digunakan adalah citraan pengecap.  
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Abstrak 

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tentang karier pustakawan dalam 
orgaanisasi kerja di perpustakaan. Obyek kajian dilakukan dengan kajian 
mendalam tentang konten karier Pustakawan dengan ruang lingkup kajiannya 
perwujudan manajemen karier pustakawan yang meliputi pembinaan, 
perencanaan dan program pengembangan serta pembinaan karier pustakawan. 
Kajian ini adalah pendekatan sejarah dengan menggunakan data primer yang 
dianggap sebagai sumber informasi primer. Metode kajian data informasi penting 
adalah studi pustaka dengan membaca berbagai literature  dengan subyek karier 
pustakawan, perencanaan, pembinaan dan program pengembangan karier 
pustakawan. Analisis kajian terhadap pengembangan karier pustakawan, 
menggunakan analisa deskriptif kualitatif, sumber analisa berasal dari kajian 
bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian bukan penelitian. 
Di samping itu, juga dilakukan analis isi dan observasi sebagai pelengkap untuk 
mendukung konstruksi teoritis, khususnya mengenai makna karier, perencanaan, 
program pengembangan dan pembinaan karier pustakawan. Hasil kajian yaitu: 
(1) Pada umumnya pustakawan kurang memperhatikan atau kurang memiliki 
perencanaan pengembangan karier sehingga sangat lambat dalam kenaikan 
jabatan fungsional dan jabatan structural. (2) Kurangnya dukungan pihak 
manajemen instansi terhadap pengembangan karier pustakawan yang berakibat 
banyak pustakawan mengalami kesulitan dalam pengembangan kariernya. (3) 
Kurangnya pembinaan pengembangan karier yang berakibat pustakawan banyak 
yang tidak mengerti tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional 
pustakawan.                   
                  

Kata Kunci: Karier,  Pustakawa,  Jabatan Fungsional 
 

Pendahuluan 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

faktor yang memberikan pengaruh besar dalam 
keberhasilan pelayanan publik bidang jasa 
informasi di perpustakaan. Adapun petugas 
perpustakaan terdiri dari pustakawan, tenaga 
administrasi dan tenaga kejuruan. 
Perpustakaan tidak akan mampu 
melaksanakan fungsinya apabila tidak 
didukung oleh petugas yang kompeten, 
berkualitas dan profesional di dalam 
menjalankan aktivitas perpustakaan. Meski 
pandangan secara umum bahwa setiap orang 
bisa menjadi petugas di perpustakaan, akan 
tetapi pada realitanya tidak semua orang 
mampu mengemban tugas dengan baik. Sebab 
sebagian besar pelaksanaan aktivitas 

perpustakaan membutuhkan ketrampilan dan 
keahlian khusus di bidang perpustakaan. 
Artinya diperlukan orang-orang yang 
kompeten, yaitu mereka yang memiliki 
pendidikan ilmu perpustakaan. Pustakawan 
adalah motor penggerak dalam organisasi 
perpustakaan yang terwujud dalam peran 
secara optimal untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya. Agar dapat melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi perpustakaan secara optimal, 
maka perlu didukung oleh tatalaksana dan 
struktur organisasi dengan format yang tepat 
sesuai dengan ciri khas dan lingkup subyek 
yang dilayani perpustakaan. 

Pustakawan merupakan salah satu 
profesi yang ada di Indonesia, namun sampai 
sejauh ini belum mampu untuk memposisikan 
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diri sejajar dengan profesi-profesi lainnya. 
Padahal perangkat dan peluang yang ada 
sangat terbuka lebar untuk pengembangan 
profesi ini, dimana sudah tersedianya 
peraturan-peraturan, perbaikan tunjangan 
fungsional, kemudahan naik jabatan/pangkat, 
serta peninjauan perhitungan angka kredit. 
Meski pada saatnya nanti secara pelan citra 
pustakawan secara pasti diharapkan bisa 
meningkat (Lasa HS, 2002: 8).  

Pemberlakuan SK. KEPMENPAN 
No.132/KEP/M.PAN/12/2002, memberi-kan 
kesempatan terbuka untuk meniti karier, adil 
dan obyektif, sistem fungsional dapat 
mendorong kreativitas dan motivasi kerja bagi 
pustakawan. Di samping gaji rutin setiap 
bulan, para pejabat fungsional pustakawan  
memperoleh tunjangan jabatan fungsional 
pustakawan. Namun dalam kenyataan di dunia 
kepustakawanan sejak SK. MENPAN 
No.132/KEP/M.PAN/12/2002 diberlaku-kan, 
ternyata masih banyak kendala bagi 
pustakawan. Indikasinya sebagaimana telah 
dikemukakan oleh Hermandono (2005:75) 
bahwa: 

Pihak yang terkait, apakah pada tingkat 
pimpinan yang mengambil keputusan 
ataupun pada tingkat pelaksana yang 
kurang mendukung  terhadap pelaksanaan 
jabatan pustakawan, khususnya dalam hal 
pembinaannya di instansi masing-masing. 
Hal ini dugaannya mungkin disebabkan 
dari: 
a) Pimpinan  yang  mengambil keputusan  

memandang  jabatan  pustakawan 
adalah tidak perlu atau tidak penting 
bagi instansinya. 

b) Pihak  pelaksana, yaitu  unit yang  
mengurus  kepegawaian  di instansi 
masing-masing serta Tim Penilainya 
belum memahami pelaksanaan ataupun 
tindak lanjut SK MENPAN tersebut, 
kendati telah memperoleh  penjelasan 
dari pihak Pusat Pembinaan 
Perpustakaan (PUSBINPUSTAK) yang 
secara yuridis formal diintegrasikan ke 
dalam Perpustakaan Nasional RI 
(PERPUSNAS). 
Apabila indikasi itu terjadi dan ada, 

maka sangat disayangkan karena pustakawan 
yang bekerja secara optimal di perpustakaan 
instansi yang bersangkutan merasa sangat 
dirugikan.  

Kecenderungan yang terjadi saat ini, 
pustakawan di sejumlah perpustakaan dalam 

melaksanakan tugasnya cenderung statis meski 
tidak secara keseluruhan, padahal pihak 
manajemen senantiasa memberikan support 
untuk semakin maju. Permasalahan yang 
terjadi adalah pustakawan kurang berupaya 
maksimal untuk selalu meningkatkan 
kemampuan dan keahlian yang telah 
dimilikinya. Sedangkan menurut Wirawan 
(2003:136) mengemukakan bahwa: 

Arus generasi pustakawan Indonesia yang 
berbagai disiplin Ilmu lain di samping ilmu 
kepustakawanan pada tahun-tahun terakhir 
ini mulai memasuki profesi sebagai 
pustakawan. Meskipun demikian masih 
cukup banyak mereka yang telah lama 
memasuki profesi pustakawan, tetapi masih 
belum pernah mendapat pengalaman 
praktek pada perpustakaan yang memadai. 
Kelemahan ini bertambah dengan 
kenyataan bahwa dalam usia masa 
pendidikan rendah dan menengah, mereka 
belum biasa dengan perpustakaan, 
sehingga satu-satunyanya pengalaman 
praktek mereka adalah pada waktu mereka 
mulai memasuki kerja di perpustakaan 
setempat. 

Selain itu posisi penting atau jabatan 
strategis yaitu Kepala Perpustakaan  dijabat 
atau diduduki oleh orang yang tidak memilki 
disiplin ilmu perpustakaan. Hal tersebut 
menggambarkan bahwa para pemimpin di 
bangsa ini masih sangat meremehkan 
kedudukan pustakawan. Ada anggapan yang 
kurang etis bagi profesi pustakawan, yaitu 
bahwa pustakawan adalah pekerja teknisi saja 
tidak perlu menduduki pucuk pimpinan 
tertinggi di perpustakaan. Pimpinan bertugas 
memberikan kebijakan-kebijakan kemajuan 
perpustakaan, sedangkan pustakawan 
menyelesaikan pekerjaannya saja. Sangat 
pantas sekali dalam realitas pustakawan sangat 
terhambat kariernya, apalagi pada era tahun 
1980-an. Bahkan mungkin sampai saat ini 
posisi pimpinan atau kepala perpustakaan 
masih banyak dipegang oleh orang yang tidak 
memiliki latar belakang pendidikan ilmu 
perpustakaan. 

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan 
bahwa ternyata masih banyak kendala yang 
harus dihadapi oleh pustakawan apabila ingin 
sukses dalam meniti karier di perpustakaan 
instansi tempat bekerjanya. Namun demikian 
perjuangan pustakawan untuk dapat 
memanifestasikan eksistensinya pasti akan 
dapat terwujud walaupun membutuhkan waktu 
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yang sangat lama. Bertitik tolak dari realitas 
tersebut maka kajian ini berupaya untuk 
mengetahui tentang kiat sukses meniti karier 
pustakawan di perpustakaan. Pembahasan 
dengan topik ini sangat menarik dan memiliki 
sudut pandang yang luas dari berbagai 
perspektif. Oleh karenanya penulis dalam 
pembahasan topik tersebut membatasi ruang 
lingkup dengan menggunakan perspektif 
manajemen. 

 
Tinjauan Pustaka 
Konsep Karier 

Para ahli menafsirkan dan memberikan 
definisi secara berbeda-beda tentang 
pengertian karier dengan tempat dan 
keadaannya. Handoko (1992: 12) 
mendefiniskan: Karier adalah semua pekerjaan 
jabatan yang dipunyai, dipegang selama 
kehidupan seseorang. Dalam literarur ilmu 
pengetahuan tentang perilaku, pada umumnya 
menggunakan istilah karier dengan tiga 
pengertian: 

1. Karier sebagai suatu urutan promosi 
atau transfer lateral jabatan-jabatan yang 
lebih menuntut tanggung jawab. 

2. Karier sebagai penunjukan pekerjaan-
pekerjaan yang membentuk suatu pola 
kemajuan yang sistematis dan jelas alur 
kerjanya. 

3. Karier sebagai sejarah pekerjaan 
seseorang atau serangkaian posisi yang 
dipegangnya selama kehidupannya. 
Di lain pihak seorang ahli, Robbins 

(1991: 374) mendefinisikan karier sebagai 
“The sequence of position a person occupies 
during the course of a life time” (rangkaian 
kedudukan/posisi kerja seseorang 
selama/sepanjang hidupnya).  Sedangkan 
Beach (1984: 320) mendefinisikan karier 
sebagai  

“A career is life long sequence of job 
integrated with the attitude and  motives of 
the person as he or she engages in these 
work rules” (karier merupakan rangkaian 
yang terus menerus dan berurutan dari 
berbagai pekerjaan yang merupakan 
integrasi dari sikap mental/jalan pikiran 
mendorong seseorang terlibat pada aturan-
aturan kerja).  

Sementara itu Donnely (1984: 758) 
memberikan arti atau mendefinisikan karier 
sebagai: 

“The career is individuality perceived 
sequence of attitudes and behaviours 

associated with work related, experiences 
and activities over the span of the person's 
life”  (karier adalah rangkaian pemikiran 
individu tentang sikap mental dan tingkah 
laku dalam pekerjaan, yang mana dalam 
hal ini berhubungan dengan pengalaman-
pengalaman dan aktifitas-aktifitas 
seseorang sepanjang rentang hidupnya). 

Berdasarkan definisi-definisi yang 
dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa karier adalah 
merupakan rangkaian aturan yang mengatur 
urutan posisi pekerjaan atau jabatan yang 
dipegang selama kehidupan kerja seseorang, 
yang berhubungan dengan adanya perubahan 
nilai, sikap, perilaku dan motivasi kerja.  
Konsep Pengembangan Karier 
Pengertian pengembangan karier sebagaimana 
menurut pendapat Glueck (1982 : 342)  
ditegaskan bahwa; 

"career development is the formal, 
structured activity offered b on 
organization for its members for the 
purpose of increasing they awareness, 
knoledge, or capabilities the direction and 
progression of their career" 
(pengembangan karier adalah suatu 
aktifitas formal dan terstruktur yang 
disediakan oleh suatu organisasi untuk 
para anggotanya dengan tujuan untuk 
meningkatkan kepekaan, pengetahuan, atau 
kemampuan agar karier mereka terarah 
dan lebih baik).   

Sedangkan menurut Mondy (1993: 362) 
mengutip pendapat Jackson dalam 
mendifinisikan pengembangan karier sebagai  

"career development is a formal approach 
taken by organization to ensure that people 
with the proper qualification and 
experience are available when needed’’ 
(pengembangan karier adalah suatu 
pendekatan formal yang dipakai oleh 
organisasi untuk memastikan bahwa para 
anggota memiliki kualifikasi-kualifikasi 
yang tepat serta berpengalaman dan selalu 
tersedia manakala dibutuhkan).  
Di lain pihak, seorang ahli  bernama Beach 

(1984 : 323)  juga berpendapat bahwa:   
“career development is the planning of 
one's career and the implementation of 
career person by means of education 
training, job search and acquestion, and 
work experience" (pengembangan karier 
adalah perencanaan karier seseorang dan 
penerapannya melalui cara pendidikan, 
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pelatihan, penelitian dan perolehan 
pekerjaan serta pengalaman pengalaman 
kerja). 
 Berbagai definisi yang dikemukakan para 

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksudkan dengan pengembangan karier 
adalah suatu pendekatan atau kegiatan yang 
telah disusun secara formal dengan tujuan 
meningkatkan pertumbuhan, kecepatan kerja, 
pengetahuan dan kemampuan karyawan agar 
organisasi dapat memastikan bahwa orang-
orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang 
cocok tersedia ketika mereka dibutuhkan 
untuk memegang suatu jabatan atau posisi 
tertentu dalam organisasi. 
Program Pengembangan Karier 

Seorang ahli beranama Dessler (1987: 
546) menyebutkan suatu program 
pengembangan karier, perusahaan 
berkewajiban untuk membantu karyawan-
karyawan menyadari akan kemampuannya 
masing-masing. Perusahaan/instansi juga 
harus bias mengintegrasikan antara karier 
individual dengan karier perusahaan, sebab 
dengan adanya integrasi antara dua karier 
tersebut akan diperoleh keuntungan. 
Keuntungan bagi karyawan adalah berupa 
kepuasan, pengembangan pribadi, dan 
kemampuan kerja yang berkualitas. Sedangkan 
perusahaan akan dapat meningkatkan 
produktivitas, kreativitas, dan efektivitas 
jangka panjang. Artinya perusahaan 
mempunyai karyawan yang memiliki rasa 
keterikatan dengan perusahaan, mereka merasa 
dilatih dan dikembangkan secara teratur untuk 
melaksanakan pekerjaannya. 

Menurut Flippo (1992: 278) 
pengembangan karier merupakan suatu 
program yang merupakan integrasi antara 
karyawan dan perusahaan yang menyangkut 
tiga unsur, yaitu : 
a. Membantu para karyawan dalam menilai 

kebutuhan-kebutuhan internal mereka 
sendiri. 

b. Mengembangkan, mengkomunikasikan 
kesempatan-kesempatan karier yang 
tersedia dalam organisasi/perusahaan. 

c. Menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dan 
kemampuan-kemampuan karyawan dengan 
kesempatan-kesempatan karier 

Perencanaan karier 
Perencanaan karier sebagaima menurut 

pendapat Mondy (1993 : 362) menyatakan;       
"career planing is a process where by an 
individual sets career goals and indentifies the 

meaning to achive them" (perencanaan karier 
adalah suatu proses yang mana seseorang 
menyusun tujuan kariemya dan kemudian 
mengidentifikasikan cara-cara atau metode-
metode untuk pencapaiannya. 

Sedangkan Dubrin (1988 : 605) 
mengidentifikasikan bahwa perencanaan karier 
merupakan;  "an over all blue print for 
archieving career goals by specifying those 
goals and the accompanying actions plans" 
(suatu gambaan menyeluruh tentang 
pencapaian tujuan-tujuan karier dengan 
spesifikasi masing-masing tujuan dan disertai 
rencana-rencana pencapaian). Di lain pihak 
Brays and Rue (1979: 142)  memberikan 
pengertian perencanaan  karier  adalah 
sebagai; 

"the process of analyzing an individual's 
situation indentifyinghis or her career 
objective and developing the means for 
realizing these objective" (Suatu proses 
analisa tentang situasi individual yang 
merinci tujuan-tujuan karier seseorang dan 
kemudian mengembangkan cara/metode 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut) 

Adapun maksud dari definisi-definisi 
tentang perencanaan karier diatas, menunjukan  
bahwa perencanaan karier merupakan suatu 
proses perencanaan yang matang dan 
menyeluruh tentang tujuan karier, dimana 
individu mengidentifikasikan tujuan kariernya 
dan mengembangkan metode atau cara  untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
Faktor-faktor Pengembangan Karier 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengembangan karier menurut pendapat 
Schein yang dikutip oleh Dubrin et.al (1989: 
600) disebut sebagai Career Anchors. Career 
Anchors merupakan suatu poly perasaan 
pribadi tentang bakat-bakat, motif-motif, dan 
nilai-nilai yang bermanfaat untuk memandu, 
menghambat, menstabilkan dan meningkatkan, 
karier seseorang. Career Anchors dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut 
1. Magerial Competence (Kemampuan 

Manajerial) 
A person seek and values 

opportunity to manage. This reflects father 
values for interpersonal competence, and 
emotional maturity. (seseorang mencari 
dan menghargai kesempatan-kesempatan 
untuk mengatur. Hal ini merefleksikan 
nilai-nilai lebih jauh untuk kompetensi 
antarapribadi, kompetensi analitis, dan 
kematangan emosional).  
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Orang-orang tersebut meskipun 
mencapai suatu tingkatan manajerial 
dengan kemampuan teknis mereka, tetapi 
mereka berusaha untuk meninggalkan 
tugas-tugas teknis demi berfungsi sebagai 
seorang manajer. Mereka dimotivasi untuk 
meningkatkan aktivitas manajerial, yang 
mana aktivitas tersebut mempunyai 
pengaruh yang bermakna terhadap fungsi 
organisasi. 

2. Technical/Functional Competence 
(Kemampuan Fungsional/Teknis)  

A person seek and values 
opportunity to exercises various technical 
talents and area of competence. Such a 
person resists being promoted outof 
atechrically sating role into one that is 
primarily managerial. (seseorang mencari 
dan mengargai kesempatan untuk melatih 
berbagai macam bakat dan bidang 
kompetensi tertentu. Tetapi orang semacam 
ini menolak apabila dipromosikan diluar 
bidang yang mereka kuasai, semisal 
kedalam bidang manajerial). 

3. Security (Keamanan) 
A person is motivated primarily by 

the need to stabilize his or her career 
situation, even T that means subordinating 
some personal work needs or desires to 
those of the employing organization or the 
profession. (Seseorang termotivasi 
terutama oleh kebutuhan untuk 
menstabilkan situasi kariernya, sekalipun 
dia harus berada dibawah komando orang 
lain atau dia biasa melakukan pekerjaan 
yang kurang penting dalam organisasi atau 
profesmya). 

Orang-orang tersebut akan 
melakukan apa saja yang diperlukan untuk 
mempertahankan keamanan kerja dan 
menyeimbangkan pendapatannya. Bahkan 
juga akan menghindari kegiatan yang 
berisiko tinggi, meskipun kegiatan yang 
beresiko tinggi tersebut menawarkan 
tantangan. 

4. Creativity (Kreatifitas) 
This anchor is difficult to articulate, 

but relates to enterpreneurial values. A 
personal is driven by a need to build or 
create something that is entirel his or her 
own product. (Seseorang dikendalikan oleh 
suatu kebutuan untuk membangun atau 
menciptakan sesuatu yang secara, 
keseluruhannya merupakan basil 
usahanya). 

5. Autonomy and Independence (Otonomi 
dan Kebebasan) 

A person seek work situasins where 
her or she will be largely free of 
organizational constraints to pursue 
professional or Technichal/funcional 
competence. These person value autonomy 
more than the exercises of technical talents 
perse. (Seseorang mencari situasi-situasi 
bekerja, yang mana dia akan memperoleh 
kebebasan dari aturan-aturan organisasi 
untuk menunjukkan kompetensi profesional 
atau teknis/fungsional).  

Orang-orang tersebut menginginkan 
pekerjaan yang dilakukan dapat 
meminimalkan terjadinya hambatan yang ada 
di organisasi. Orang-orang tersebut misalnya 
sebagai pencipta, konsultan, penulis, Guru, 
Dosen, PNS, Pustakawan, dokter dan pekerja 
bebas lainnya. 

 
Metoda Kajian 
Obyek Kajian. 

Obyek kajian dilakukan dengan kajian 
mendalam tentang konten karier pustakawan.  
Penguasaan akan manajemen untuk sukses 
berkarier sangat penting bagi pustakawan 
dalam bekerja menjalankan tugas dan 
kewajibannya. Kesuksesan berprofesi sebagai 
pustakawan berhubungan erat dengan 
kesuksesan dalam melakukan manajemen 
terhadap karier pustakawan.  
Ruang Lingkup Dan Fokus Kajian. 

Ruang lingkup kajian berfokus pada 
perwujudan manajemen karier pustakawan 
yang meliputi pembinaan, perencanaan dan 
program pengembangan serta pembinaan 
karier pustakawan. Dalam dunia kerja 
pustakawan selalu menjunjung tinggi 
tanggung jawab terhadap tugas dan 
kewajibannya guna memberikan pelayanan 
prima bagi pemustaka. Kepuasan pemustaka 
akan menghasilkan loyalitas pengguna yang 
tinggi sehingga informasi yang disajikan 
perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal oleh pemustaka. Kerja pustakawan 
selalu dicatat dan dinilai dengan angka kredit 
jabatan fungsional pustakawan dan mendapat 
tunjangan fungsional. Adapun jabatan 
struktural pustakawan sangat berkaitan erat 
dengan jabatan fungsionalnya. Adanya 
pembinaan, perencanaan dan program 
pengembangan karier di perpustakaan sangat 
esensial bagi para pustakawan dan sangat 
membantu pustakawan untuk meraih 
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kesuksesan hidup dengan berkarier sebagai 
pustakawan. 
Pendekatan dan Metode Kajian 

Sebagai suatu analis-pemikiran kritis 
dan realitis terhadap pengaplikasian pemikiran 
suatu konsep dalam suatu kurun waktu yang 
telah dan sedang terjadi, secara metodologis 
kajian ini menggunakan pendekatan sejarah 
(historical approach). Kajian sejarah memiliki 
ciri yang dominan yaitu merupakan 
penyelidikan kritis mengenai perkembangan 
pemikiran baik dijaman lampau maupun 
sekarang dengan menggunakan data primer 
yang dianggap sebagai sumber informasi 
primer. Metode kajian yang digunakan dalam 
pencarian data berisi informasi penting adalah 
kajian perpustakaan atau studi pustaka (library 
research) dengan membaca berbagai literature 
bersubyek karier pustakawan, perencanaan, 
pembinaan dan program pengembangan karier 
pustakawan.. 
Konseptualisasi dan Analisis Kajian  

Manajemen sukses berkarier sebagai 
pustakawan sesungguhnya adalah 
menyeimbangkan dari gabungan perencanaan 
karier dan program pengembangan karier yang 
terwujud dalam cara berpikir, bersikap dan 
berperilaku dalam dunia kerja di perpustakaan. 
Menyelaraskan perencanaan karier dan 
program pengembangan karier dalam 
kenyataannya tidaklah mudah, pun ditempuh 
melalui proses yang panjang dan pada 
akhirnya diperoleh wujud nyata yaitu 
pustakawan dapat menduduki karier tertinggi 
yaitu jabatan struktural sebagai pimpinan 
perpustakaan sekaligus memiliki jabatan 
fungsional sebagai pustakawan utama. 
Analisis Kajian  

Dalam melakukan analisis kajian 
terhadap pengembangan karier pustakawan, 
digunakan analisa deskriptif kualitatif. Adapun 
sumber analisa berasal dari kajian bahan 
pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan 
kajian bukan penelitian. Selain itu, juga 
dilakukan analis isi (content analysis). Analisa 
isi dimaksudkan untuk melakukan analisa 
terhadap makna yang terkandung dalam 
keseluruhan konsep perencanaan, program 
pengembangan dan pembinaan karier 
pustakawan, serta aplikasinya dalam dunia 
kerja di perpustakaan. Observasi atau 
pengamatan sehari-hari di perpustakaan 
digunakan sebagai pelengkap untuk 
mendukung konstruksi teoritis, khususnya 
mengenai makna karier, perencanaan, program 

pengembangan dan pembinaan karier 
pustakawan. Segala yang terjadi dalam 
mekanisme organisasi kerja perpustakaan, 
sangat menggambarkan wujud nyata dari 
manajemen sukses berkarier sebagai 
pustakawan. Kesuksesan berkarier pustakawan 
di dunia kerja bidang layanan jasa informasi, 
sesunggunya menunjukan gambaran dari 
keberhasilan seorang pustakawan dalam 
melakukan perencanaan dan memiliki program 
pengembangan karier, serta adanya pembinaan 
karier yang intens dalam organisasi 
perpustakaan.  

 
Hasil dan Pembahasan 
Pendidikan dan Profesi Pustakawan 

Pendidikan akademik diarahkan pada 
penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan 
pendidikan profesional diarahkan untuk 
penguasaan keahlian tertentu. Pendidikan 
pustakawan tidak hanya diarahkan untuk 
menguasai dan mengembangkan ilmu 
perpustakaan, namun juga ditujukan untuk 
memiliki dan mengembangkan profesi 
kepustakawanan. Pustakawan diharapkan 
mampu menduduki dan melaksanakan jabatan 
fungsional dengan baik. Jabatan pustakawan 
diakui sebagai suatu jabatan fungsional, 
karena berdasarkan kajian-kajian yang 
mendalam ternyata telah memenuhi syarat dan 
kriteria profesi antara lain: 
1. Memiliki metodologi, teknis analisis dan 

prosedur kerja yang didasarkan pada 
disiplin ilmu pengetahuan dan atau 
pelatihan tertentu dan mendapatkan 
sertifikasi. 

2. Memiliki etika profesi yang diterapkan oleh 
organisasi profesi (dalam hal ini adalah 
Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI). 

3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan 
berdasarkan tingkat keahlian bagi jabatan 
fungsional keahlian dan tingkat 
ketrampilan bagi jabatan fungsional 
ketrampilan. 

4. Dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan 
secara mandiri. 

5. Jabatan fungsional pustakawan ternyata 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi organsisasi. 

6. Telah memiliki pendidikan tinggi 
keperpustakaan dan berbagai jenjang studi 
sejak D2, D3, S1, sampai pada S3. 

Jabatan fungsional merupakan jabatan 
kehormatan dan pengakuan atas keahlian yang 
dimiliki seseorang. Bentuk penghormatan dan 
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penghargaan ini antara lain berupa tunjangan 
fungsional, usia pensiun dapat diperpanjang 
pada jabatan tertentu, dapat naik 
pangkat/jabatan dua tahun sekali bila setelah 
memenuhi kriteria tertentu dan kenaikannya 
tidak dibatasi. 

Bagaimanapun juga hebatnya suatu 
jabatan dan profesi, sebenarnya banyak 
ditentukan oleh kinerja mereka yang 
berkecimpung di profesi itu. Tanpa adanya 
unjuk kerja yang memadai maka profesi 
pustakawan mungkin tidak akan dikenal 
orang. 

Seorang pustakawan profesional adalah 
seorang manajer informasi yang dapat 
menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam 
pengelolaan perpustakaan terutama pada era 
informasi ini. Saat ini pustakawan dituntut 
untuk bekerja lebih profesional dan mampu 
berkomunikasi ke segenap lapisan masyarakat. 

Lebih jauh, pustakawan diharapkan 
mampu berperan ganda di suatu lingkungan 
masyarakat tertentu. Di dunia pendidikan, 
seorang pustakawan dapat berperan ganda 
yakni sebaga penyaji informasi dan sekaligus 
sebagai pendidik. Di perpustakaan umum 
pustakawan diharapkan mampu berperan 
sebagai pendidik masyarakat dalam arti luas 
agar mereka menjadi learning society dan 
meningkatkan sumber daya manusia melalui 
bacaan. Pustakawan yang bekerja di lembaga 
penelitian harus mampu menjadi mitra kerja 
para peneliti maupun ilmuwan lainnya. 
Demikian pula pustakawan yang bekerja di 
media masa harus mampu bekerjasama dengan 
para kuli tinta itu. 

Oleh karena itu untuk memenuhi 
tuntutan profesi seorang pustakawan 
hendaknya: 
1. Dalam melaksanakan tugasnya harus selalu 

berorientasi pada kepentingan pemakai. 
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi 

ilmiah secara lisan maupun tertulis. 
3. Memliliki kemampuan bidang 

perpustakaan setingkat sarjana muda (D2, 
D3). 

4. Mahir melaksanakan kegiatan 
keperpustakaan, pemasyarakatan 
perpustakaan, pengembangan perpustakaan 
maupun profesi. 

5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi 
dalam mengelola perpustakaan dan 
memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat. 

6. Mampu mengembangkan teori, ilmu, 
konsep-konsep tentang perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi serta profesi 
kepustakawanan. 

Kinerja Pustakawan 
Snell SA (1992:329) dikutip dari Jurnal 

ilmu informasi perpustakaan dan kearsipan 
(2013) menyatakan bahwa kinerja merupakan 
kulminasi dari tiga elemen yang saling 
berkaitan, yakni keterampilan, upaya, bersifat 
eksternal. Tingkat keterampilan merupakan 
bahan baku yang dibawa oleh seseorang 
ketempat kerjanya, seperti pengetahuan, 
kemampuan, kecakapan interpersonal serta 
kecakapan-kecakapan teknis. Tingkat upaya 
dapat digambarkan sebagai motivasi yang 
diperlihatkan oleh seseorang untuk 
menyelesaikan pekerjaan, sedangkan kondisi-
kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana 
kondisi-kondisi eksternal mendukung kinerja 
seseorang.  

Kinerja pustakawan merupakan hasil 
atau tingkat keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan untuk menyelesaikan tugas atau 
pekerjaan, dengan derajat kesediaan dan 
tanggung jawab serta tingkat kemampuan 
tertentu, dengan pemahaman yang jelas 
tentang apa yang akan dikerjakan dan 
bagaimana mengerjakannya selama periode 
tertentu, di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 
seperti standar hasil kerja, target atau sasaran 
atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 
dahulu dan telah disepakati bersama. Sumber 
daya manusia merupakan salah satu unsur 
paling penting dalam menghadapi persaingan 
kerja di era globalisasi. Sumber daya manusia 
yang tidak berkualitas akan tersingkir dan 
digantikan oleh sumber daya manusia yang 
lebih berkualitas. Profesional merupakan 
orang yang bekerja atau mengajarkan profesi 
sesuai dengan standar kompetensi. 

Menurut Saleh (2004;2), definisi 
kompetensi adalah sebagai pengetahuan, dan 
ketrampilan yang dituntut untuk melaksanakan 
dan atau menunjang pelaksanaan  pekerjaan, 
yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai 
dalam suatu organisasi. Sedangkan Lasa HS 
(2009:177) menyatakan bahwa kompetensi 
dapat diartikan sebagai tolok ukur guna 
mengetahui sejauh mana kemampuan 
seseorang menggunakan pengetahuan dan 
kemampuannya. Dengan kata lain kompetensi 
merupakan perpaduan antara pengetahuan, 
sikap dan ketrampilan. 
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Dalam upaya meningkatkan 
profesionalisme pustakawan, terdapat 
komponen yang harus diperhatikan antara lain 
: 
1. Penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan 

kemampuan serta integritas pustakawan. 
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada pustakawan. 
3. Kesesuaian dan persyaratan penempatan 

kerja pustakawan. 
4. Pengakuan dan jaminan formal pustakwan 

kepada masyarakat. 
5. Standar dan prosedur kerja pustakawan. 
6. Standar kinerja yang harus dicapai 

pustakawan. 
7. Sarana dan prasarana untuk peningkatan 

kualitas pustakawan. 
8. Perangkat organisasi kompetensi 

pustakawan. 
Standar kompetensi pustakawan terdiri 

atas beberapa komponen yang menunjang 
profesionalisme pustakawan, antara lain 
sebagai berikut :  
1. Komponen kompetensi, meliputi : 

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan 
yang harus dimiliki oleh pustakawan. 

2. Komponen tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi), meliputi : tugas pokok, fungsi, 
wewenang, dan tanggungjawab yang 
diberikan kepada pustakawan. 

3. Komponen pekerjaan, meliputi jenis dan 
sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
pustakawan. 

4. Komponen individu, meliputi : hak-hak dan 
kuwajiban pustakawan. 

5. Komponen sistem, meliputi : prosedur dan 
mekanisme kegiatan pustakawan. 

6. Komponen pembinaan, meliputi 
peningkatan mutu melalui pendidikan 
formal, diklat dan lain-lain, serta 
pengawasan pustakawan. 

Dalam bekerja di perpustakaan tentunya 
pustakawan tidak langsung memiliki posisi 
jabatan pada level tinggi, akan tetapi dilalui 
dengan posisi jabatan paling bawah bahkan 
mungkin belum mendapatkan posisi jabatan 
sama sekali. Seiring dengan berjalannya waktu 
dan masa kerja yang relatif cukup lama, maka 
posisi jabatan akan diraihnya. Otomatis selama 
masa kerja yang dilalui, pustakawan semakin 
memiliki kematangan emosional, pengalaman 
kerja dan semakin bertambah keahlian, 
ketrampilan dan kemampuan dalam 
menghadapi berbagai perubahan yang ada 
dalam organisasi perpustakaan. Jabatan yang 

diduduki tentunya semakin tinggi seiring 
dengan masa kerja dan pengalaman yang 
dimiliki terutama kepahaman tentang adaptasi 
di lingkungan tempat bekerja. 
Pengukuran Kinerja Pustakawan 

Penilaian kinerja pustakawan 
merupakan proses yang dilakukan setiap 
organisasi seperti perpustakaan dalam melihat 
keberhasilan yang dilakukan dari setiap 
pustakawan. Penilaian kinerja pustakawan 
dapat menciptakan, memelihara suatu iklim 
dan suasana yang baik di perpustakaan. 
Menurut Dharma (2005) dalam Suwondo 
(2011: 20), ada lima sumber penilaian kinerja, 
yaitu:  
1. Penilaian atas diri sendiri  

Proses dimana para individu mengevaluasi 
kinerja pustakawan mereka sendiri 
menggunakan pendekatan yang terstruktur 
sebagai dasar bagi pembicaraan dengan 
para manajer mereka dalam pertemuan-
pertemuan evaluasi.  

2. Penilaian oleh bawahan  
Penilaian oleh bawahan menyediakan 
kemungkinan bagi bawahan untuk menilai 
atau berkomentar tentang aspek tertentu 
dari kinerja pustakawan manajernya.  

3. Penilaian oleh rekan sejawat  
Penilaian ini merupakan evaluasi yag 
dibuat sesama anggota tim atau kolega 
yang berada dalam jaring kerja yang sama.  

4. Penilaian oleh multi assement  
Keuntungan dari mendapatkan sudut 
pandang yang berbeda dalam evaluasi 
kinerja pustakawan, terutama dari para 
manajer telah menimbulkan perhatian yang 
lebih besar kepada penilaian yang dapat 
menambahkan nilai kepada 
evaluasi/bawahan yang tradisionil. 

5. Umpan balik dan konseling dalam 
penilaian kinerja pustakawan. 

Menurut Parasuraman et.al dalam 
Journal of Marketing (1985: 46) 
mengemukakan ukuran kinerja sebagai 
berikut:  
1. Kehandalan, yakni mencakup konsistensi 

kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; 
akurat, benar dan tepat.  

2. Daya tanggap, yaitu keinginan dan kesiapan 
dalam menyediakan pelayanan dengan tepat 
waktu.  

3. Kompetensi, yaitu keahlian dan pengetahuan 
dalam memberikan pelayanan.  

4. Kesopanan, yaitu mencakup 
kesopansantunan, rasa hormat, perhatian 
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dan bersahabat dengan pengguna layanan.  
5. Komunikasi, yaitu kemampuan menjelaskan 

dan menginformasikan  
6. pelayanan kepada pengguna layanan dengan 

baik dan dapat dipahami dengan mudah.  
7. Keamanan, yaitu mencakup bebas dari 

bahaya, keamanan secara fisik, resiko, 
aman secara finansial.  

Tujuan Pembinaan Karier Pustakawan di 
Perpustakaan 

Profesi pustakawan merupakan pofesi 
yang memerlukan pendidikan atau  pelatihan. 
Posisi atau kedudukan pustakawan dalam 
perpustakaan adalah orang yang melakukan 
seleksi koleksi, mengolah koleksi agar siap 
saji untuk dilayankan pada pemustaka, orang 
yang mengetahui seluk beluk penelusuran 
informasi dan lain-lain keahlian dalam 
pelayaan informasi. Pengembangan karier 
pustakawan juga merupakan kegiatan yang 
tersusun secara formal, dimulai dari jenjang 
yang paling rendah sampai pada jenjang karier 
paling tinggi.  Tujuan adanya jenjang karier itu 
agar dapat meningkatkan pertumbuhan volume 
kerja, kecepatan kerja, produktivitas kerja, 
motivasi kerja, pengetahuan dan kemampuan 
pustakawan, sehingga organisasi perpustakaan 
dapat mengetahui dan memastikan untuk 
memilih orang-orang yang memiliki 
kualifikasi dan  pengalaman yang cocok  dapat 
menduduki jabatan tertentu di perpustakaan. 

Pembinaan adalah usaha atau tindakan 
dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya 
guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 
Pembinaan pegawai pustakawan suatu 
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus 
agar segala sesuatunya berjalan pada jalur dan 
rel yang benar sehingga dapat mengikuti 
perkembangan yang terjadi disekitarnya. 
Menurut Intruksi Presiden No.15 Tahun 1974, 
Tanggal 13 september 1974, pasal 4 bahwa 
pembinaan secara menyeluruh mencakup: 
“Perencanaan, Pengaturan, Pengendalian, dan 
Penilaian Kegiatan” yang berhubungan dengan 
suatu sistem tertentu. Tujuan Pembinaan 
Pustakawan  dibagi menjadi dua :  
A. Tujuan umum meliputi; 

1. Meningkatkan mutu perpustakaan 
2. Meningkatkan Relevansi perpustakaan 

dengan pembangunan 
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna 

perpustakaan 
B. Tujuan khusus meliputi;  

1. Mewujudkan  suatu  sistem  
perpustakaan yang  sangat  sesuai 
dengan  kebutuhan pembangunan 

2.  Menyelenggarakan program-program 
perpustakaan yang sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan 

3. Mewujudkan mutu/kualitas 
perpustakaan yang standar sesuai 
dengan harapan dan tuntutan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

4. Menyediakan berbagai jenis koleksi 
perpustakaan sesuai dengan prioritas 
yang digariskan 

5. Mengatur  dan  menyelenggarakan  
perpustakaan perpustakaan yang sesuai 
dengan  prinsip – prinsip managemen 
perpustakaan. 

Standar Dan Kriteria Dalam Karier 
Pustakawan     

Manusia bukan sekedar sumber daya 
namun merupakan modal untuk menghasilkan 
produktivitas yang lebih baik. Modal manusia 
merupakan akumulasi pengetahuan dan 
keterampilan yang didapatkan seseorang 
melalui pendidikan, pelatihan atau dari 
pengalaman hidup. Jabatan ungsional 
pustakawan adalah faktor ketiga dalam 
pengembangan karir. Dalam keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara132/KEP/M.PAN/12/2002, BABII 
Pasal 3 (2) dinyatakan bahwa Jabatan 
fungsional pustakawan adalah jabatan karier 
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang 
yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil.Mengingat pentinganya pedoman untuk 
pengembangan karier pustakawan, maka pada 
perkembangan selanjutnya, pegawai di instansi 
swasta juga mulai mengimplementasikan 
Jabatan fungsional pustakawan. Jabatan 
fungsional pustakawan sesuai dengan 
Kepmenpan tersebut terdiri dari Pustakawan 
Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat 
Ahli. Tugas pokok Pustakawan Tingkat 
Terampil meliputi pengorganisasian dan 
pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber 
informasi, pemasyarakatan perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi.Tugas pokok 
Pustakawan Tingkat Ahli meliputi 
pengorganisasian dan pendayagunaan terhadap 
koleksi bahan pustaka/sumber informasi, 
pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi 
dan informasi serta pengkajian pengembangan 
perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
 Karir tidak hanya berhubungan 
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dengan individu yang mempunyai pekerjaan 
yang statusnya tinggi, melainkan posisi 
pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh 
orang-orang selama riwayat pekerjaannya, 
tidak pandang tingkat pekerjaan atau tingkat 
organisasinya. Kemajuan karir seseorang dapat 
terwujud jika telah memahami tentang 
pengembangan karir. Adapun Pengembangan 
karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk 
mempersiapkan seorang individu pada 
kemajuan jalur karir yang direncanakan. 
Adanya pengembangan karir yang terbuka 
lebar, diharapkan seseorang akan mendapatkan 
hak-hak yang lebih baik dari apa yang 
diperoleh sebelumnya, baik material maupun  
nonmaterial. Setiap orang yang mempunyai 
pekerjaan, sangat diharapkan dapat 
mengembangkan karirnya dengan terlebih 
dahulu melakukan penyusunan prasyarat yang 
harus dimiliki oleh seseorang tersebut.   

Prasyarat tersebut harus memenuhi 
kriteria atau standar yang sudah ditentukan 
seperti: prestasi, bobot tugas/pekerjaan, 
adanya lowongan jabatan, efisien, dan lain-
lain. Pengembangan karir ini pun juga dirasa 
penting bagi seorang pustakawan yang 
diharapkan dapat menghasilkan pustakawan 
yang berkualitas, profesional, bertanggung 
jawab, jujur dan lebih mampu serta akuntabel 
dalam pemberian pelayanan publik. Sebuah 
organisasi atau lembaga termasuk dalam hal 
ini perpustakaan dikatakan bermutu apabila 
kualitas pelayanan yang diberikan kepada 
publik telah memperoleh pengakuan dari 
masyarakat. Oleh karena pustakawan harus 
memahami standar perpustakaan dan standar 
pustakawaan serta mengaplikasikannya agar 
dapat mengembangkan karier secara optimal. 
Standar tenaga perpustakaan terdiri atas 
pustakawan, tenaga teknis perpustakaan dan 
tenaga ahli perpustakaan. Untuk menjadi 
seorang kepala perpustakaan diharapkan 
seseorang menjabat sebagai pustakawan atau 
setidak-tidaknya menjadi tenaga ahli 
perpustakaan. Sedangkan tenaga teknis 
perpustakaan itu biasanya diambil dari 
seseorang nonpustakawan dapat juga 
pustakawan yang secara teknis mendukung 
pelaksanaan fungsi perpustakaan.     
A. Standar seorang pustakawan  

Seseorang ingin berprofesi sebagai 
pustakawan dan ingin sukses berkarier 
pustakawan diwajibkan untuk memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 

1. Pustakawan harus memiliki kualifikasi 
akademik paling rendah sarjana (S-1) 
atau diploma empat (D-IV) di bidang 
perpustakaan dari perguruan tinggi yang 
terakreditasi. 

2.  Seseorang yang memiliki kualifikasi 
akademik yang serendah-rendahnya 
sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) 
di luar bidang perpustakaan dari 
perguruan tinggi yang terakreditasi juga 
dapat menjadi pustakawan setelah lulus 
pendidikan dan pelatihan bidang 
perpustakaan. 

3.  Pendidikan dan pelatihan di  bidang 
perpustakaan yang  diselenggarakan 
oleh Perpustakaan      Nasional 
atau lembaga lain yang diakreditasi oleh 
Perpustakaan Nasional atau lembaga 
     sertifikasi yang diatur oleh 
Perpustakaan Nasional RI.  

4. Pustakawan harus memiliki kompetensi 
profesional yang mencakup aspek 
pengetahuan dan keahlian,  sikap kerja, 
kompetensi personal yang meliputi 
aspek kepribadian dan interaksi sosial. 
Dan jika seorang pustakwana memiliki 
kompetensi tersebut maka akan 
memperoleh penghasilan di atas 
kebutuhan hidup minimum dan jaminan 
kesejahteraan sosial yang sudah 
ditetapkan di peraturan Kepala 
Perpustakaan Nasional RI.  

5. Pustakawan  harus  memiliki  sertifikat 
kompetensi kepusta-kawanan  yang  
diberikan  oleh lembaga sertifikasi 
mandiri atau lembaga pendidikan yang 
terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala 
Perpustakaan Nasional RI. 

B. Standar seorang kepala perpustakaan   
Pucuk pimpinan organisasi 

perpustakaan adalah kepala perpustakaan di 
mana posisi pimpinan sangat menentukan 
maju dan mundurnya suatu perpustakaan. 
Oleh karenanya pimpinan perpustakaan 
dipilih berdasarkan standar yang ketat. 
Adapun standart seorang kepala 
perpustakaan sebagai berikut:   
1. Kepala perpustakaan harus mempunyai 

kemampuan dalam melaksanakan tugas 
memimpin, mengelola dan 
mengembangkan perpustakaan, wajib 
memiliki kompetensi profesional,       
kompetensi personal, kompetensi 
manajerial serta memiliki kompetensi 
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kewirausahaan       sesuai dengan jenis 
perpustakaan 

2. Kepala Perpustakaan Nasional, 
perpustakaan provinsi, perpustakaan 
kabupaten/kota, dan       
perpustakaan perguruan tinggi adalah 
pustakawan atau tenaga ahli di bidang 
perpustakaan.                                                    

C. Kriteria kepala perpustakaan  
Disamping standart yang harus 

dipenuhi, seorang kepala perpustakaan juga 
wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  
1.  Memiliki kualifikasi akademik paling 

rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV 
(D-IV) untuk   perpustakaan provinsi 
dan kabupaten/kota, magister (S-2) 
untuk perpustakaan perguruan      
tinggi dan Perpustakaan Nasional.                                                                                      
 2. Memiliki pengalaman bekerja di 
perpustakaan sekurang-kurangnya 5 
tahun kecuali 10        tahun untuk 
Perpustakaan Nasional.                                                                                 

3.  Menguasai bahasa Inggris baik lisan 
maupun tertulis.                                                    

4. Menguasai teknologi informasi 
komunikasi (ICT).  

D. Standar tenaga ahli perpustakaan 
 Tenaga ahli perpustakaan wajib 

memenuhi standar yang telah ditentukan, 
dimana standar untuk tenaga ahli 
perpustakaan  sebagai berikut:   
1.  Tenaga ahli  di bidang   perpustakaan 

adalah  pustakawan  yang  realitasnya 
telah memiliki  kapabilitas   
(kemampuan   dan kecakapan dalam 
bidang perpustakaan), integritas 
(keadaan yang dapat  mewujudkan  
suatu kesatuan  yang utuh sehingga 
memiliki sesuatu potensi dan 
kemampuan di bidang   perpustakaan  
yang  memancarkan  kewibawaan, 
kejujuran,   serta  kesetiaan),  serta  
kompetensi  (kemampuan yang  
mencakup aspek pengetahuan,  
keahlian, keterampilan  dan  sikap  kerja  
yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  
kompetensi  yang telah diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi atau lembaga 
pendidikan yang terakreditasi di bidang 
perpustakaan). 

2. Kemampuan dan kecakapan dalam 
bidang perpustakaan harus diperoleh 
dari pendidikan       paling rendah S-1 
(strata satu), dan pengalaman bekerja di 

perpustakaan minimal 5 (lima) tahun 
E. Standar tenaga teknis perpustakaan : 

Tenaga teknis perpustakaan juga 
wajib untuk memenuhi standar yang telah 
ditentukan, di mana standarnya sebagai 
berikut:  
1. Tenaga teknis perpustakaan harus 

melaksanakan kegiatan yang bersifat 
sangat membantu pekerjaan fungsional 
yang dilaksanakan pustakawan, serta 
melaksanakan berbagai  tugas dan 
kewajiban lainnya. 

2. Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas 
tenaga teknis komputer, tenaga teknis 
audio visual, tenaga teknis 
ketatausahaan, tenaga teknis asisten 
perpustakaan, atau tenaga teknis lainnya 
      yang diatur oleh peraturan Kepala 
Perpustakaan Nasional RI. 

 3. Tenaga teknis perpustakaan memiliki 
kualifikasi akademik paling rendah 
diploma II (D-II) ditambah pendidikan 
dan/atau pelatihan sesuai bidang 
tugasnya.  

4. Tenaga teknis perpustakaan  harus  
memiliki  kompetensi  professional 
(aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap 
kerja) dan kompetensi personal (aspek 
kepribadian dan interaksi sosial) yang 
kedepannya akan memperoleh 
penghasilan di atas kebutuhan hidup 
minimum dan jaminan kesejahteraan 
sosial.  

5. Tenaga teknis  perpustakaan  harus  
memiliki  sertifikat  kompetensi  sesuai  
dengan  bidang       tugasnya yang 
diberikan oleh lembaga sertifikasi 
mandiri atau lembaga pendidikan yang 
terakreditasi dan telah ditetapkan oleh 
Kepala Perpustakaan Nasional RI.                                   

Sarana Pengembangan dan Pembinaan 
Karir 

Sebagaimana menurut pendapat 
Hermawan, Rachman (2006: 155) bahwa 
Pendidikan merupakan bagian yang sangat 
menentukan untuk dapat meningkatkan 
kualitas anggota profesi., termasuk profesi 
sebagai pustakawan. Pembinaan dan 
pengembangan karier dapat dilakukan melalui 
pendidikan, baik pendidikan formal, non-
formal ataupun pendidikan informal. Salah 
satu tujuan dibentuknya organisasi profesi 
adalah untuk meningkatkan mutu anggota, 
disamping pengembangan ilmu perpustakaan 
itu sendiri. Masalah utama dalam pembinaan 
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profesi pustakawan adalah perbedaan tingkat 
pendidikan yang berpengaruh pada kualitas 
dan juga kompetensi yang dimiliki, seperti 
pada data Pusat pengembangan pustakawan 
bahwa pustakawan yang menduduki jabatan 
fungsional yang berlatar belakang pendidikan 
S-1 baru 1.408 orang, sedangkan Pustakawan 
lulusan SLTA sekitar 693 orang. Karena 
terdapat perbedaan jenjang pendidikan yang 
terkadang terlampau jauh maka pustakawan 
perlu untuk menyesuaikan diri dengan 
mengikuti berbagai macam pendidikan baik 
formal maupun nonformal agar dapat 
mencapai kompetensi yang diharapkan.   
A. Pendidikan formal  

Pendidikan formal merupakan salah 
satu cara atau sarana untuk 
mengembangkan dan membina karir 
pustakawan. Pada umunya pendidikan 
formal di ikuti oleh pustakawan atau calon 
pustakawan yang ingin menjadi 
profesional. Kegiatan pendidikan formal 
dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 
resmi dan terakreditasi seperti Universitas, 
institut, akademi, sekolah tinggi dan 
sebagainya. Di Indonesia sendiri untuk 
tingkat pendidikan formal bidang ilmu 
perpustakaan terendah adalah jenjang 
pendidikan D II yaitu di Universitas 
Terbuka (UT) dan untuk tingkat pendidikan 
tertinggi (pasca sarjana) adalah Strata 3 (S-
3). 

Dalam rangka peningkatan kualitas 
pustakawan yang berdasarkan tingkat atau 
jenjang pendidikan, pemerintah Republik 
Indonesia meberikan ketentuan tegas 
dengan dikeluarkannya Keputusan 
KEMENPAN NO. 
132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan 
fungsional pustakawan dan angka kreditnya 
yaitu untuk mengangkat seseorang 
pustakawan tingkat terampil dengan 
golongan pangkat II/b yaitu Pustakawan 
yang memiliki dasar pendidikan untuk 
pengangkatan pertama kali serendah-
rendahnya Diploma II Perpustakaan, 
Dokumentasi dan Informasi atau Diploma 
bidang lain yang disetarakan. 

B. Pendidikan nonformal  
Upaya meningkatkan kompetensi 

pustakawan, disamping melalui pendidikan 
formal bisa juga melalui pendidikan non-
formal. Pembinaan melalui pendidikan 
nonformal ini adalah sebagaai salah satu 
upaya peningkatan kualitas pustakawan 

secara bersama-sama seperti melalui 
pendidikan dan pelatihan (diklat), 
penataran (up grading), simposium, 
seminar, lokakarya, kursus, magang (on the 
job training), studi banding, dan lain 
sebagainya.  

Pendidikan nonformal tersebut 
biasanya diselenggarakan oleh Ikatan 
Pustakawan Indonesia (IPI). Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia dan berbagai 
Instansi yang terkait bidang Pusat 
Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo). 
Contoh kegiatan pembinaan yang 
dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI 
adalah diklat penyetaraan yaitu melakukan 
pendidikan khusus untuk memasuki jabatan 
fungsional bagi mereka yang bekerja di 
perpustakaan dan pusat informasi. Diklat 
penyetaraan ini adalah diperuntukan bagi 
mereka yang berpendidikan terendah D3 
(sarjana muda non-perpustakaan), lamanya 
sekitar 480 jam pelatihan. Sedangkan bagi 
yang memiliki ijazah S1 (sarjana) untuk 
memasuki jabatan fungsional pustakawan 
harus mengikuti pendidikan penyetaraan 
sekitar 720 jam pelatihan.  

Unsur-unsur jabatan fungsional 
pustakawan    

Unsur-unsur jabatan fungsional 
pustakawan professional dituntut menguasai 
bidang ilmu kepustakawanan, memiliki 
keterampilan dan melaksanakan tugas 
pustakawan yaitu dengan motivasi yang tinggi 
yang dilandasi oleh sikap dan kepribadian 
yang menarik demi mencapai kepuasaan 
pemakai perpustakaan sebagai suatu profesi. 
pejabat fungsional pustakawan dituntut pula 
meningkatkan keahlian dan keterampilan 
Meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 
A. Unsur-unsur Utama: 

1. Pendidikan 
2. Pengelolaan Perpustakaan 
3. Pelayanan Perpustakaan 
4. Pengembangan Sistem Kepustakawanan 
5. Pengembangan Profesi. 

B. Unsur-unsur Penunjang: 
1. Pengajar/pelatih pada diklat 

fungsional/teknis bidang kepustaka-
wanan 

2. Peran serta dalam seminar/ 
lokakarya/konferensi di bidang 
kepustakawanan 

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi 
4. Keanggotaan dalam tim penilai 
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa 
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6. Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan 
lainnya. 
Adanya peningkatan keahlian dan 

keterampilan pejabat fungsional pustakawan 
melalui berbagai kegiatan unsur utama dan 
unsur penunjang tersebut diatas, setidaknya 
diharapkan dapat merupakan katalisator 
pendorong untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa khususnya melalui pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan.    
Manfaat Pengembangan dan Pembinaan 
Karier Pustakawan  
A. Kenaikan pangkat bagi pustakawan 

Dalam bekerja pustakawan dituntut 
untuk selalu meningkatkan 
kemampuannya, khususnya dalam 
memberikan layanan prima perpustakaan 
kepada pemustaka. Sisi lain terdapat 
adanya peningkatan kemampuan 
pustakawan untuk mengumpulkan angka 
kredit demi kenaikan jenjang 
kepangkatannya dalam jabatan 
fungsional.Sesuai dengan fungsi 
pustakawan sebagai petugas yang 
membantu pemakai jasa perpustakaan 
dokumentasi dan informasi, maka ruang 
gerak pustakawan akan semakin luas jika 
yang bersangkutan benar-benar 
ditempatkan di bagian perpustakaan atau 
unit-unit dokumentasi dan informasi. 
Pembinaan yang baik bagi karir 
pustakawan termasuk di dalamnya tugas-
tugas ke luar instansi misalnya tugas 
silang-layang antar perpustakaan atau antar 
instansi/lembaga dokumentasi dan 
informasi. Di samping itu tugas mengikuti 
berbagai pertemuan ilmiah, tugas 
mengikuti berbagai kepanitian dalam 
aktivitas perpustakaan dan lain-lain., yang 
sangat mendorong kemudahan bagi 
pustakawan  dalam proses pengumpulan 
angka kredit dem kenaikan pangkat.  

B. Meningkatnya perhatian pengguna 
terhadap perpustakaan  

Tatkala pustakawan dalam 
melakukan pengembangan dan pembinaan 
karir yang diwujudkan dan diaplikasikan di 
perpustakaan, melalui cara memberikan 
pelayanan prima yang memuaskan maka 
pemustaka akan merasa terlayanai dengan 
baik, sehingga tecipta kepuasan pengguna 
terhadap  pelayanan yang diberikan. 
Pengembangan kompetensi tentu akan 
menyebabkan pustakawan dapat 
mengetahui dan memahami kebutuhan 

pengembangan koleksi yang dibutuhkan 
pemustaka. Pustakawan diharapkan 
memiliki kemampuan untuk memprediksi 
perkembangan  koleksi-koleksi yang sangat 
diminati pemustaka. Tentunya pelayanan 
prima yang diberikan, pemustaka merasa 
puas dan senang, sehingga memberikan 
perhatian dan image yang positif terhadap 
perpustakaan, karena harapan mereka dapat 
menemukan sesuatu yang baru di 
perpustakaan dengan cepat, mudah, tepat 
dan dapat.  

C. Pengguna mendapatkan pelayanan yang 
maksimal  

Setiap pemustaka yang datang ke 
perpustakaan memiliki karakter sifat serta 
kebutuhan yang berbeda-beda. Pustakawan 
profesional tentu dapat memposisikan diri 
dalam membantu setiap pemustaka yang 
membutuhkan bantuan. Mempelajari 
karakter pemustaka bagi pustakawan akan 
dapat memahami pelayanan yang tepat atau 
cocok untuk pemustaka tersebut. 
Memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
karakter pemustaka, maka menghasilkan 
nilai positif yaitu pemustaka akan lebih 
senang, yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan loyalitas pemustaka terhadap 
perpustakaan.   

Organisasi Pusat Pengembangan Karier 
Pustakawan 

Keberadaan Pusat Pengembangan 
Pustakawan ini berdasarkan pada keputusan 
Kepala Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
organisasi dan tata kerja perpustakaan 
nasional. Pusat Pengembangan Pustakawan 
yang berada di bawah Deputi Pengembangan 
Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas 
melaksanakan pengembangan tenaga 
fungsional Pustakawan. Dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban, Pusat Pengembangan 
Pustakawan menyelenggarakan fungsinya 
sebagai 

a.  Pelaksanaan pengembangan jabatan 
fungsional pustakawan. 

b.  Pelaksanaan pemberian akreditasi 
pustakawan dan tim penilai.                         

c. Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian 
pengembangan pustakawan.  

d. Pelaksanaan pemasyarakatan jabatan 
fungsional pustakawan 

e. Evaluasi pustakawan dan angka 
kreditnya serta tim penilai. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tersebut, Pusat Pengembangan Pustakawan 
selalu mengacu pada visi dan misi 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
yaitu dengan menitikberatkan pada 
pengembangan karir pustakawan sebagai 
sumber daya yang menyelenggarakan aktivitas 
layanan perpustakaan 
Pengembangan Kaier Pustakawan 
A. Penilaian kebutuhan karier. 

Karier yang dimiliki seseorang 
adalah kehidupan yang sangat pribadi dan 
sangat penting. Organisasi haruslah 
mengizinkan dan memberikan keleluasaan 
pada karyawan untuk mengambil 
keputusan sendiri dalam hal karier. Peran 
pihak manajemen (fungsi personalia) 
adalah membantu dalam proses 
pengambilan keputusan tentang karier 
dengan menyediakan sebanyak mungkin 
informasi kepada karyawan.  

B. Kesempatan-kesempatan karier.  
Pihak manajemen menyadari bahwa 

karyawan mempunyai kebutuhan akan 
karier, maka pihak manajemen membuat 
bagan jalur-jalur karier yang ada dalam 
organisasi yang dapat dicapai oleh 
karyawan. 

C. Penyelarasan kebutuhan dengan 
kesempatan.  

Karyawan yang tidak mengetahui 
kebutuhan-kebutuhan kariernya dan tidak 
menyadari kesempatan karier yang ada 
dalam organisasi/perusahaan, diharapkan 
pada masalah penyelarasan, karyawan 
semakin  memahami dalam mengerti 
terhadap pencapaian karier 
diperusahaan/instansi tempat bekerja. 
Dalam hubungan keterkaitan dengan tehnik 
pengembangan karier itu biasanya dapat 
dilihat dari keputusan promosi dan 
pemindahan, yang diambil oleh  pihak 
manajemen untuk setiap karyawan dalam 
suatu program pengembangan karier. 

D. Program pengembangan karier 
Pustakawan 

Program pengembangan karier 
pustakawan itu pada umumnya sangat 
didasarkan pada profesi  yang diperoleh 
melalui pendidikan dan kepangkatan. 
Berdasarkan tingkat pendidikannya, 
profesional pustakawan dapat digolongkan 
sebagai berikut : 
1. Profesional spesialis, S3 bidang ilmu 

perpustakaan atau ilmu informasi 

2. Profesional, S2 bidang ilmu 
perpustakaan atau ilmu informasi. 

3. Para profesional, S1 dan S0  bidang 
ilmu perpustakaan. 

Adapun penggolongan kedua adalah 
berdasarkan pada kepangkatan yang 
didasarkan pada pendidikan, kepangkatan 
dan karier kerja dalam bidang 
perpustakaan. Berpijak pada Keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 33/1998 jenjang 
kepangkatan Jabatan Fungsional 
Pustakawan adalah : 
1. Jenjang jabatan pustakawan dari yang 

terendah sampai tertinggi yaitu: 
a. Asisten pustakawan, terdiri atas: 

Asisten pustakawan pratama, Asisten 
pustakawan muda, Asisten 
pustakawan madya. 

b. Pustakawan terdiri atas: Pustakawan 
pratama, Pustakawan muda, 
Pustakawan madya, Pustakawan 
utama. 

2. Jenjang pangkat dan golongan ruang 
Asisten Pustakawan sebagaimana 
tersebut di atas adalah sebagai berikut: 
a. Asisten pustakawan pratama terdiri: 

(1) Pengatur muda tingkat I 
Golongan II/b. (2) Pengatur 
Golongan II /c. (3) Pengatur Tingkat 
I Golongan II/d. 

b. Asisten pustakawan muda terdiri: (1) 
Penata muda Golongan III/a. (2) 
Penata muda tingkat I Golongan 
III/b. 

c. Asisten pustakawan madya terdiri: 
(1) Penata muda Golongan III/c. (2) 
Penata tingkat I Golongan III/d. 

3. Jenjang pangkat dan golongan ruang 
pustakawan sebagai berikut: 
a. Pustakawan pratama terdiri dari: (1) 

Penata Muda Golongan III/a. (2) 
Penata muda tingkat I Golongan III/b 

b. Pustakawan muda terdiri dari: (1) 
Penata Golongan III/c. (b) Penata 
tingkat I Golongan III/d. 

c. Pustakawan madya terdiri dari: (1) 
Pembina golongan IV/a. (2) Pembina 
tingkat I Golongan IV/b. (3) 
Pembina utama muda Golongan 
IV/c. 

d. Pustakawan utama terdiri 
dari:Pembina utama madya 
Golongan IV/d (2) Pembina utama 
Golongan IV/e. 
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Bakhtiyar, Kiat Sukses Meniti Karier Putakawan: Suatu Kajian Dalam Perspektif 

Pengembangan karier karyawan 
merupakan suatu proses yang panjang, 
berhubungan dengan yang dapat dicapai 
pustakawan dalam pekerjaannya. Karier 
pustakawan sangat berkaitkan dengan 
kebutuhan karier, kesempatan karier, dan 
penyelarasan antara kebutuhan dan 
kesempatan karier yang ada dalam organisasi 
perpustakaan. 
Hubungan Antara Pembinaan Karir 
dengan Jabatan Fungsional Pustakawan 

Pengertian pustakawan menurut 
KEMENPAN NO. 132/KEP/M.PAN/12/2002 
tentang jabatan fungsional pustakawan dan 
angka kreditnya, pustakawan adalah pejabat 
fungsional pustakawan yang selanjutnya 
disebut pustakawan adalah pegawai negeri 
sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, 
dokumentasi dan informasi instansi 
pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. 
Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan 
karir yang hanya dapat diduduki oleh 
seseorang yang telah berstatus sebagai PNS, 
dengan demikian  sebagai aparatur negara 
dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan negara Republik Indonesia, 
dengan sistem kerja pengembangan profesi. 
Kemampuan profesionalisme yang tinggi 
sangat diperlukan dalam mendukung 
pencapaian tujuan negra. Oleh karenanya PNS 
yang dibutuhkan adalah PNS yang memiliki 
mutu profesionalisme yang  memadai, berdaya  
guna,  dan  berhasil  guna  di dalam 
melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan.   

Guna dapat mewujudkan PNS yang 
dapat bekerja secara professional, maka 
pemerintah pertimbangan yang matang, 
akhirnya mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 
PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas 
dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja. 
Selanjutnya, UU tersebut selanjutnya 
dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 1980 yang menyatakan; 
bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier 
dan peningkatan mutu profesionalisme,  diatur 
tentang kemungkinan bagi PNS untuk 
menduduki jabatan fungsional. Adapun 
jabatan  fungsional  adalah  merupakan jabatan  
yang  memberikan  kesempatan  pada 
seseorang untuk mencapai kariernya menurut 

kesadaran pribadi, berdasarkan pada jenis 
pekerjaan yang  akan  diternpuh  serta  arti  
pekerjaan  tersebut  bagi  instansi  dan dirinya 
sendiri.  Jabatan fungsional diberikan atau 
diresrnikan oleh pernerintah dalarn rangka 
pernbinaan karier dan produktivitas kerja 
pegawai negeri secara rnandiri rnenurut 
kernanpuan dalarn suatu sistem yang berlaku. 
Dengan jabatan fungsional pustakawan 
diharapkan dapat termotivasi segenap 
pustakawan untuk lebih tertarik rnenekuni 
bidang ilrnu perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi secara lebih profesional. 
Faktor-faktor yang memepengaruhi kinerja 
dan pengembangan karier pustakawan. 

Menurut Armstrong dan Baron 
(1998:272) dikutip dari Jurnal ilmu informasi 
perpustakaan dan kearsipan (2013) 
menyatakan bahwa rendahnya kinerja 
dipengaruhi sejumlah faktor antara lain:  
1. Faktor pribadi yaitu keahlian pribadi, 

kepercayaan diri, motivasi dan komitmen  
2. Faktor kepemimpinan yaitu kualitas 

dorongan, arahan dan dukungan yang 
diberikan oleh manajer atau pimpinan tim  

3. Fakor  tim yaitu kualitas dukungan yang 
diberikan oleh kolega atau rekan kerja  

4. Faktor sistem kerja dan fasilitas (instrumen 
tenaga kerja) yang diberikan oleh 
organisasi.  

Menurut Dwiyanti (2001:77-79) dikutip 
dari Jurnal ilmu informasi perpustakaan dan 
kearsipan (2013) Selain dari itu faktor 
lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap 
minimnya kinerja, dapat berupa kondisi fisik, 
manajemen kantor maupun hubungan sosial di 
lingkungan pekerjaan, sedang faktor personal 
bisa berupa tipe kepribadian, peristiwa atau 
pengalaman pribadi maupun kondisi sosial-
ekonomi keluarga di mana pribadi berada dan 
mengembangkan diri. Berbagai kendala dalam 
pengembangan karier pustakawan sering 
ditemukan dalam realitas sosial di mana 
berakibat pada lambatnya perkembangan 
karier pustakawan.  

Banyak sekali para pimpinan 
manajemen instansi yang mengambil 
keputusan  memandang  jabatan pustakawan 
adalah tidak perlu atau tidak penting bagi 
instansinya. Di samping itu pihak  pelaksana, 
yaitu  unit yang  mengurus  kepegawaian  di 
instansi masing-masing serta Tim Penilainya 
belum memahami pelaksanaan ataupun tindak 
lanjut SK MENPAN tersebut, kendati telah 
memperoleh  penjelasan dari pihak Pusat 
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Pembinaan Perpustakaan (PUSBINPUSTAK) 
yang secara yuridis formal diintegrasikan ke 
dalam Perpustakaan Nasional RI 
(PERPUSNAS).  

Sebagai dampak adanya berbagai 
kendala dalam pengembangan karier 
pustakawan yaitu lambatnya perkembangan 
karier pustakawan. Dapat disimpulkan bahwa 
perkembangan karier pustakawan relatif 
lambat, yang disebabkan oleh beberapa faktor 
sebagai berikut :    
1. Pada umumnya pustakawan kurang 

memperhatikan atau kurang memiliki 
perencanaan pengembangan karier 
sehingga sangat lambat dalam kenaikan 
jabatan fungsional dan jabatan struktural. 

2.  Kurangnya dukungan pihak manajemen 
instansi terhadap pengembangan karier 
pustakawan  yang berakibat banyak 
pustakawan mengalami kesulitan dalam 
pengembangan kariernya. 

3. Kurangnya pembinaan pengembangan 
karier yang berakibat pustakawan banyak 
yang tidak  mengerti tentang penilaian 
angka kredit jabatan fungsional 
pustakawan.  

Kiat Sukses Meniti Karier Pustakawan 
Guna menunjang dan mengejar 

keterlambatan dalam pengembangan karier 
pustakawan dalam kinerjanya di organiasi 
perpustakaan dan sukses berkarier pustakawan 
diperlukan beberapa tips atau kiat-kiat sukses 
sebagai berikut: 
1. Pustakawan harus aktif melakukan 

pencarian infromasi terhadap 
pengembangan kariernya sehingga 
pustakawan memiliki kemampuan untuk 
merencanakan pengembangan kariernya.  

2. Pustakawan harus paham tentang peraturan 
Keputusan MENPAN nomor 
132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Peraturan 
Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 
Kreditnya.  

3. Melakukan pendekatan dengan pihak 
manajemen instansi untuk mengadakan 
pembinaan khusus tentang pengembangan 
karier pustakawan 

4. Memiliki kemampuan administrasi yang 
baik. Dalm hal ini terkait dengan 
pengumpulan bukti-bukti yang masuk pada 
angka kredit jabatan fungsional pustakawan 
seperti sertifikat seminar, karya ilmiah, 
pengabdian masyarakat, surat keputusan 

dalam kegiatan dan lain-lain. 
5. Bekerja dengan dilandasi ibadah. 
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

baik terhadap pemustaka, rekan kerja, 
pimpinan dan organisasi profesi 

7. Memiliki kemampuan manajemen SQ 
(Spiritual Quotien), IQ (Inteligent 
Quotien), EQ (Emotional Quotien) dalam 
diri pustakawan. 

 
Kesimpulan 
1. Pada umumnya pustakawan kurang 

memperhatikan atau kurang memiliki 
perencanaan pengembangan karier 
sehingga sangat lambat dalam kenaikan 
jabatan fungsional dan jabatan struktural. 

2. Kurangnya dukungan pihak manajemen 
instansi terhadap pengembangan karier 
pustakawan yang berakibat banyak 
pustakawan mengalami kesulitan dalam 
pengembangan kariernya. 

3. Kurangnya pembinaan pengembangan 
karier yang berakibat pustakawan banyak 
yang tidak mengerti tentang penilaian 
angka kredit jabatan fungsional 
pustakawan. 

Saran 
1. Hendaknya pustakawan aktif melakukan 

pencarian infromasi terhadap 
pengembangan kariernya sehingga 
pustakawan memiliki kemampuan untuk 
merencanakan pengembangan kariernya 

2. Pustakawan harus paham tentang peraturan 
Keputusan MENPAN nomor 
132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Peraturan 
Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 
Kreditnya 

3. Hendaknya pihak instansi mengadakan 
pembinaan khusus tentang pengembangan 
karier pustakawan 
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Abstrak 
Telaah ini bertujuan mendeskripsikan gaya bahasa puisi Chairil Anwar dalam 
kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang. Puisi-puisi Chairil Anwar  selalu 
menonjolkan kata dan gaya bahasa yang ekspresif agar menciptakan makna serta 
kesan yang nyata dan mendalam bagi  penikmat puisi. Kombinasi antara kata dan 
gaya bahasa menghasilkan stilistika yang membuat puisi semakin estetis. 
Terdapat 4 gaya bahasa utama dalam kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang 
karya Chairil Anwar. gaya bahasa tersebut adalah gaya bahasa metafora yang 
memberi efek imajinatif pada puisi, gaya bahasa personifikasi yang menambah 
efek puitis pada puisi, gaya bahasa antitesis yang mempertegas makna puisi yang 
bertema kesedihan, dan gaya bahasa hiperbola yang memberi kesan estetis pada 
puisi.  

 
Kata Kunci : gaya bahasa, metafora, personifikasi, antitesis, hiperbola 
 
Pendahuluan 

Setiap manusia memiliki bahasa untuk 
mengungkapkan gagasan, ide, serta maksud 
yang akan disampaikan. Bahasa manusia 
memiliki ciri khas masing-masing yang 
biasanya digambarkan melalui sebuah kata 
dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dari 
kekhasan tersebut, dkarya sastra terlahir. 
manusia memiliki selera sastra dalam berkarya 
melalui wawasan dan rasa bahasa yang 
dimilikinya.  

Salah satu yang dapat dihasilkan melalui 
karya itu adalah puisi. Puisi merupakan karya 
sastra yang bersifat imajinatif dan bertujuan 
untuk menyampaikan suatu pesan, 
mengekspresikan perasaan, atau bahkan 
menyindir orang atau golongan tertentu 
melalui bahasa-bahasa yang indah dan 
ekspresif. Hal ini ditegaskan oleh Waluyo 
(2012:23) yang mengatakan bahwa “Puisi 
merupakan bentuk pengucapan gagasan yang 
bersifat emosional dengan mempertimbangkan 
efek keindahan. Hal ini senada dengan yang 
dikatakan oleh Tarigan (2012:5) yang 
mengatakan bahwa “ peluapan yang spontan 
dari perasaan yang penuh daya yang 
berpangkal pada emosi yang berpadu kembali 
dalam kedamaian. Kedamaian yang dimaksud 
adalah rasa lega penyair setelah pesan, 
perasaan, ataupun emosi yang dipendam dan 

dirasakan dapat diekspresikan melalui kata-
kata dalam sebuah puisi. Artinya, puisi 
bukanlah merupakan suatu karya sastra yang 
terencana atau berskenario layaknya drama. 
Puisi dapat dibuat kapan saja tergantung mood 
atau rasa seseorang penyair. 

Jika dibandingkan dengan karya sastra 
lainnya, makna puisi lebih konotatif, lugas 
imajinatif atau bagkan kadang terkesan 
kompleks. Puisi dapat dibuat secara empiris 
ataupun imajinatif. Puisi dapat dibuat secara 
empiris karena kata-kata dalam puisi 
merupakan hasil dari perenungan serta 
penghayatan atas suatu kejadian atau 
pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya 
ataupun bahkan orang lain.  Puisi juga dapat 
dibuat secara imajinatif karena Kata-kata 
dalam puisi terkadang merupakan implikasi 
dari khayalan, angan-angan, fantasi penyair 
terhadap seseorang ataupun suatu hal, bahkan 
penyair biasa membuat puisi untuk menghibur 
diri atas kegagalaan yang dialami. 

Menurut Waluyo (2012:71), puisi 
memiliki beberapa struktur fisik. Bentuk atau 
struktur fisik dapat diuraikan dalam metode 
puisi, yakni unsur estetik yang membangun 
sebuah puisi. Unsur-unsur yang dimaksud 
adalah (1) diksi,  (2) pengimajian atau citraan, 
(3) kata konkret, (4) bahasa figuratif atau gaya 
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bahasa, (5) versifikasi, dan  (6) tipografi atau 
tata wajah puisi. 

Dari keenam unsur puisi tersebut, 
penelaahan ini hanya dibatasi pada gaya 
bahasa. Telaah gaya bahasa akan 
memperlihatkan ciri khas dan daya tarik 
sebuah puisi.Di samping itu, melalui telaah 
gaya bahasa, juga dipahami makna  setiap 
kalimat yang terangkai dalam suatu puisi, baik 
makna yang diungkapkan secara imajinatif 
ataupun empiris (berdasarkan pengalaman 
penyair). Semakin imajinatif dan kias gaya 
bahasa yang digunakan, maka akan semakin 
menarik dan puitis puisi yang ditulis. 

Yang menjadi bahan telaah  artikel ini 
adalah puisi karya Chairil Anwar tahun 1943. 
Menurut Wikipedia Indonesia “Chairil 
Anwar (lahir di Medan, Sumatera Utara, 26 
Juli 1922 – meninggal di Jakarta, 28 
April 1949 pada umur 26 tahun), dijuluki 
sebagai "Si Binatang Jalang" (dari karyanya 
yang berjudul Aku), 
adalah penyair terkemuka Indonesia. Ia 
diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 
70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rivai Apin, 
ia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai 
pelopor Angkatan '45 sekaligus puisi modern 
Indonesia.” 

Puisi yang dibuat oleh Chairil Anwar 
mencakup beberapa tema, pemberontakan, 
cinta, eksistensialisme, serta individualisme. 
Seperti yang dijelaskan oleh wikipedia 
“Chairil lahir dan dibesarkan di Medan, 
sebelum pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) 
dengan ibunya pada tahun 1940, di mana ia 
mulai menggeluti dunia sastra. Setelah 
mempublikasikan  puisi pertamanya pada 
tahun 1942, Chairil terus menulis. Pusinya 
menyangkut berbagai tema, mulai dari 
pemberontakan, kematian, individualisme, dan 
eksistensialisme, hingga tak jarang multi-
interpretasi”. Bahkan tidak jarang beliau 
menulis puisi yang dapat mengundang 
multiinterpretasi penikmat puisi, sehingga 
sering terjadi pertentangan diantara penikmat 
puisi pada masa itu. Bahkan sempat terjadi 
kontroversi pda saat H.B Jassin menuduh 
Chairil Anwar memplagiasi puisi penyair lain. 
Hal ini dilatarbelakangi tentang kemiripan 
puisi  Karawang-Bekasi dengan The Dead 
Young Soldiers karya Archibald MacLeish. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, 
Pemilihan figur Chairil Anwar sebagai penyair 
yang akan dianalisis puisinya dalam artikel ini 
dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu (1) 

Chairil Anwar merupakan penyair yang 
melegenda hingga era milenial, walaupun telah 
meninggal 68 tahun lalu, namun karya 
puisinya tetap dikenang hingga sekarang. 
Salah satu puisinya yang terkenal dan 
melegenda berjudul “Aku” masih sering 
dibacakan remaja atau bahkan penyair masa 
kini,sehingga menjadi bukti bahwa puisi 
Chairil Anwar menarik dan memiliki kekhasan 
yang tidak dimiliki penyair pada umumnya. 
(2) Chairil Anwar merupakan pencipta puisi 
dengan tema yang variatif. Mulai dari tema 
cinta, religi, sosial, pemberontakan, hingga 
tentang perjuagan pada masa itu. Untuk puisi 
cinta, terkadang Chairil Anwa tidak segan 
untuk menggambarkan kisah pribadinya dalam 
puisinya seperti pada puisinya yang berjudul 
“Hampa”. Puisi tersebut dikhusukan kepada 
seorang wanita yang ia beri nama “Sri”. Untuk 
puisi religi, Chairil Anwar tidak hanya menulis 
untuk agama islam saja yang ia beri judul “Di 
Mesjid”, ia juga menulis puisi berjudul “Isa” 
yang ia khususkan untuk orang nasrani. 
Dengan beragamnya tema puisi Chairil Anwar, 
diharapkan dapat menambah gairah dan 
semangat peneliti dalam menganalisis puisi-
puisinya. (3) Chairil Anwar merupakan 
penyair yang idealis dan unik. Puisi Chairil 
Anwar tidak dipengaruhi karya-karya sastra 
yang ada di zaman tersebut, justru puisi-
puisinya dinobatkan H.B. Jassin menjadi 
tonggak pelopor penyair angkatan’45. 
Keunikan kata-kata dalam puisinya disebabkan 
Chairil Anwar yang berani dan lugas dalam 
memilih diksi. Salah satu yang tekenal adalah 
kata ‘Binatang Jalang” dalam puisi berjudul 
“Aku”. Kata tersebut menjadi diksi yang 
kontroversial karena dinilai memiliki makna 
yang kasar, namun seiring berjalannya waktu 
para penikmat puisi sadar bahwa itulah ciri 
khas Chairil Anwar,yakni dengan kata-katanya 
yang lugas dan berani untuk menunjukkan 
betapa terhinanya dia dalam puisinya berjudul 
“Aku” sehingga ia analogikan seperti binatang 
jalang. Keunikan dan ideologi Chairil Anwar 
dalam setiap karya-karyanya menjadi daya 
tarik peneliti untuk menelaah lebih dalam 
puisi-puisinya. 
Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan salah satu 
unsur penting dalam pembentukan suatu puisi, 
entah itu puisi tentang cinta, alam, sosial, 
ataupun agama. Hal ini disebabkan gaya 
bahasa terkait dengan keindahan serta 
puitisnya sebuah puisi. Gaya bahasa dapat 
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menunjang nilai dan rasa dalam suatu puisi.  
Oleh karena itu, penyair harus jeli dan cermat 
dalam memilih gaya bahasa yang ditentukan. 
Selain itu, penghayatan dan perenungan juga 
harus dilakukan penyair dalam menentukan 
gaya bahasa yang akan dipilih. Hal tersebut 
disebabkan gaya bahasa berkaitan langsung 
dengan jiwa dan pemikiran penulis. Hal ini 
diperkuat dengan pendapat Keraf. Menurut 
Keraf (2009:113) “Gaya bahasa adalah cara 
mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara 
kias yang memperlihatkan jiwa dan 
kepribadian penulis(pemakai bahasa)”. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa gaya bahasa 
memiliki relevansi dengan jiwa dan 
kepribadian penulis. 

Gaya bahasa juga diungkapkan secara 
imajinatif. Artinya, kata-kata yang terangkai 
merupakan hasil perenungan atau khayalan 
penulis terhadap sesuatu yang menjadi objek 
dalam puisinya. Hal ini membuat interpretasi 
pembaca puisi perlu diperdalam lagi sehingga 
mampu mencerna makna yang terdapat dalam 
puisi secara tepat dan estetis. Hal ini 
dipertegas oleh Tarigan (2012:5) yang 
berpendapat bahwa “ Gaya bahasa adalah cara 
mempergunakan bahasa secara imajinatif 
bukan dalam pengertian yang benar-benar 
alamiah saja”. Artinya, gaya bahasa cenderung 
bermakna konotasi, bukan bermakna denotasi 
seperti yang dijelaskan oleh Tarigan yaitu 
“yang benar-benar alamiah saja”. 

Setiap karya sastra khususnya puisi 
selalu menggunakan gaya bahasa untuk 
menonjolkan ciri khas dalam kata-katanya. 
Kajian gaya bahasa dalam karya sastra 
merupakan bagian dari penerapan stilistika. 
Menurut Ratna (2009:12) “Stilistika adalah 
penjembatan antara bahasa dan sastra untuk 
saling memahami antara keduanya.” .Artinya, 
kualitas bahasa seorang penyair dapat menjadi 
faktor apakah hasil karyanya tersebut layak 
disebut karya sastra atau tidak, sehingga 
diperlukan gaya bahasa yang tepat dan 
menarik untuk menunjukkan pesan atau 
amanat dalam puisi yang dibuat. Menurut 
Sudjiman (1993:7) “ Stilistika berupaya untuk 
menunjukkan bagaimana unsur-unsur teks 
berkombinasi membentuk suatu pesan. Tanpa 
stilistika, maka makna sebuah puisi tidak akan 
tersampaikan sesuai keinginan penyair. Oleh 
karena itu, diperlukan relevansi antara maksud 
yang ingin disampaikan dengan gaya bahasa 
yang digunakan agar tercipta keselarasan 
makna.      

Pembahasan 
Gaya Bahasa Metafora 

Menurut Tarigan ( 2012:6) “gaya bahasa 
metafora adalah perbandingan implisit, jadi 
tanpa kata seperti atau sebagai di antara 2 hal 
yang berbeda” berdasarkan pendapat tersebut, 
dapat disimpulkan gaya bahasa metafora 
merupakan gaya bahasa yang membandingkan 
2 hal tanpa menggunakan kata umpama. 

Berikut penggunaan gaya bahasa 
metafora dalam puisi Taman. 

 
TAMAN 
 
Taman punya kita berdua 
tak lebar luas, kecil saja 
satu tak kehilangan yang lain dalamnya 
Bagi kau dan aku cukuplah 
Taman kembangnya tak berpuluh warna 
Padang rumputnya tak berbanding 
permadani 
halus lembut dipijak kaki. 
Bagi kita itu bukan halangan. 
Karena 
dalam taman punya berdua 
Kau kembang, aku kumbang 
aku kumbang, kau kembang. 
Kecil penuh surya taman kita 
tempat merenggut dari dunia dan ‘nusia 
 

Pada puisi di atas,  gaya bahasa 
metafora  terdapat pada kalimat aku 
kembang,kau kumbang, aku kembang, kau 
kumbang. Kalimat tersebut bermakna penyair 
mengumpamakan kekasihnya dalam puisi 
tersebut sebagai kembang yang dihisap 
madunya dan kumbang yang menghisap 
madunya. Demikian juga ia mengumpamakan 
dirinya sendiri sebagai kumbang dan kembang. 
Makna implisit yang ingin disampaikan 
penyair dalam metafora tersebut adalah bahwa 
cinta itu dapat saling memberi dan menerima, 
tanpa ada syarat apa pun seperti yang ia 
analogikan dalam kata kembang dan kumbang.    

Penggunaan gaya bahasa metafora yang 
lain terdapat pada puisi Diponegoro seperti 
berikut ini. 

 
DIPONEGORO 
 
Di masa pembangunan ini 
tuan hidup kembali 
Dan bara kagum menjadi api 
Di depan sekali tuan menanti 
Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali. 
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Pedang di kanan, keris di kiri 
Berselempang semangat yang tak bisa 
mati. 

 
Penggunaan gaya bahasa metafora 

dalam puisi berjudul Diponegoro tersebut 
terdapat pada kalimat berselempang semangat 
yang tak bisa mati. Pada kalimat tersebut 
semangat dibandingkan dengan selendang, 
yaitu diselempangkan. Semangat yang 
menyala-nyala di tubuh digambarkan seperti 
selendang yang dipakai (diselempangkan) di 
tubuh.  Gaya metafora ini selain memiliki 
fungsi mengongritkan sifat semangat yang 
abstrak dengan citraan lihatan berselempang 
juga mengandung konotasi makna 
penyangatan.  

Berikut penggunaan gaya bahasa 
metafora yang lainnya dalam kumpulan puisi 
Aku Ini Binatang Jalang karya Chairil Anwar. 

 
AKU 
 
Kalau sampai waktuku 
'Ku mau tak seorang, 'kan merayu 
Tidak juga kau 
 
Tak perlu sedu sedan itu 
 
Aku ini binatang jalang 
Dari kumpulannya terbuang 
 
Biar peluru menembus kulitku 
Aku tetap meradang menerjang 
 
Luka dan bisa kubawa berlari 
Berlari 
Hingga hilang pedih peri 
 
Dan aku akan lebih tidak peduli 
Aku mau hidup seribu tahun lagi 
 

Pada puisi di atas, gaya bahasa metafora 
terdapat pada kalimat aku ini binatang jalang. 
Kalimat tersebut bermakna penyair 
mengibaratkan dirinya sebagai sesuatu yang 
hina dan terabaikan. Frasa binatang jalang 
melambangkan suatu kehinaan dan negatif. 
Frasa Binatang jalang memang terkesan keras 
dan kasar, namun kata tersebut dinilai sanggup 
menyentuh hati penikmat puisi karena mampu 
mengekspresikan maksud yang ingin 
disampaikan penyair 
  

 

DI MESJID 
 
Kuseru saja Dia 
sehingga datang juga 
Kamipun bermuka-muka 
seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada 
Segala daya memadamkannya 
Bersimpah peluh diri yang tak bisa 
diperkuda 
Ini ruang 
gelanggang kami berperang 
Binasa membinasa 
satu menista lain gila 
 

Terdapat penggunaan gaya bahasa 
metafora dalam puisi berjudul “Di Mesjid”. 
Gaya bahasa metafora terdapat pada kalimat  
ini ruang gelanggang kami berperang. 
Kalimat tersebut bermakna penyair 
mengibaratkan masjid sebagai gelanggang 
perang. Kata perang bermakna sesuatu yang 
sangat penting dan harus dilakukan dengan 
penuh keseriusan. Artinya, ketika kita berada 
di masjid maka kita harus khusyuk beribadah 
serta berdoa kepada Tuhan mengingat betapa 
suci dan sakralnya masjid tersebut. 
Gaya Bahasa Personifikasi 

Menurut Keraf (2009:14) “Gaya bahasa 
personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang 
menggambarkan benda mati atau barang-
barang yang tidak bernyawa seolah-olah 
memiliki sifat kemanusiaan”. Berdasarkan 
pendapat tersebut gaya bahasa personifikasi 
digunakan untuk menghidupkan benda mati 
seolah seperti tingkah laku manusia. 

Penggunaan gaya bahasa personifikasi, 
misalnya, terdapat pada puisi Suara Malam 
berikut. 

 
SUARA MALAM 
 
Dunia badai dan topan - 
Manusia mengingatkan: “Kebakaran di 
Hutan” 
Jadi ke mana 
Untuk damai dan reda? 
Mati. 
Barang kali ini diam kaku saja 
dengan ketenangan selama bersatu 
mengatasi suka dan duka 
kekebalan terhadap debu dan nafsu. 
Berbaring tak sedar 
Seperti kapal pecah di dasar lautan 
jemu dipukul ombak besar. 
Atau ini. 



86 
 

 

INOVASI, Volume XX, Nomor 1, Januari 2018

Peleburan dalam Tiada 
dan sekali akan menghadap cahaya. 
…………………………………….. 
Ya Allah! Badanku terbakar – segala 
samar. 
Aku sudah melewati batas. 
Kembali? Pintu tertutup dengan keras. 

  
Gaya bahasa personifikasi pada puisi di 

atas terdapat pada kalimat jemu dipukul ombak 
besar. Kalimat tersebut menggambarkan 
ombak seolah dapat memukul seperti yang 
dilakukan manusia pada umumnya. Dalam 
puisi ini kalimat jemu dipukul ombak 
merupakan pengandaian dari penyair yang 
mengibaratkan dirinya berada di tengah lautan 
sambil diiringi deru ombak. 

Penggunaan gaya bahasa personifikasi 
dalam kumpulan puisi Aku Ini Binatang 
Jalang karya Chairil Anwar juga terdapat pada 
puisi berjudul  Sendiri dan  Sebuah Kamar 
berikut ini. 

 
SENDIRI 
 
Hidupnya tambah sepi, tambah hampa 
Malam apa lagi 
Ia memekik ngeri 
Dicekik kesunyian kamarnya 
Ia membenci. Dirinya dari segala 
Yang minta perempuan untuk kawannya 
Bahaya dari tiap sudut. Mendekat juga 
Dalam ketakutan-menanti ia menyebut satu 
nama 
Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? 
Ah, Lemah lesu ia tersedu: Ibu! Ibu! 
 

Pada puisi Sendiri, gaya bahasa 
personifikasi terdapat pada kalimat ia memekik 
ngeri dicekik kesunyian kamarnya. Kalimat 
tersebut bermakna kamar yang sunyi seolah 
mampu mencekik sebagaimana yang 
dilakukan manusia. Hal tersebut bermakna 
bahwa kesunyian kamar dapat menimbulkan 
kesedihan yang mendalam bagi penyair hingga 
menimbulkan rasa sakit seakan terasa dicekik. 

 
SEBUAH KAMAR 
 
Sebuah jendela menyerahkan kamar ini 
pada dunia. Bulan yang menyinar ke 
dalam 
mau lebih banyak tahu. 
“Sudah lima anak bernyawa di sini, 
Aku salah satu!” 

Ibuku tertidur dalam tersedu, 
Keramaian penjara sepi selalu, 
Bapakku sendiri terbaring jemu 
Matanya menatap orang tersalib di batu! 
Sekeliling dunia bunuh diri! 
Aku minta adik lagi pada 
Ibu dan bapakku, karena mereka berada 
di luar hitungan: Kamar begini, 
3 x 4 m, terlalu sempit buat meniup nyawa! 

  
Pada puisi Sebuah Kamar, gaya bahasa 

personifikasi terdapat pada kalimat sebuah 
jendela menyerahkan kamar ini pada dunia.. 
Makna kata sebuah jendela menyerahkan 
kamar ini pada dunia dalam puisi ini adalah 
dengan dibukanya suatu jendela, maka dari 
dalam kamar kita dapat melihat dunia dan 
seisinya. Kata menyerahkan dipilih sebagai 
bentuk hiponim dari kata memberi yang 
bermakna memberikan dengan penuh 
kepercayaan. Artinya, sebuah kamar 
mempercayakan jendela sebagai jalan untuk 
melihat dunia dan seisinya.  
 Penggunaan gaya bahasa personifikasi 
juga terdapat dalam puisi yang berjudul Sajak 
Putih. Gaya bahasa personifikasi terdapat pada 
kalimat sepi menyanyi, malam dalam mendoa 
tiba. Kata tersebut bermakna kesepian yang 
semakin terasa oleh penyair. Kata bernyanyi 
menyimbolkan kesepian yang dialami penyair 
terasa syahdu dan tentram hingga penyair bisa 
merasakan makna dari kesepian itu seolah-
olah ia mendengar sebuah nyanyian. 
 

SAJAK PUTIH 
 
Bersandar pada tari warna pelangi 
Kau depanku bertudung sutra senja 
Di hitam matamu kembang mawar dan 
melati 
Harum rambutmu mengalun bergelut senda 
 
Sepi menyanyi, malam dalam mendoa 
tiba 
Meriak muka air kolam jiwa 
Dan dalam dadaku memerdu lagu 
Menarik menari seluruh aku 
 
Hidup dari hidupku, pintu terbuka 
Selama matamu bagiku menengadah 
Selama kau darah mengalir dari luka 
Antara kita Mati datang tidak membelah... 
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Gaya Bahasa Antitesis 
Menurut Tarigan (2012:27) “Gaya 

bahasa antitesis adalah gaya bahasa yang 
mengadakan perbandingan antara dua antonim 
(kata-kata yang mengandung ciri-ciri semantik 
yang bertentangan). Artinya, gaya bahasa 
antitesis menceritakan tentang dua keadaan 
yang bertentangan. Biasanya dalam puisi 
keadaan bertentangan ini berkaitan dengan 
kondisi hati yang berbeda misalnya, bahagia 
dan sedih, suka dan duka, atau tenang dan 
cemas. 

Penggunaan gaya bahasa antitesis dalam 
kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang karya 
Chairil Anwar, misalnya terdapat pada sajak 
Tak Sepadan berikut ini. 
   

TAK SEPADAN 
 
Aku kira: 
Beginilah nanti jadinya 
Kau kawin, beranak dan berbahagia 
Sedang aku mengembara serupa 
Ahasveros 
 
Dikutuk-sumpahi Eros 
Aku merangkaki dinding buta 
Tak satu juga pintu terbuka 
 
Jadi baik juga kita padami 
Unggunan api ini 
Karena kau tidak ‘kan apa-apa 
Aku terpanggang tinggal rangka 
 

Gaya bahasa antitesis terdapat dalam 
kalimat  Kau kawin, beranak dan berbahagia 
Sedang aku mengembara serupa Ahasveros. 
Kalimat tersebut mengungkapkan tentang 2 
hal yang bertentangan yaitu sang penyair yang 
mengembara serupa Ahasveros sedangkan 
wanita yang dicintainya berbahagia dengan 
orang lain. Ahasveros merupakan raja persia 
yang mengembara namun tidak memperoleh 
apa pun dari pengembaraanya sehingga 
menjadi gila. Hal ini yang ingin penyair 
ekspresikan dalam puisi ini yaitu sebuah 
kesedihan dimana seorang lelaki yang 
mengembara tanpa arah dan tujuan, sedangkan 
wanita yang dicintainya malah berbahagia 
dengan menikahi orang lain. 

 
DIPONEGORO 
 
Di masa pembangunan ini 
tuan hidup kembali 

Dan bara kagum menjadi api 
Di depan sekali tuan menanti 
Tak gentar. Lawan banyaknya seratus 
kali. 
Pedang di kanan, keris di kiri 
Berselempang semangat yang tak bisa mati. 

 
Gaya bahasa antitesis juga terdapat pada 

puisi Diponegoro. Pada puisi yang dimaksud, 
gaya bahasa terdpat pada  kalimat di depan 
sekali tuan menanti tak gentar, lawan 
banyaknya seratus kali. Kalimat tersebut 
bermakna pangeran diponegoro memiliki 
keberanian yang luar biasa walaupun 
lawannya jauh lebih banyak jumlahnya. Suatu 
keadaan yang bertentangan dimana seorang 
pahlawan yang dengan gagah memimpin 
pasukannya walaupun dengan risiko diserang 
lawan yang begitu banyak. Kalimat tersebut 
merupakan wujud kekaguman penyair 
terhadap perjuangan pangeran Diponegoro. 

Berikut di sajikan dua contoh lainnya 
penggunaan gaya bahasa antitesis dalam 
kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang karya 
Chairil Anwar. 

 
AKU 
 
Kalau sampai waktuku 
'Ku mau tak seorang, 'kan merayu 
Tidak juga kau 
 
Tak perlu sedu sedan itu 
 
Aku ini binatang jalang 
Dari kumpulannya terbuang 
 
Biar peluru menembus kulitku 
Aku tetap meradang menerjang 
 
Luka dan bisa kubawa berlari 
Berlari 
Hingga hilang pedih peri 
 
Dan aku akan lebih tidak peduli 
Aku mau hidup seribu tahun lagi 
 
DOA 
 
Kepada Pemeluk Teguh 
Tuhanku 
Dalam termangu 
Aku masih menyebut namaMu 
Biar susah sungguh 
mengingat Kau penuh seluruh 
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cayaMu panas suci 
tinggal kerlip lilin di kelam sunyi 
Tuhanku 
aku hilang bentuk 
remuk 
 
Tuhanku 
aku mengembara di negeri asing 
Tuhanku 
di pintuMu aku mengetuk 
aku tak bisa berpaling 

 
Pada puisi Aku terdapat daya bahasa 

antitesis  pada kalimat biar peluru menembus 
kulitku, aku tetap meradang menerjang. 
Kalimat tersebut bermakna seseorang yang 
tetap melawan walaupun dilanda rasa sakit 
yang dalam akibat tertembus peluru. Suatu 
keadaan yang bertentangan dimana penyair  
menggambarkan keteguhannya dalam 
berjuang walaupun dihadang dengan rintangan 
yang berat.  

Pada puisi Doa terdapat gaya bahasa 
antitesis pada kalimat Tuhanku dalam 
termangu aku masih menyebut namamu, 
walaupun susah sungguh mengingat kau 
penuh seluruh. Kalimat tersebut bermakna 
penyair yang mencoba bertakwa kepada 
Tuhannya walaupun keimanannya masih 
dangkal dan sering diuji. Suatu keadaan yang 
bertentangan dimana seseorang yang berusaha 
keras menjadi pemeluk agama yang baik 
walaupun sering digoda dan diuji 
keimanannya.  
Gaya Bahasa Hiperbola 

Menurut Keraf (2009:135) “Gaya 
bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang 
mengandung suatu pernyataan yang berlebihan 
dengan membesar-besarkan suatu hal.” 
Berdasarkan pendapat tersebut, gaya bahasa 
hiperbola merupakan gaya bahasa yang 
menggunakan pernyataan atau kalimat yang 
irasional yang mengandung kemustahilan 
namun tetap dipilih sebagai upaya untuk 
meyakinkan seseorang atau bentuk dari rasa 
percaya diri penyair. 

Berikut ditampilkan contoh penggunaan 
gaya bahasa hiperbola dalam kumpulan puisi 
Aku Ini Binatang Jalang karya Chairil Anwar. 
  

BERCERAI 
 
Kita musti bercerai 
Sebelum kicau murai berderai. 

 
Terlalu kita minta pada malam ini. 
 
Benar belum puas serah-menyerah 
Darah masih berbusah-busah. 
 
Terlalu kita minta pada malam ini. 
 
Kita musti bercerai 
Biar surya ‘kan menembus oleh malam 
di perisai 
 
Dua benua bakal bentur-membentur. 
Merah kesumba jadi putih kapur. 
 
Bagaimana? 
Kalau IDA, mau turut mengabur 
Tidak samudra caya tempatmu 
menghambar 

 
Pada puisi di atas, gaya bahasa 

hiperbola terdapat pada kalimat pertama yaitu 
kita musti bercerai biar surya ‘kan menembus 
oleh malam di perisai dan kalimat kedua yaitu 
dua benua bakal bentur-membentur. Kalimat 
pertama bermakna tekad serta keinginan yang 
kuat dari penyair untuk bercerai yang ia 
gambarkan secara puitis dan hiperbolis dalam 
kalimat biar surya ‘kan menembus oleh malam 
di perisai. Artinya, apapun yang terjadi, 
penyair tetap ingin bercerai dengan istrinya. 
Kalimat kedua merupakan akibat yang terjadi 
dari perceraian tersebut. Penyair 
menggambarkan dengan hiperbolis bahwa dua 
benua akan saling membentur akibat 
perceraian mereka. Hal ini sebagai ungkapan 
rasa kesedihan yang mendalam akibat 
perceraian itu sehingga penyair gambarkan 
dengan kehancuran dunia melalui dua benua 
yang saling membentur. 

Penggunaan gaya bahasa hiperbola juga 
terdapat pada puisi berjudul Lagu Biasa.  Gaya 
bahasa hiperbola ada pada kalimat Cuma 
berpandangan sungguh samudera jiwa sudah 
selam berselam. Kalimat tersebut bermakna 
sepasang sejoli yang jatuh cinta pada 
pandangan pertama. Kalimat yang 
mengandung hiperbola adalah samudera jiwa 
sudah selam-berselam. Makna kalimat 
tersebut adalah dua hati yang saling terpikat 
satu sama lain setelah berpandangan. Kata 
samudera jiwa dan selam berselam 
merrupakan ungkapan yang berlebihan namun 
dapat memberikan efek puitis dan mendalam 
pada puisi. 
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LAGU BIASA 
 
Di teras rumah makan kami kini 
berhadapan 
Baru berkenalan. Cuma berpandangan 
Sungguhpun samudra jiwa sudah selam 
berselam 
 
Masih saja berpandangan 
Dalam lakon pertama 
Orkes meningkah dengan “Carmen” pula. 
 
Ia mengerling. Ia ketawa 
Dan rumput kering terus menyala 
Ia berkata. Suaranya nyaring tinggi 
Darahku terhenti berlari 
 
Ketika orkes memulai “Ave Maria” 
Kuseret ia ke sana…. 
  

 Puisi-puisi Chairil Anwar dalam 
kumpulan Aku Ini Binatang Jalang memang 
kaya akan penggunaan gaya bahasa hiperbola. 
Data pada dua puisi berikut membuktikan 
pernyataan tersebut. 

 
MERDEKA 
 
Aku mau bebas dari segala 
Merdeka 
Juga dari Ida 
 
Pernah 
Aku percaya pada sumpah dan cinta 
Menjadi sumsum dan darah 
Seharian kukunyah-kumamah 
 
Sedang meradang 
Segala kurenggut 
Ikut bayang 
 
Tapi kini 
Hidupku terlalu tenang 
Selama tidak antara badai 
Kalah menang 
 
Ah! Jiwa yang menggapai-gapai 
Mengapa kalau beranjak dari sini 
Kucoba dalam mati. 
 
DALAM KERETA 
Dalam kereta... 
Hujan menebal jendela 
 

Semarang, Solo...makin dekat saja 
Menangkup senja 
 
Menguak purnama. 
Caya menyayat mulut dan mata 
Menjengking kereta. Menjengking jiwa 
 
Sayatan terus ke dada. 

 
Gaya bahasa hiperbola pada puisi 

Merdeka terdapat pada kalimat aku pernah 
percaya pada cinta menjadi sumsum dan 
darah, seharian kukunyah-kumamah. Kalimat 
tersebut bermakna bahwa penyair percaya 
akan cinta dan janji sampai ia 
menggantungkan harapan yang tinggi pada hal 
itu. Hal ini penyair ungkapkan dalam kalimat 
menjadi sumsum dan darah, seharian 
kukunyah-kumamah. Artinya, sepahit apapun 
cinta tersebut, penyair tetap tegar menjalani 
dan menunggu. Kalimat tersebut memang 
hiperbolis, namun dinilai mampu 
mengungkapkan perasaan penyair hingga 
menggugah hati pembacanya.     

Gaya bahasa hiperbola pada puisi 
Dalam Kereta terdapat pada kalimat caya 
menyayat mulut dan purnama. kalimat tersebut 
bermakna cahaya malam yang begitu terang 
hingga terasa silau bagi penyair yang sedang 
ada di kereta. Kata menyayat mempertegas 
makna dari bulan tersebut yang dinilai penyair 
begitu terasa terang hingga mengena mulut 
dan matanya. Kata menyayat memang 
hiperbolis namun dinilai mampu 
mengekspresikan maksud yang ingin 
disampaikan penyair serta memberikan efek 
estetis pada puisi. 

 
Penutup 

Kumpulan puisi Aku Ini Binatang 
Jalang karya Chairil Anwar merupakan puisi 
dengan gaya bahasa yang  umumnya 
merupakan wujud ungkapan ekspresif dan 
imajinatif penyair. Terdapat 4 gaya bahasa 
utama pada kumpulan puisi Aku Ini Binatang 
Jalang karya Chairil Anwar yaitu gaya bahasa 
metafora, gaya bahasa personifikasi, gaya 
bahasa antitesis, serta gaya bahasa hiperbola. 
Penggunaan gaya bahasa metafora bertujuan 
untuk menunjukkan kesan imajinatif pada 
puisi. Penggunaan gaya bahasa personifikasi 
bertujuan untuk menambah efek puitis pada 
puisi. Penggunaan gaya bahasa antitesis untuk 
mempertegas makna puisi khususnya yang 
bertema kesedihan. penggunaan gaya bahasa 
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hiperbola memberi efek estetis pada puisi 
dengan bahasa-bahasa yang menunjukkan rasa 
keyakinan dan keteguihan penyair. 
berdasarkan gaya bahasa yang digunakan, 
dapat disimpulkan Chairil Anwar merupakan 
penyair yang menonjolkan makna dan esensi 
puisi daripada kekhasan puisi.   
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Abstrak 
Tujuan pembahasan ini adalah memberikan pemikiran untuk terwujudnya 
pembelajaran Bahasa Indonesia yang lebih baik, terutama dari segi peran guru. 
Sebagaimana dikeluhkan banyak kalangan bahwa pembelajaran Bahasa 
Indonesia dianggap kurang berhasil. Satu di antara faktor penyebab 
kekurangberhasilan tersebut adalah guru. Pembahasan ini menyimpulkan supaya 
diperoleh hasil pembelajaran yang lebih baik, guru BI perlu melakukan hal-hal 
berikut: (1) guru BI harus bisa menjadi model dalam berbahasa Indonesia, (2) 
guru BI harus peka terhadap kesalahan berbahasanya dan berbahasa siswanya, 
(3) guru BI harus bisa memotivasi siswa agar mau belajar BI, (4) guru BI harus 
mengetahui kebutuhan siswanya terhadap BI. 

 
Kata Kunci: peran, guru,  pembelajaran, bahasa Indonesia  
 
Pendahuluan  

Pembelajaran bahasa Indonesia (BI), 
sampai saat ini, dianggap kurang berhasil. 
Anggapan tersebut didasarkan pada kenyataan 
sebagai berikut: pertama, nilai ujian nasional 
(UAN) mata pelajaran BI secara umum 
rendah; kedua, pada umumnya siswa tidak 
terampil menggunakan BI, baik dalam ragam 
tulis maupun lisan; ketiga, sikap siswa 
terhadap BI juga rendah. 

Rendahnya nilai UAN mata pelajaran BI 
tersebut mengherankan, terutama bila 
dibandingkan dengan nilai UAN matematika 
dan bahasa Inggris. Karena lebih akrab dengan 
siswa, secara nalar semestinya mata pelajaran 
BI lebih mudah apabila dibandingkan dengan 
mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. 
Artinya, karena BI dijadikan bahasa pengantar 
dalam pembelajaran dan juga digunakan dalam 
pergaulan siswa, maka BI seharusnya BI sudah 
akrab dengan keseharian siswa. Hal tersebut  
berbeda dengan,misalnya, matematika dan 
bahasa Inggris yang berapapun kadarnya akan 
lebih mempunyai jarak dengan siswa. 

Rendahnya tingkat keterampilan 
berbahasa Indonesia siswa (dan juga 
mahasiswa dan guru BI), misalnya, dapat 
diamati dari bahasa lisan dan tulis mereka. 
Pengalaman penulis dalam mengajar 
menunjukkan mereka pada umumnya kurang 
mampu mengungkapkan pendapat baik dalam 

bentuk lisan maupun tulis. Terdapat banyak 
kesalahan kaidah pada kalimat-kalimat 
mereka, baik dalam hal ejaan, struktur kalimat, 
logika, dan yang lainnya. Organisasi 
pemikiran mereka juga kurang runtut. Azozi 
(2008) mengatakan bahwa rendahnya 
keterampilan berbahasa Indonesia mahasiswa 
menunjukkan bahwa pembelajaran BI yang 
sudah diberikan mulai SD sampai dengan 
SMTA tidak berhasil.  

Rendahnya sikap positif siswa tidak 
menguntungkan BI. Sikap negatif siswa 
terhadap BI,misalnya, tampak pada kurangnya 
perhatian siswa pada pelajaran BI. Seperti 
yang dikemukakan oleh Munsyi (2005:32) 
para siswa lebih menyukai bahasa asing, 
terutama bahasa Inggris, sehingga mereka 
menjadi keinggris-iggrisan. Sikap negatif 
inilah yang diduga menjadi penyebab 
rendahnya nilai UAN BI. 

 Sikap menjadi faktor penting dalam 
pembelajaran sebab sikap menjadi pendorong 
utama dalam belajar. Karena itu, sikap positif 
siswa terhadap BI akan mendukung 
keberhasilan pembelajaran BI. Sikap positif 
terhadap BI, menurut Oka (1981) adalah 
bangga, hormat, prihatin, dan setia kepada BI. 
Moeliono (1981) menjelaskan sikap setia 
terwujud dalam usaha melindungi dan 
mempertahankan BI terhadap ancaman yang 
membahayakan keutuhan bahasa, seperti 
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saingan bahasa lain di berbagai bidang 
kehidupan. Ancaman lain, misalnya,  
melandanya unsur bahasa asing yang tidak 
mutlak diperlukan bagi kelanjutan hidup BI. 
Sikap bangga artinya tidak malu menggunakan 
BI karena menggunakan BI bisa menambah 
wibawa. 

Menurut Oka (1981) pembelajaran BI di 
tengah-tengah masyarakat Indonesia pada 
dasarnya berwajah ganda, yaitu sebagai bagian 
atau alat pendidikan nasional di satu pihak dan 
sebagai salah satu media pembinaan BI di 
pihak lain. Sebagai bagian atau alat pendidikan 
nasional pengajaran BI bertugas membimbing 
siswa agar (1) memiliki pengetahuan yang 
sahih tentang BI, (2) terampil menggunakan 
BI, (3) memiliki sikap mental positif terhadap 
BI. Adapun sebagai salah satu media pembina 
BI, pengajaran BI bersama-sama media 
pembina lainnya berkewajiban (1) 
mempertahankan keutuhan kepribadian BI 
sebagai satu bahasa, (2) menyebarluaskan BI 
ke dalam berbagai bidang kegiatan hidup, dan 
(3) ikut serta mematangkan dan mengarahkan 
pertumbuhan dan perkembangan BI. Karena 
itulah. pengajaran BI menjadi salah satu cara 
yang strategis dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan BI.   

Keberhasilan atau kegagalan belajar 
mengajar bahasa terletak pada banyak faktor, 
misalnya, metode pembelajaran, bahan 
pembelajaran, motivasi siswa, kualitas guru, 
dan sebagainya (Wahab, 2008:12).  Menurut 
Santosa dkk. (2007: 1.7-18) kondisi yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa 
digolongkan dalam dua golongan. Pertama, 
kondisi ekstern atau faktor di luar diri siswa, 
seperti lingkungan sekolah, guru, teman 
sekolah, orang tua, masyarakat. Kedua,  
kondisi intern yang merupakan faktor dalam 
diri siswa yang terdiri atas  motivasi positif 
dan percaya diri dalam belajar, tersedia materi 
yang memadai untuk memancing aktivitas 
siswa, dan adanya strategi dan aspek-aspek 
jiwa anak. 

 Dalam rangka pembelajaran BI, 
berbagai faktor tersebut tentu memiliki 
keunggulan dan permasalahan masing-masing. 
Di antara faktor-faktor tersebut, yang akan 
dibahas dalam tulisan ini hanya faktor guru. 
Pembahasan ini diharapkan menjadi sumbang 
sih dalam rangka terwujudnya pembelajaran 
BI yang lebih baik. 
 
 

Guru Dalam Pembelajaran 
Guru memunyai peranan penting dalam 

peningkatan kualias pembelajaran. Pada 
penelitian Schacter (Santosa, 2010) terbukti 
bahwa kinerja guru merupakan variable yang 
sangat penting dalam meningkatkan prestasi 
siswa. Selain itu,  ada beberapa penelitian 
yang juga membuktikan hal tersebut. Dalam 
penelitian Heyneman dan Loxley sebagaimana 
dikutip Supriyadi (Santosa, 2010) pada tahun 
1983 di 29 negara ditemukan bahwa di antara 
berbagai faktor yang menentukan mutu 
pendidikan dari segi prestasi belajar siswa, 
sepertinya ditentukan oleh guru. Hasil 
penelitian Sudjana (Santosa, 2010) juga 
menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh kinerja guru dengan rincian: 
kemampuan guru mengajar memberikan 
sumbangan 32,38% dan sikap guru terhadap 
mata pelajaran memberikankan sumbangan 
8,60%. Arzozi (2008) juga mengungkapkan 
beberapa penelitian yang membuktikan bahwa 
guru menjadi faktor yang menentukan prestasi 
siswa.  

Dalam Undang Undang No. 20 tahun 
2003 tentang Sisdiknas dan Undang Undang 
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
disebutkan bahwa kedudukan, peran, dan 
fungsi guru sangat sentral dalam membangun 
kualitas pendidikan nasional. Setiap guru harus 
memiliki empat kompetensi dasar, yaitu: (1) 
kompetensi pedagogik, meliputi (a) 
kemampuan memahami peserta didik, (b) 
kemampuan memahami prinsip pembelajaran, 
(c) kemampuan melaksanakan prinsip 
pembelajaran, (D) kemampuan merancang dan 
melaksanakan evaluasi pembelajaran, (e) 
kemampuan mengembangkan potensi peserta 
didik; (2) kompetensi kepribadian, meliputi (a) 
kemampuan bertindak sesuai norma dan nilai 
kehidupan, (b) konsisten membangun sikap 
mental positif, (c) menjunjung tinggi prinsip 
kemaslahatan hidup, (d) kemampuan 
mewujudkan akhlak mulia; (3) kompetensi 
sosial, meliputi  (a) kemampuan menjalin 
interaksi sosial dengan peserta didik, (b) 
kemampuan menjalin interaksi sosial dengan 
sesame guru, (c) kemampuan menjalin 
interaksi sosial dengan tenaga kependidikan, 
(d) kemampuan menjalin interaksi sosial 
dengan orang tua/wali siswa, (e) kemampuan 
menjalin interaksi sosial dengan warga 
masyarakat; (4) kompetensi profesional, 
meliputi (a) kemampuan penguasaan materi 
pembelajaran, (b) kemampuan menerapkan 
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konsep-konsep keilmuan dengan kehidupan 
sehari-hari, (c) kemampuan dalam membuat 
karya ilmiah tentang pendidikan. 

Adanya berbagai kompetensi yang harus 
dimiliki oleh guru sebagaimana tercantum 
dalam dua undang-undang yang telah dikutip 
di atas menuntut guru untuk tampil sebagai 
manusia super dengan berbagai keterampilan. 
Tugas guru sangatlah berat karena harus 
menjadi pribadi yang ideal baik di dalam 
maupun di luar kelas. 
 
Pembahasan 

Sampai saat ini profil guru BI belum 
lepas dari masalah klasik. Ketegangan antara 
keterampilan berbahasa dan bersastra 
umumnya belum bisa dijembatani. Guru yang 
berkencederungan menyukai sastra umumnya 
tidak tertarik mendalami masalah kebahasaan. 
Demikian sebaliknya, guru yang 
berkencerungan menyukai bahasa umumnya 
tidak tertarik mendalami kesastraan. Hal 
tersebut mengakibatkan pembelajaran BI 
menjadi tidak sempurna. 

Kemampuan guru BI, terutama dalam 
kompetensi pedagogik dan kompetensi 
profesional masih diragukan (lihat, Yulianto, 
2010). Mata pelajaran BI merupakan mata 
pelajaran keterampilan. Hal tersebut menuntut 
guru BI harus memiliki keterampilan nyata 
dalam berbahasa Indonesia. Berdasarkan 
pengamatan, sampai saat ini, banyak guru BI 
yang masih rendah dalam hal kemampuan 
menulis dan berbicara.  Masih banyak guru BI 
yang gagap ketika berpidato. Dalam hal 
menulis, kemampuan mereka lebih 
memprihatinkan lagi, kalimat-kalimat mereka 
banyak terdapat kesalahan dan rangkaian ide 
kurang runtut. Hal tersebut membuat guru BI 
tidak bisa menjadi model dalam pembelajaran.  

Keadaan tersebut masih ditambah 
dengan adanya persoalan-persoalan pada 
faktor pembelajaran yang lain. Misalnya, 
sampai saat ini hanya sedikit sekolah yang 
mempunyai laboratorium bahasa atau paling 
tidak alat audio sehingga guru BI kesulitan 
dalam pembelajaran menyimak. Sikap bahasa 
siswa terhadap BI juga masih rendah sehingga 
mempengaruhi semangat belajar mereka. Dari 
segi materi, terdapat persoalan yang bersifat 
paradoks: bahasa Indonesia yang sudah 
digunakan dalam komunikasi sehari-hari justru 
menjadi sulit ketika diajarkan di sekolah. 

Berkaitan dengan berbagai persoalan di 
atas, dalam makalah ini diajukan beberapa 

pemikiran untuk memperbaiki kinerja guru BI 
dalam rangka memperbaiki pembelajaran BI. 
Pemikiran tersebut dapat dimaknai sebagai 
kegiatan pengembangan profesi guru. 
Pengertian kegiatan pengembangan profesi 
guru adalah kegiatan guru dalam rangka 
pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi 
dan keterampilan untuk peningkatan mutu baik 
bagi proses belajar mengajar dan 
profesionalisme tenaga kependidikan lainnya 
maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat bagi pendidikan dan 
kebudayaan (Arifin, 2011:24). 

 Pertama, guru BI harus bisa menjadi 
model dalam pembelajaran. Untuk dapat 
menjadi model guru BI harus benar-benar 
memiliki kemampuan dalam penggunaan 
berbahasa secara nyata, terutama keterampilan 
yang bersifat produktif. Dalam menulis,  guru 
BI harus mampu membuat tulisan atau 
karangan dengan ejaan, pilihan kata, susunan 
kalimat yang benar dan susunan ide yang 
runtut. Dalam hal berbicara, guru BI harus 
mampu berbicara atau mengungkapkan pikiran 
dengan lafal yang baku, berbicara secara 
lancar, dan ide yang runtut. Guru BI harus bisa 
menunjukkan bahwa dia mampu menulis 
dengan baik dan mampu memperbaiki hasil 
tulisan siswanya. Guru BI juga harus 
membuktikan bahwa dia mampu berbahasa 
lisan dengan baik, lebih-lebih ketika dia 
berbicara di kelas sewaktu mengajar. 

Kedua, guru BI harus sensitif atau peka 
pada kesalahan berbahasanya dan berbahasa 
siswanya. Guru pada dasarnya juga 
pembelajar. Karena itu, sangat mungkin di 
dalam aktivitas berbahasanya, guru juga 
membuat kesalahan, misalnya, dalam 
penggunaan ejaan, penyusunan kalimat, 
pelafalan, atau kesalahan yang lainnya. Yang 
terpenting guru harus peka terhadap kesalahan  
berbahasanya. Apabila ia terlanjur melakukan 
kesalahan,  maka ia harus segera meralat. 
Demikian juga, apabila dijumpai siswa yang 
melakukan kesalahan dalam berbahasa, maka 
guru harus segera meralat kesalahan tersebut. 
Dengan demikian, sedikit demi sedikit 
aktivitas berbahasa guru dan siswa semakin 
sempurna. 

 Ketiga, guru BI harus rajin dan pandai 
memotivasi siswanya untuk belajar BI. 
Motivasi merupakan kunci bagi pembelajaran 
pada umumnya (Weiner; Deci; Maslow dalam 
Brown, 2007:183). Berbagai pakar juga 
menyatakan bahwa di bidang pemerolehan 
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bahasa kedua, subjek motivasi menghimpun 
banyak perhatian (Brown, 1983:183). 

Ada tiga perspektif tentang motivasi ini. 
Dalam perspektif behavioristik, motivasi 
dipandang dalam pengertian yang sangat pasti. 
Motivasi sekadar imbalan. Terdorong untuk 
memperoleh imbalan positif dan terdorong 
oleh imbalan-imbalan yang dulu diterima 
karena perilaku-perilaku tertentu, seseorang 
bertindak untuk memperoleh imbalan lebih 
jauh. Dalam perspektif koqnitif, motivasi lebih 
menekankan pada keputusan-keputusan 
individual pilihan-pilihan yang dibuat orang 
demi pengalaman atau tujuan tertentu yang 
hendak mereka dekati atau hindari dan tingkat 
daya upaya yang akan mereka kerahkan dalam 
hal tersebut. Dalam perspektif konstruktivis, 
motivasi diberikan penekanan lebih jauh pada 
konteks sosial maupun pilihan-pilihan personal  
individual. Setiap orang dimotivasi secara 
berbeda sehingga akan memperlakukan 
lingkungannya dengan cara yang unik (Brown, 
2007: 183-184). 

Ada beberapa alasan yang diduga 
menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa 
belajar BI. Pertama, siswa merasa sudah bisa 
berbahasa Indonesia karena itu mereka 
beranggapan tidak perlu belajar mata pelajaran 
BI. Pada kenyataannya, siswa tersebut sudah 
mampu berkomunikasi dengan menggunakan 
BI dan membaca  teks berbahasa Indonesia. 
Kedua, siswa beranggapan menguasai BI bkan 
menjadikan dia sebagai orang istimewa. Siswa 
beranggapan bahwa menguasai BI tidak 
menjamin apa-apa terhadap masa depannya. 
Karena itu, siswa lebih memilih belajar bahasa 
asing yang dianggap bisa menjadi pintu sukses 
masa depannya. 

Terhadap penyebab yang pertama, guru 
BI harus mampu menyakinkan siswa bahwa 
memang benar mereka sudah bisa berbahasa 
Indonesia. Akan tetapi, bahasa Indonesia 
mereka bukan bahasa Indonesia yang standar. 
Artinya, bila diteliti dengan menggunakan 
kaidah kebahasaan, bahasa mereka belum 
sempurna. Para siswa harus belajar 
memperbaiki kualitas berbahasanya agar 
sesuai dengan tututan sosial budaya. 

Terhadap penyebab yang kedua, guru BI 
harus mampu menyakinkan siswa bahwa 
banyak manfaat yang didapat apabila 
seseorang mengusai dan terampil dalam 
berbahasa Indonesia. Misalnya, keterampilan 
berbahasa Indonesia bisa dimanfaatkan dalam 
bidang tulis menulis, berpidato, mejadi 

reporter, membaca buku-buku ilmiah, dan 
sebagainya. Dengan berbagai cara, guru BI 
harus mampu menunjukkan kepada siswa 
bahwa keterampilan berbahasa Indonesia akan 
menunjang kharir mereka di masa depan.   

Keempat, guru BI harus mengetahui 
kebutuhan siswanya terhadap BI. Agar siswa 
mampu mengidentifikasi kebutuhan terhadap 
BI, guru BI harus mampu menghubungkan 
materi pembelajaran BI dengan realita yang 
dihadapi siswa. Materi pembelajaran sedapat  
mungkin dihubungkan dengan praktik 
berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. 
Misalnya, siswa ditunjukkan berbagai 
kesalahan berbahasa yang lazim ada di 
masyarakat dan kemudian siswa diajak 
membahas praktik berbahasa yang benar. 
Siswa juga bisa diajak berpraktik menulis surat 
lamaran pekerjaan, menulis berita, 
mengomentari atau mendiskusikan suatu 
masalah, dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, diharapkan siswa menyadari bahwa 
mereka masih harus memperbaiki bahasa 
Indonesia. Mereka perlu memperbaiki, belajar 
BI karena BI bermanfaat untuk kehidupan 
mereka. 

Berkaitan dengan permasalahan guru BI 
ini, menurut Yulianto (dalam Yulianto, 2011) 
ada beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian dalam mengelola pembelajaran BI di 
kelas. (1) Pembelajaran BI harus diarahkan 
untuk lebih banyak memberikan porsi kepada 
perlatihan berbahasa yang nyata. (2) aspek 
kebahasaan (tata bahasa) hanya untuk 
membetulkan kesalahan ujaran siswa. (3) 
keterampilan bahasa nyata menjadi tujuan 
utama. (4) Membaca sebagai alat untuk 
belajar. (5) Menulis dan berbicara sebagai alat 
berekspresi dan menyampaikan gagasan. (6) 
Kelas menjadi tempat berlatih menulis, 
membaca, dan berbicara dalam bahasa. 

 
Penutup 

Masih banyak persoalan dalam 
pembelajaran BI sehingga hasil pembelajaran 
BI kurang memuaskan. Salah satu persoalan 
tersebut ada pada  guru. Banyak penelitian 
membuktikan guru menjadi faktor penting 
dalam mencapai kualitas hasil belajar. Akan 
tetapi, masih banyak guru BI yang 
kompetensinya rendah. Supaya diperoleh hasil 
pembelajaran yang lebih baik, guru BI perlu 
melakukan hal-hal berikut: (1) guru BI harus 
bisa menjadi model dalam berbahasa 
Indonesia, (2) guru BI harus peka terhadap 
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kesalahan berbahasanya dan berbahasa 
siswanya, (3) guru BI harus bisa memotivasi 
siswa agar mau belajar BI, (4) guru BI harus 
mengetahui kebutuhan siswanya terhadap BI.       
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