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Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Menulis Teks Analytical Exposition Berbantuan 
Metode Guide Inquiry  

 
Agus Setiawan 

email: agus_smandry@yahoo.co.id 
 

SMAN 1 Driyorejo, Gresik 
 

Abstrak 
Pada saat pembelajaran menulis teks analytical exposition di  kelas XI IPS 1 SMA 
Negeri 1 Driyorejo  Gresik, semester gasal,   tahun pelajaran 2017/2018  penulis 
mendapati nilai rata-rata yang sangat rendah, baik dari aspek alur tulisan, tata 
bahasa dan tata bahasa. Dari analisis pembelajaran, kesulitan belajar paling 
banyak dialami siswa ketika mengidentifikasi makna kata dalam teks yang dibaca 
sebelum menulis, mengidentifikasi kasus serta argument yang diberikan. Untuk 
itu dalam penelitian tindakan yang berlangsung selama dua siklus ini diterapkan 
metode guide inquiry.  Data didapat dari instrument yang berupa lembar 
observasi untuk guru dan siswa serta tes. Data diolah dan disajikan dalam bentuk 
deskriptif-kualitatif. Hasilnya, pada Siklus Pertama, pencapaian rata-rata untuk 
aspek alur bahasa adalah 69,7, aspek tata bahasa 71,3 ketuntasan belajar 
klasikal 66,7 %. Di Siklus Kedua,  aspek alur bahasa adalah 77,3 aspek tata 
bahasa 79 ketuntasan belajar klasikal 93,3 %. Simpulannya, penerapan metode 
guide inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa.   
 

Kata kunci:   hasil belajar, analytical epoisition,  guide inquiry 
 
Pendahuluan 

Dalam pembelajaran bahasa Inggris, 
siswa menganggap materi writing sebagai 
materi pembelajaran yang kurang bisa 
dinikmati. Hal ini berdasar pada hasil 
wawancara dengan beberapa siswa kelas XI 
IPS-1  di  SMA Negeri 1 Driyorejo  Gresik, 
semester gasal  tahun pelajaran 2017/2018.  

Wawancara ini dilakukan karena penulis 
mendapati hasil ulangan harian siswa yang 
sangat rendah jika dibandingkan dengan kelas 
lain.  Rata-rata nilai yang didapat pada unsur 
Alur Tulisan sebesar 53,8 dan ketuntasan 
belajar secara klasikal mencapai 46,7 %. Ada 
14 siswa dari 30 siswa sudah tuntas belajar 
unsur Alur Tulisan. Rata–rata nilai pada unsur 
tata bahasa sebesar 54,2 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 50 %. Ada 15 siswa 
dari 30 siswa sudah tuntas belajar unsur tata 
bahasa. Rata–rata nilai pada unsur keruntutan 
bahasa sebesar 55 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 50 %. Ada 15 siswa 
dari 30 siswa sudah tuntas belajar unsur 
keruntutan bahasa. Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang telah ditentukan sebesar 
75.  

Dari analisis pembelajaran didapati data 
bahwa kesulitan belajar paling banyak dialami 
siswa ketika mereka  harus mengungkapkan 
ides dalam bentuk kalimat dalam diksi yang 
benar dan tata bahasa yang baik  berdasarkan  
alur tulisan yang keherens dan kohesif.    

Dari observasi bersama teman sejawat 
tentang perangkat pembelajaran, ditarik 
sebuah anggapan bahwa rendahnya nilai 
ulangan harian siswa lebih disebabkan oleh 
metode pembelajaran yang diterapkan guru 
saat mengajar kurang melibatkan mental dan 
emosional siswa. Sehingga siswa jarang 
melakukan praktek berbahasa (bertanya dan 
menjawab dalam bahasa Inggris) dengan 
teman-temannya ataupun dengan guru, Faktor 
lain yang mempengaruhi adalah kurangnya 
perbendaharaan kata atau vocabulary yang 
dikuasai oleh siswa. 

Maka dalam penelitian tindakan ini 
diterapkan metode guide inquiry.  Peneliti 
meyakini bahwa dengan metode guide inquiry, 
siswa dapat terlibat dalam proses 
pembelajaran. Metode guide inquiry ini cocok 
untuk materi pelajaran yang terkait erat 
dengan masalah nyata, meningkatkan 
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keterampilan proses untuk memecahkan 
masalah, mempelajari peran orang dewasa 
melalui pengalamannya dalam situasi yang 
nyata.  
 
Kajian Pustaka 
Hasil Belajar  

Proses yang sengaja direncanakan agar 
terjadi  perubahan  perilaku ini disebut dengan 
proses belajar. Proses ini merupakan suatu  
aktivitas  psikis/mental yang berlangsung 
dalam interaksi aktif  dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan-perubahan yang 
relatif konstan dan berbekas.  Perubahan-
perubahan perilaku  ini merupakan hasil 
belajar yang mencakup ranah kognitif, ranah 
afektif dan ranah psikomotorik (Bloom, dkk. 
1972, dalam Santoso, 2012). 

Mudhofir (2006), menyatakan bahwa 
secara garis besar yang mempengaruhi hasil 
belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu: (a) faktor internal yang bersumber dari 
diri manusia, yang meliputi faktor biologis dan 
psikologis dan (b) faktor eksternal yang 
bersumber dari luar manusia yang meliputi 
faktor manusia dan faktor non manusia, seperti 
alam, benda, hewan dan lingkungan fisik.  
Metode Pembelajaran Guide Inquiry 

Metode pembelajaran inquiry adalah 
suatu metode pembelajaran di mana dalam 
proses belajar mengajar guru memperkenalkan 
siswa-siswanya menemukan sendiri informasi-
informasi yang secara tradisional bisa 
memberitahukan atau diceramahkan saja 
(Suryabrata, 2007:72). Metode ini merupakan 
suatu cara untuk menyampaikan ide/ gagasan 
melalui proses menemukan. Fungsi pengajar 
di sini bukan untuk menyelesaikan masalah 
bagi peserta didiknya, melainkan membuat 
peserta didik mampu menyelesaikan masalah 
itu sendiri (Hudojo, 2008:114).  

Menurut Soedjadi (dalam Purwaningsih, 
2012:11) metode pembelajaran guide inquiry 
adalah metode pembelajaran yang sengaja 
dirancang  dengan menggunakan metode 
penemuan. Para siswa diajak atau didorong 
untuk melakukan kegiatan eksperimental, 
sehingga pada akhirnya siswa dapat 
menemukan sesuatu yang diharapkan.  
Keuntungan dan Kelemahan   

Keuntungan metode pembelajaran guide 
inquiry. Menurut Suyatno (2006:26) 
keuntungan dari pembelajaran model guide 
inquiry adalah: 1) Pengetahuan ini dapat 
bertahan lama, mudah di ingat dan mudah 

diterapkan pada situasi baru, 2) Meningkatkan 
penalaran, analisis dan keterampilan siswa 
memecahkan masalah tanpa pertolongan orang 
lain, 3) Meningkatkan kreativitas siswa untuk 
terus belajar dan tidak hanya menerima saja. 
4) Keterampilan dalam menemukan konsep 
atau memecahkan masalah. 

Adapun kelemahan metode guide 
inquiry menurut Rusffendi (dalam Suyatno, 
2006: 26) adalah sebagai berikut: 1) Tidak 
semua materi dapat di sajikan dengan mudah, 
menggunakan meode pembelajaran guide 
inquiry, 2) Proses pembelajaran memerlukan 
waktu yang relatif lebih banyak, 3) Bukan 
merupakan metode pembelajaran murni, 
maksudnya tidak dapat berdiri sendiri (hanya 
dapat digunakan jika ada keterlibatan metode 
lain misal ekplositasi, ceramah, dan lain 
sebagainya). 
Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian tentang penerapan 
metode guide inquiry telah ditemukan peneliti 
dalam beberapa penelitian tindakan kelas, di 
antaranya penelitian Dianawati (2014), 
mengungkapkan bahwa setelah metode 
pembelajaran guide inquiry, hasil belajar siswa 
kelas IX F SMPN 1 Surabaya dalam belajar 
menulis surat resmi bahasa Indonesia 
mengalami peningkatan. Pada siklus pertama 
diperoleh nilai rata–rata hasil post test sebesar 
70,9 dari yang sebelumnya sebesar 45. 
Persentase ketuntasan belajar yang tercapai 
pada siklus pertama sebesar 70,7 % dari yang 
sebelumnya sebesar 52,2 % . Pada siklus 
kedua diperoleh nilai rata–rata hasil post test 
sebesar 81,2 dan ketuntasan belajar secara 
klasikal mencapai 95,5 %. 
Kerangka Berfikir 

Interaksi antara guru dan siswa dalam 
kegiatan pembelajaran dapat menumbuh- 
kembangkan motivasi pada diri peserta didik 
sehingga mau melakukan kegiatan belajar. 
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku 
yang terjadi pada peserta didik baik yang 
sifatnya pengetahuan, sikap, ataupun 
ketrampilan yang terjadi secara bertahap dan 
permanen. Perubahan ini merupakan sesuatu 
yang diusahakan, dan tidak terjadi dengan 
sendirinya tanpa usaha apapun.  

Blanchard (2011: 66) berpendapat 
bahwa belajar merupakan suatu proses dari 
proses yang sederhana keproses yang 
kompleks. OIeh sebab itu, proses belajar selalu 
bertahap mulai dari belajar melalui tanda 
(signal), kemudian melalui rangsangan-reaksi 
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(stimulus respons), belajar berangkai 
(chaining), belajar secara verbal, belajar 
membedakan (discrimination), belajar konsep, 
sampai kepada cara belajar prinsip dan belajar 
untuk pemecahan masalah. Hasilnya berupa 
kapabilitas, baik berupa pengetahuan, sikap, 
ataupun ketrampilan tertentu. 

Pada hakekatnya metode guide inquiry 
merupakan salah satu strategi belajar yang 
diharapkan mampu mengefektifkan proses 
belajar mengajar dimana proses pembelajaran 
berlangsung dengan kegiatan mengamati, 
bertanya, menyelidiki, menganalisa dan 
merumuskan teori, baik secara individu 
maupun bersama-sama dengan teman lainnya. 
Mengembangkan dan sekaligus menggunakan 
keterampilan berpikir kritis (Umaryadi, dkk, 
2004:61). 

Secara hakiki bahwa metode guide 
inquiry menunjukkan dasar dari pernyataan 
sebagai berikut: 1) Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang dapat dijawab dan 
mengantarkan pada pengujian dan eksplorasi 
bermakna, 2) Selama pembelajaran, guru dapat 
mengajukan suatu pertanyaan atau mendorong 
siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
mereka sendiri, yang dapat bersifat open-
ended, memberi peluang siswa untuk 
mengarahkan penyelidikan mereka sendiri dan 
menemukan jawaban-jawaban yang mungkin 
dari mereka sendiri, dan mengantar pada lebih 
banyak pertanyaan lain, 2) Pembelajaran yang 
bersentuhan langsung dengan objek 

pembelajaran. Guru harus dapat merencanakan 
kegiatan siswa yang harus dilakukan oleh 
siswa, misalnya siswa harus observasi ke 
lapangan, wawancara yang kesemuanya itu 
terungkap dalam Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang dibuat guru 
sebelumnya, 3) Setelah melaksanakan 
penilaian maka guru akan memperoleh hasil 
akhir pembelajaran. Guru menganalisis nilai-
nilai yang sudah masuk untuk disimpulkan 
siswa yang lulus atau belum lulus kompetensi.  

          
Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas XI IPS-
1 SMA Negeri 1 Driyorejo  Gresik, pada bulan 
November-Desember  (semester ganjil) tahun 
pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian adalah 
siswa-siswi kelas XI IPS-1 SMA Negeri 1 
Driyorejo  Gresik tahun pelajaran 2017/2018  
yang terdiri atas satu kelas, dengan jumlah 
siswa 30 orang.  Siswa laki-laki berjumlah 13 
orang dan siswa perempuan berjumlah 17 
orang. Dari seluruh siswa tersebut, penulis 
ambil seluruhnya sebagai sasaran penelitian. 

Desain penelitian ini terdiri dari empat 
tahapan yaitu planning (rencana), action 
(tindakan), observation (pengamatan), dan 
reflection (refleksi). Empat tahapan ini 
digambarkan dalam desain penelitian tindakan 
model Kemmis dan MC Taggart (1990) dalam 
Wibawa (2009). Berikut ini desain penelitian 
tindakan kelas yang dipakai dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

      

 

 Untuk mengetahui keefektifan suatu 
metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 
diadakan analisa data. Pada  penelitian ini 
menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang 
bersifat menggambarkan  kenyataan atau fakta 

sesuai dengan data yang diperoleh dengan 
tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang 
dicapai siswa juga untuk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran 
(Usman, 2000:86).  

Perencanaan 

Tindakan 

Refleksi Perencanaan Revisi

Tindakan 

Refleksi dst 
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Untuk menganalisis tingkat 
keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar setiap 
putarannya dilakukan dengan cara 
memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis 
pada setiap akhir putaran. Analisis ini dihitung 
dengan menggunakan statistik sederhana 
yaitu: 
Rata-rata kelas. 

Untuk mendapatkan nilai rata rata 
ulangan formatif, rata-rata tes formatif dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

 



N

X
X  

Dengan  :   


X  =  Nilai rata – rata 
 X =Jumlah semua nilai siswa 

   N  =  Jumlah siswa  
(Sudjana, 2000:109). 
Ketuntasan belajar secara individu 
Untuk menghitung ketuntasan belajar secara 
individu digunakan rumus : 
                  

x100%
Siswa

 75  nilaimendapat  yang Siswa


 

individuKetuntasan

                                                                                                     
(Usman, 1997:138) 
Ketuntasan belajar secara klasikal  
Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal digunakan rumus sebagai 
berikut : 

 x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

(Usman, 1997:139) 
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Siklus Pertama 
 Kegiatan pembelajaran siklus pertama 
dilaksanakan pada jam ketiga dan keempat. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru.  
Setelah melakukan berbagai sintaks yang telah 
direncakan, di akhir pertemuan siklus pertama 
ini, siswa diberi tes. Hasil disajikan dalam tiga 
unsur, yaitu unsur Alur Tulisan, unsur tata 
bahasa dan unsur keruntutan bahasa. Adapun 
data hasil post test tentang unsur Alur Tulisan 
sebagai berikut:  

 
Tabel 1. 

Nilai  Tes Unsur Alur Tulisan 
No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 60   16 80   
2 60   17 60   
3 50   18 70   
4 80   19 80   
5 60   20 70   
6 60   21 70   
7 90   22 70   
8 50   23 70   
9 80   24 70   
10 90   25 70   
11 80   26 60   
12 80   27 80   
13 60   28 70   
14 60   29 70   
15 70   30 70   
Jumlah nilai 2090 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasil post test sebesar 69,7 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  20 orang 
Persentase ketuntasan belajar    66,7 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  10 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  33,3 % 
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Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 

 



N

X
X         

Dengan  :    


X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2090/30 = 69,7 
 
 Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal, sebagai berikut : 

x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

  

Maka 20/30 x 100 % =  66,7 % 
 Rata–rata hasil test unsur Alur 
Tulisan sebesar 69,7 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 66,7 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa  ada 20 siswa dari 30 
siswa sudah tuntas belajar unsur Alur Tulisan. 
Berdasarkan Pembelajaran siklus pertama 
belum mencapai ketuntasan klasikal karena 
siswa yang memperoleh nilai  75 hanya 
sebesar 66,7 % lebih kecil dari persentase 
ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 
85 %. Data hasil test unsur tata bahasa sebagai 
berikut: 

Tabel 2. 
Nilai  Tes Unsur Tata Bahasa 

No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 60   16 70   
2 70   17 70   
3 90   18 70   
4 80   19 60   
5 80   20 80   
6 60   21 70   
7 60   22 70   
8 70   23 70   
9 80   24 70   
10 60   25 80   
11 70   26 80   
12 80   27 60   
13 70   28 70   
14 70   29 90   
15 70   30 60   
Jumlah nilai 2140 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasilt test sebesar 71,3 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  23 orang 
Persentase ketuntasan belajar   76,7 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  7 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  23,3 % 

    

Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 




N

X
X  

Dengan  :    



X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2140/30 = 71,3 
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Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal, sebagai berikut : 

 x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

                 
Maka 23/30 x 100 % =  76,7 % 

Rata–rata hasil test unsur tata bahasa 
sebesar 71,3 dan ketuntasan belajar secara 
klasikal mencapai 76,7 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada 23 siswa dari 30 

siswa sudah tuntas belajar unsur tata bahasa. 
Berdasarkan teknik analisis data, pembelajaran 
siklus pertama belum mencapai ketuntasan 
klasikal, karena siswa yang memperoleh nilai 
 75 hanya sebesar 76,7 % lebih kecil dari 
persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
sebesar 85 %.  Adapun data hasil post test 
tentang unsur keruntutan bahasa sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3. 

Nilai  Tes Unsur Keruntutan Bahasa 
No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 70   16 70   
2 60   17 80   
3 80   18 80   
4 80   19 60   
5 70   20 70   
6 70   21 90   
7 70   22 60   
8 70   23 50   
9 70   24 60   
10 70   25 50   
11 60   26 80   
12 80   27 60   
13 70   28 60   
14 70   29 90   
15 70   30 50   
Jumlah nilai 2070 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasil  test sebesar 69 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  20 orang 
Persentase ketuntasan belajar   66,7 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  10 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  33,3 % 

 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 

 



N

X
X         

Dengan  :   


X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2070/30 = 69 

Untuk menghitung persentase 
ketuntasan belajar klasikal, sebagai berikut : 

x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

Maka 20/30  x 100 % =  66,7 % 
Rata–rata hasil test unsur keruntutan 

bahasa sebesar 69 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 66,7 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa  ada 20 siswa dari 30 
siswa sudah tuntas belajar unsur keruntutan 
bahasa. Berdasarkan teknik analisis data yang 
tertulis di atas, pembelajaran siklus pertama 
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belum mencapai ketuntasan klasikal, karena 
siswa yang memperoleh nilai  75 hanya 
sebesar 66,7 % lebih kecil dari persentase 
ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 
85 %.  
Observasi Kegiatan Siswa 

Kegiatan observasi aktivitas siswa siklus 
pertama dilakukan bersamaan dengan kegiatan 
pelaksanaan tindakan siklus pertama. Hasil 
observasi teman sejawat selama pelaksanaan 
siklus pertama  adalah: 

Tabel 4 
Aktivitas Siswa dalam Siklus I 

No Indikator/skor No Indikator/skor 
Keberanian 
bertanya/ 

Berpendapa
t 

Menyelesa
ikan Tugas

 
Ketertiban 

Keberanian 
bertanya/ 

berpendapa
t 

Menyelesa
ikan Tugas 

 
Ketertiban 

1 2 3 3 16 4 3 2 
2 1 2 2 17 4 3 3 
3 3 3 2 18 2 2 2 
4 2 1 3 19 2 2 2 
5 3 3 2 20 3 3 3 
6 3 2 4 21 3 3 2 
7 1 3 4 22 3 2 3 
8 1 3 4 23 3 2 4 
9 2 3 4 24 3 4 2 
10 2 3 3 25 2 1 3 
11 3 2 4 26 3 3 2 
12 1 3 4 27 3 2 4 
13 1 3 4 28 1 3 4 
14 2 3 4 29 1 3 4 
15 2 3 3 30 2 3 4 

Jumlah skor untuk indikator  keberanian mengeluarkan pendapat : 68 
Rata-rata skor untuk indikator  keberanian mengeluarkan pendapat : 2,77 
Jumlah skor untuk indikator  menyelesaikan tugas : 79 
Rata-rata skor indikator  menyelesaikan tugas: 2,63 
Jumlah skor untuk indikator  ketertiban : 94 
Rata-rata skor untuk indikator  ketertiban : 3,13 

               Keterangan:    Skor  1  =    Tidak Baik  
                                   2  =     Kurang Baik  
                                   3  =     Cukup Baik  
                                   4  =     Baik   

 
Dari tabel 4 tampak bahwa indikator 

keberanian mengeluarkan pendapat masih 
kurang baik. Hanya ada beberapa siswa yang 
mampu mengajukan pertanyaan ketika 
beberapa kelompok mempresentasikan hasil 
kerja. Kebanyakan siswa tidak berani 
mengajukan pertanyaan walaupun belum jelas. 
Kemandirian siswa untuk mengerjakan tugas 
masih kurang. Rata-rata skor indikator  
menyelesaikan tugas sebesar 2,63. Selama 
siswa menyelesaikan tugas, guru berkeliling 
mengamati jalannya pembelajaran 
perkelompok dan memberi penjelasan dan 

menjawab pertanyaan berkaitan dengan hal-
hal yang belum diketahui oleh siswa. 

Selama siswa mengadakan kegiatan, 
guru mengadakan bimbingan dan memberikan 
motivasi dengan cara berjalan mendekati 
siswa. Setiap siswa membuat teks berdasarkan 
analisis dan simpulan tema,  tata bahasa, latar, 
dan keruntutan bahasanya. Hasil kerja mandiri 
didiskusikan dalam kelompok. Kerja 
kelompok kurang efektif. Kegiatan masih 
banyak dimonopoli oleh siswa yang pandai. 
Sedangkan siswa yang kurang pandai, hanya 
mengandalkan hasil kerja temannya. Pada 
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indikator ketertiban, siswa mendapat skor 
3,13. 
Observasi Kegiatan Guru 

Kegiatan observasi aktivitas guru 
dilakukan oleh teman sejawat. Observasi 

ditujukan untuk mendapatkan umpan balik, 
kritik dan masukan bagi pelaksanaan tindakan 
di siklus berikutnya. Hasil observasi kegiatan 
guru digambar dalam tabel di bawah ini:  

 
Tabel 5 

Aktivitas Guru  
No Aspek yang diamati Skor 
A Pendahuluan   

1. Memotivasi siswa 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
3. Menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya 
4. Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

 
2 
3 
3 
4 

B Kegiatan inti 
1. Menjelaskan materi. 
2. Membimbing menemukan konsep. 
3. Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan. 
4. Memberi umpan balik/ evaluasi/ tanya jawab. 
5. Membimbing siswa menarik kesimpulan. 

 
3 
2 
2 
 

3 
4 

C Penutup  
1. Membimbing siswa membuat rangkuman  
2. Memberikan evaluasi 

 
2 
3 

D Pengelolaan Waktu 2 
  Keterangan  :    Skor  : Kriteria   

1.       : Tidak Baik  
2.       : Kurang Baik  
3.       : Cukup Baik  
4.       : Baik   

 
Berdasarkan tabel 5, aspek-aspek yang 

mendapatkan kriteria kurang baik adalah 
memotivasi siswa, membimbing menemukan 
konsep, meminta siswa menyajikan dan 
mendiskusikan hasil kegiatan serta 
membimbing siswa membuat teks narasi.   

Guru sudah aktif membimbing siswa 
sehingga siswa tidak mengalami kendala yang 
berarti  dalam pembelajaran. Namun kurang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan ketrampilan bertanya. Siswa 
tidak diberi kesempatan menanggapi hasil 
presentasi. Alokasi waktu pembelajaran tidak 
dapat terlaksana dengan baik.  

Kesimpulan akhir pembelajaran tidak 
dilaksanakan karena waktu yang disediakan 
telah habis. Indikator yang mendapat nilai 
kurang baik di atas, merupakan suatu 
kelemahan yang terjadi pada siklus pertama 
dan akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi 
dan revisi yang akan dilakukan pada siklus 
kedua.  

Berdasarkan data hasil test siklus 
pertama pada aspek unsur Alur Tulisan, 
diperoleh simpulan bahwa dari 30 siswa yang 
memperoleh ketuntasan belajar sebanyak 20 
siswa. Persentase ketuntasan belajar klasikal 
sebesar 66,7 %. Adapun data hasil test tentang 
unsur tata bahasa, diperoleh rata–rata hasil test 
sebesar 71,3 dan ketuntasan belajar secara 
klasikal mencapai 76,7 %.  

Hal ini menunjukkan bahwa  ada 23 
siswa dari 30 siswa sudah tuntas belajar. Hasil 
post test tentang unsur keruntutan bahasa, 
diperoleh rata–rata hasil post test sebesar 69 
dan ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai 66,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa  
ada 20 siswa dari 30 siswa sudah tuntas 
belajar.  

Karena dalam pembelajaran ini masih 
belum mencapai ketuntasan minimal 85 %, 
maka diperlukan siklus lanjutan untuk 
meningkatkan hasil pembelajaran. Hal ini 
didasarkan pula pada hasil observasi 
pembelajaran yang masih belum terlaksana 
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secara maksimal. Diperlukan siklus kedua 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
Siklus Kedua 

Kegiatan   pembelajaran  siklus  kedua  
dilaksanakan  pada jam  ketiga  dan  keempat. 
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. 
Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah 
dipersiapkan. 

Hasil test dinilai berdasarkan tiga unsur, 
yaitu unsur Alur Tulisan, unsur tata bahasa 
dan unsur keruntutan bahasa. Adapun data 
hasil post test tentang unsur Alur Tulisan 
sebagai berikut:  

 
Tabel 6. 

Nilai  Tes Unsur Alur Tulisan 
No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 50   16 80   
2 70   17 70   
3 70   18 70   
4 90   19 80   
5 70   20 70   
6 70   21 80   
7 100   22 90   
8 50   23 90   
9 90   24 80   
10 90   25 70   
11 80   26 70   
12 90   27 80   
13 90   28 70   
14 80   29 80   
15 70   30 80   
Jumlah nilai 2320 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasil test sebesar 77,3 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  28 orang 
Persentase ketuntasan belajar    93,3 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  2 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  6,7 % 

 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 

 



N

X
X         

Dengan  :    


X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2320/30 = 77,3 
Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal, sebagai berikut : 

x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

Maka 28/30 x 100 % =  93,3 % 
Rata–rata hasil test unsur Alur Tulisan sebesar 
77,3 dan ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai 93,3 %. Ada 28 siswa dari 30 siswa 
sudah tuntas belajar unsur Alur Tulisan. 
Pembelajaran siklus kedua telah mencapai 
ketuntasan klasikal, karena siswa yang 
memperoleh nilai  75 sebesar 93,3 % lebih 
besar dari persentase ketuntasan yang 
dikehendaki yaitu sebesar 85 %. Data hasil 
post test unsur tata bahasa sebagai berikut:  
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Tabel 7 
Nilai  Tes Unsur Tata Bahasa 

No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 70   16 70   
2 90   17 80   
3 70   18 70   
4 70   19 80   
5 100   20 90   
6 50   21 90   
7 90   22 80   
8 90   23 70   
9 80   24 70   
10 90   25 80   
11 90   26 70   
12 80   27 80   
13 70   28 80   
14 80   29 80   
15 70   30 90   
Jumlah nilai 2370 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasil test sebesar 79 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  29 orang 
Persentase ketuntasan belajar   96,7 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  1 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  3,3 % 

 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 

 



N

X
X         

Dengan  :   


X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2370/30 = 79 
Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal, sebagai berikut : 
 

x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

Maka 29/30 x 100 % =  96,7 % 
 
Rata–rata hasil post test unsur tata bahasa 
sebesar 79 dan ketuntasan belajar secara 
klasikal mencapai 96,7 %. Ada 29 siswa dari 
30 siswa sudah tuntas belajar unsur tata 
bahasa. Berdasarkan teknik analisis data yang 
tertulis diatas, pembelajaran siklus kedua telah 
mencapai ketuntasan klasikal, karena siswa 
yang memperoleh nilai  75 sebesar 96,7 % 
lebih besar dari persentase ketuntasan yang 
dikehendaki yaitu sebesar 85 %.   
        
Adapun data hasil post test tentang unsur 
keruntutan bahasa sebagai berikut:  
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Tabel 8 
Nilai  Tes Unsur Keruntutan Bahasa 

No. 
Urut 

Nilai 
Keterangan No. 

Urut 
Nilai 

Keterangan 
tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas 

1 80   16 70   
2 90   17 80   
3 90   18 70   
4 80   19 80   
5 70   20 80   
6 80   21 80   
7 70   22 90   
8 70   23 80   
9 80   24 60   
10 70   25 70   
11 80   26 100   
12 90   27 60   
13 90   28 50   
14 80   29 70   
15 70   30 70   
Jumlah nilai 2300 
Jumlah nilai maksimal ideal 3000 
Rata – rata hasil post test sebesar 76,7 
Jumlah siswa yang tuntas belajar  27 orang 
Persentase ketuntasan belajar   90 % 
Jumlah siswa yang belum tuntas belajar  3 orang 
Persentase ketidaktuntasan sebesar  10 % 

 
Untuk mendapatkan nilai rata-rata hasil post 
test, sebagai berikut : 

 



N

X
X         

Dengan  :   


X  =  Nilai rata – rata 
X = Jumlah semua nilai siswa 
N  =  Jumlah siswa.   
Maka 2300/30 = 76,7 
Untuk menghitung persentase ketuntasan 
belajar klasikal, sebagai berikut : 

x100%
Siswa

belajar  tuntasyang Siswa


p  

 Maka 27/30 x 100 % =  90 % 

       Rata–rata hasil test unsur keruntutan 
bahasa sebesar 76,7 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 90 %. Hal ini 
menunjukkan bahwa  ada 27 siswa dari 30 
siswa sudah tuntas belajar unsur keruntutan 
bahasa. Berdasarkan teknik analisis data yang 
tertulis diatas, pembelajaran siklus kedua telah 
mencapai ketuntasan klasikal, karena siswa 
yang memperoleh nilai  70 sebesar 90 % 
lebih besar dari persentase ketuntasan yang 
dikehendaki yaitu sebesar 85 %.        
Observasi Kegiatan Siswa 

Pengamatan aktivitas siswa selama 
pembelajaran diuraikan di bawah ini. 
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Tabel 9 
Aktivitas Siswa  

No Indikator/skor No Indikator/skor 
Keberanian 
bertanya/ 

berpendapat 

Menyelesai
kan Tugas 

Ketertiban Keberanian 
bertanya/ 

berpendapat

Menyelesai
kan Tugas 

Ketertiban 

1 2 2 3 16 3 2 3 
2 2 2 3 17 3 3 3 
3 2 2 3 18 2 3 3 
4 2 2 3 19 2 3 3 
5 3 3 4 20 2 2 3 
6 4 3 4 21 4 4 3 
7 4 3 4 22 2 3 3 
8 3 3 3 23 4 4 4 
9 2 2 3 24 3 3 4 
10 4 3 4 25 4 3 3 
11 4 3 4 26 4 3 4 
12 3 3 3 27 3 3 3 
13 2 2 3 28 2 2 3 
14 4 3 4 29 4 3 4 
15 3 3 3 30 3 3 4 

Jumlah skor untuk indikator  keberanian mengeluarkan pendapat : 85 
Rata-rata skor untuk indikator  keberanian mengeluarkan pendapat : 2,83 
Jumlah skor untuk indikator  menyelesaikan tugas : 83 
Rata-rata skor indikator  menyelesaikan tugas: 2,77 
Jumlah skor untuk indikator  ketertiban : 101 
Rata-rata skor untuk indikator  ketertiban : 3,37 

                  Keterangan:  Skor  1  =    Tidak Baik  
                                                2  =     Kurang Baik  
                                                3  =     Cukup Baik  
                                                4  =     Baik   

 
Dari tabel 9, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa seluruh indikator pengamatan sudah 
tercapai dengan baik. Rata-rata skor untuk 
indikator  keberanian mengeluarkan pendapat 
sebesar 2,83. Siswa aktif bertanya, jika ada 
hal-hal yang masih belum jelas.   

Rata-rata skor indikator menyelesaikan 
tugas sebesa 2,77. Siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran. Siswa mengikuti pembelajaran 
dengan antusias. Siswa diberi kesempatan 
untuk memberikan tanggapan dan komentar 
terhadap hasil presentasi kelompok. Siswa 
dilibatkan secara langsung dalam 
pembelajaran dengan cara bersentuhan secara 
langsung dengan objek pembelajaran.  

Rata-rata skor untuk indikator  
ketertiban sebesar 3,37. Tidak ada lagi siswa 
yang mengandalkan hasil kerja temannya, 
karena setiap siswa mendapat tugas sendiri-
sendiri, serta harus mempertanggung- 
jawabkan ketika mereka berada dalam diskusi 

kelompok. Siswa dilibatkan secara langsung 
dalam pembelajaran dengan cara bersentuhan 
secara langsung dengan objek pembelajaran, 
melalui kegiatan diskusi pada kelompok yang 
lebih kecil dengan bimbingan guru. 

Siswa dilibatkan secara langsung dalam 
menyusun simpulan. Siswa mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelas. Siswa 
mengerjakan tugas secara berkelompok 
dengan baik. Tidak ditemukan siswa yang 
mengandalkan hasil kerja teman sekelompok. 
Kegiatan tidak dimonopoli oleh siswa yang 
pandai.  
Observasi Kegiatan Guru 

Observasi dilakukan pada saat  
pelaksanaan tindakan pembelajaran. Observasi 
ditujukan untuk mendapatkan umpan balik, 
kritik dan masukan bagi pelaksanaan tindakan 
disiklus berikutnya.  Hasil observasi kegiatan 
guru sebagai berikut:  
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Tabel 10  
Aktivitas Guru  

No Aspek yang diamati Skor 
A Pendahuluan   

1. Memotivasi siswa 
2. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
3. Menghubungkan dengan pelajaran sebelumnya 
4. Mengatur siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

 
4 
4 
3 
4 

B Kegiatan inti 
1. Menjelaskan materi. 
2. Membimbing menemukan konsep. 
3. Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan. 
4. Memberi umpan balik/ evaluasi/ tanya jawab. 
5. Membimbing siswa menarik kesimpulan. 

 
4 
3 
3 
 

4 
4 

C Penutup  
1. Membimbing siswa membuat rangkuman  
2. Memberikan evaluasi 

 
3 
3 

D Pengelolaan Waktu 4 
  Keterangan  :    Skor  : Kriteria   

1.       : Tidak Baik  
2.       : Kurang Baik  
3.       : Cukup Baik  
4.       : Baik   

 
Berdasarkan tabel 10, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh indikator 
pengamatan mendapatkan kriteria yang baik. 
Peneliti  melaksanakan tindakan sesuai dengan 
rencana pembelajaran. Penguasaan kelas 
bagus. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
memberikan appersepsi.  

 Guru aktif membimbing siswa, 
sehingga siswa tidak ada yang mengalami 
kesulitan dalam proses belajar mengajar. 
Siswa diberi kesempatan untuk melakukan 
diskusi serta mempresentasikan hasil kerja 
pada kelompok belajar yang lebih kecil. Hal 
ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa 
percaya diri siswa. Siswa diberi kesempatan 
mempresentasikan hasil di depan kelas. 
Alokasi waktu terlaksana sesuai rencana. 
Kekurangan disiklus kedua relatif dapat diatasi 
Refleksi     

Dari data di atas tampak bahwa rata–
rata hasil test unsur Alur Tulisan sebesar 77,3 
dan ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai 93,3 %. Ada 28 siswa dari 30 siswa 
sudah tuntas belajar unsur Alur Tulisan. Rata–
rata hasil post test unsur tata bahasa sebesar 79 
dan ketuntasan belajar secara klasikal 
mencapai 96,7 %. Ada 29 siswa dari 30 siswa 
sudah tuntas belajar.  

Adapun data hasil test tentang unsur 
keruntutan bahasa diperoleh rata–rata hasil 
post test sebesar 76,7 dan ketuntasan belajar 
secara klasikal mencapai 90 %. Ada 27 siswa 
dari 30 siswa sudah tuntas belajar.  

Berdasarkan teknik analisis data yang 
tertulis di atas, pembelajaran siklus kedua 
telah mencapai ketuntasan klasikal, karena 
siswa yang memperoleh nilai  75 lebih besar 
dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 
yaitu sebesar 85 %. Maka tidak diperlukan 
siklus lanjutan. Hal ini didasarkan pula pada 
hasil observasi teman sejawat yang 
menunjukkan tidak adanya kekurangan 
disiklus kedua 

 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan seluruh pembahasan serta 
analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan Penerapan metode guide inquiry 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
XI IPS-1 SMA Negeri 1 Driyorejo  Gresik 
tahun pelajaran 2017/2018  pada materi bahasa 
Inggris tentang menulis teks analytical 
exposition.  Hal ini terlihat dari hasil post test 
yang terus meningkat dari siklus pertama 
hingga siklus kedua.  
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Saran  
Untuk melaksanakan pembelajaran 

dengan metode guide inquiry memerlukan 
persiapan yang cukup matang, sehingga guru 
harus mampu menentukan atau memilih topik 
yang benar-benar bisa diterapkan dengan 
metode guide inquiry dalam proses belajar 
mengajar sehingga diperoleh hasil yang 
optimal. 

 
Daftar Pustaka 
Blanchard, Alan. 2011. Contectual Teaching 

and Learning. Ohio: B.E.S.T. 
Dianawati, Putu. 2014. Penerapan Inquiry 

Guide untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Menulis Surat Resmi Bahasa 
Indonesia pada Siswa Kelas IX F SMPN 
1 Surabaya. Unesa Surabaya: Skripsi 
tidak diterbitkan. 

Hadiono,  Sutrisno. 2006. Metodologi 
Research Jilid II, Yogyakarta: Gajah 
Mada Press University. 

Hudojo. 2008. Tugas dan Fungsi Pebelajar. 
Solo: Citra Pustaka. 

Mulyana, Hadi. 2009. Metode dan pendekatan 
dalam Praktik Pembelajaran di Kelas. 
Semarang: Tugu Muda Press. 

Mudhofir, Abdul. 2006. Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Hasil Belajar. Bandung: 
Remaja Rosdakarya. 

Purwaningsih, Yatik. 2012. Inquiry Guide 
dalam Pembelajaran Kelas Jauh. 
Malang: Pustaka Widya. 

Santoso. Hamijoyo. 2012. Inovasi Pendidikan. 
Bandung:  Upi Press.  

Sujana, Nana. 2000. Metodologi Penelitian. 
Bandung: Remaja Rosdakarya. 

Surachmad, Winarno. 2008. Dasar Dasar dan 
Tehnik Research Pengantar Metodologi   

               Ilmiah. Bandung: Tarsiti. 
Suryabrata, Azhar. 2007. Teori dan Metode 

Pembelajaran Efektif. Jakarta: Rajawali 
Publisher. 

Suyatno, 2006. Pedoman Pelaksanaan 
Penelitian Tindakan Kelas. Proyek 
Pendidikan Tenaga   Akademik, 
BP3GSD-UP3SD Ditjen Dikti 
Depdikbud. 

Umaryadi,  Tirtarahardja dan Albert Lasulo. 
2004. Pengantar Pendidikan. Proyek 
Pembinaan dan Peningkatan Mutu 
Tenaga kependidikan, Jakarta: Ditjen 
Dikti Depdikbud. 

Usman, Uzer. 2000. Menjadi Guru 
Profesional. Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya. 

Usman, Uzer. 1997. Berlajar dan Hasil 
Belajar. Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya. 

Wibawa, Basuki. 2009. Penelitian Tindakan 
Kelas. Jakarta: Depdiknas. 

 
 

 

 
 
 
 
 



15 
 

 
 

Eky, Proses Penyesuaian dan Penerimaan Sosiak Anak Usia Dini 

Proses Penyesuaian Dan Penerimaan  Sosial Anak Usia Dini  
 

Eky Prasetya Pertiwi  
Email : eky_pertiwi@yahoo.com 

 
Pendidikan Guru Anak Usia Dini, IKIP PGRI JEMBER 

 
Abstrak 

Tujuan studi adalah (1) untuk mengetahui proses penyesuaian sosial pada anak 
usia dini, (2) untuk mengetahui penerimaan sosial pada anak usia dini, (3) untuk 
mengetahui penyebab kurangnya penerimaan sosial pada anak usia dini. 
Pendekatan metode studi dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka yakni 
melakukan penelusuran acuan yang bersumber dari : jurnal ilmiah, prosiding 
seminar, dan pengamatan yang dilakukan secara langsung di Taman Kanak – 
Kanak. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara diskriptif kualitatif. 
Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian 
dan penerimaan sosial adalah kondisi emosi anak  sedangkan tahapan yang harus dilalui 
pada proses penyesuaian dan penerimaan diantaranya adalah tahapan persiapan 
/Preparatory Stage,  tahap meniru /Play stage, tahap siap bertindak/Game Stage, serta 
tahap penerimaan norma kolektif / Generalized Stage/ Gemeralized other. (2) Proses 
penyesuaian dan penerimaan sosial pada anak yang sulit bersosialisasi terjadi karena 
adanya faktor hereditas dan faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut memberikan 
pengaruh terhadap penyesuaian dan penerimaan sosial. (3) Upaya sekolah dalam  
memberikan dorongan untuk membantu membangun interaksi sosial pada anak usia dini 
adalah dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya kondisi sekolah, kualitas guru, 
dan aktifitas sekolah/ kegiatan bermain social yang dilakukan di sekolah 
 

Kata Kunci : Proses, Penyesuaian, Penerimaan, Sosial dan AUD 
 
 
Pendahuluan 

Pendidikan Taman Kanak-kanak 
(selanjutnya disingkat TK) merupakan jenjang 
pendidikan formal pada anak usia dini yakni 
usia antara 4 tahun hingga 6 tahun. TK 
membantu anak – anak untuk belajar serta 
membantu mengoptimalkan tumbuh kembang 
anak agar perkembangan sosial berjalan 
dengan baik. Oleh karena itu guru di TK harus 
memperhatikan tahap tumbuh kembang anak 
didik, kesesuaian dan keamanan alat serta 
sarana bermaain dan tekhnik berkomunikasi 
yang efektif pada anak usia dini agar 
perkembangan sosial dan emosi anak berjalan 
dengan baik.Tugas perkembangan sosial dan 
emosi pada anak usia TK sangat  beragam. 
Sebagai contoh pada anak usia 4 – 6 tahun 
anak diharapkan mampu memecahkan 
masalah yang dihadapi, mampu menjaga 
barang orang lain dengan berhati-hati, mampu 
memberi semangat  dan mampu memberi 
pertolongan pada orang lain. Hingga ketika 
anak berusia 6 tahun kemampuan yang 
dimiliki pada usia tersebut dapat dicontohkan 

dengan kemampuan anak untuk berteman 
secara mandiri.  

Selain itu proses belajar di TK memiliki 
andil dalam pencapaian tugas perkembangan 
anak. Sekolah TK memiliki kurikulum 
tersendiri yang penekanannya  pada pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar dikemudian hari anak memiiki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut. Menurut Nurjannah dalam Jurnal 
Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam 
(2017) kecerdasan emosional pada anak usia 
dini tidak dimiliki anak secara alami, tetapi 
harus ditumbuhkan dan dikembangkan oleh 
orang tua maupun pendidik PAUD dengan 
mengembangkan aspek social emosi anak usia 
dini. Karena factor-faktor yang dapat 
mempengaruhi perkembangan kecerdasan 
social emosional pada anak usia dini adalah 
factor hereditas (orang tua), lingkungan dan 
umum.  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa guru dan orang tua memiliki peran 
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yang sangat penting dalam mengajarkan 
pentingnya bersosialisasi pada anak usia dini 
serta pentingnya kita mengetahui proses 
penyesuaian dan penerimaan social pada anak 
usia dini. Perilaku social-emosional yang baik 
merupakan suatu kemampuan yang perlu 
dimiliki anak sejak anak masih kecil karena 
perilaku ini akan sangat mempengaruhi dan 
menentukan kemampuan anak dikemudian 
hari. Rapuhnya kemampuan anak dalam 
berperilaku social di lingkungannya akan 
menghambat perkembangan anak untuk 
mencapai keberhasilan hidup di kemudian hari 
karena suatu keberhasilan dalam kehidupan 
lebih dipengaruhi oleh bagaimana individu 
dapat berinteraksi secara baik dengan orang 
lain dalam lingkup yang lebih luas. 
Keberhasilan individu dalam kehidupannya 
juga diwarnai oleh keberhasilan individu 
dalam berinteraksi.  Kemampuan social 
emosional yang telah dikembangkan sejak 
anak masih kecil akan memberikan kontribusi 
positif pada proses perkembangan atau 
interaksi anak dengan orang lain di kemudian 
hari. Anak diharapkan mampu beradaptasi 
dengan baik terhadap masyarakat agar bisa 
diterima secara social.  

Di TK anak –anak diberi kesempatan 
belajar berdasarkan kurikulum pembelajaran 
yang sesuai dengan usia tiap tingkatnya. Anak 
– anak diajarkan mengenai beberapa hal, 
diantaranya belajar mengenal agama, bahasa, 
bernyanyi,mengenal angka dan bilangan, 
bersosialisasi dan berbagai macam 
keterampilan lainnya. Tujuan lain dari adanya 
pembelajaran di TK adalah meningkatkan 
daya cipta kanak-kanak dan merangsang untuk 
belajar mengenal ilmu dan lingkungan hingga 
melakukan proses sosialisasi. Proses 
sosialisasi yang menarik pada anak usia dini 
adalah proses sosialisasi yang terjadi saat anak 
anak usia dini mengenal lingkungan sekolah 
untuk  pertama kalinya. Misalnya: ada anak – 
anak yang menangis tidak mau sekolah ketika 
mereka baru masuk kesekolah barunya, ada 
pula anak yang berseragam baru kemudian 
menangis kencang dan berteriak tidak ingin 
bersekolah, ada juga yang yang terdiam dan 
bersembunyi dibelakang orang tuanya. Anak-
anak baru tersebut memiliki respon yang 
bermacam-macam ketika pertama masuk 
sekolah, diantaranya ada yang menerima dan 
ada pula yang memberikan respon penolakan. 
Menerma  dalam arti anak akan dapat dengan 
mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baru di sekolah. Penerimaan tersebut dapat 
dicontohkan dengan munculnya reaksi emosi  
keceriaan atau ketertarikan. Adapula yang 
menolak dengan cara menangis, terdiam dan 
tidak memberikan respon apapun pada 
lingkungan barunya di sekolah.  

Hal tersebut juga sama seperti yang 
peneliti amati pada salah satu sekolah TK di 
Jember. Pada saat anak – anak memasuki 
tahun ajaran baru dan baru mengenal 
lingkungannya ternyata ada berbagai macam  
reaksi anak ketika masuk sekolah untuk 
pertama kalinya. Ada anak yang menunjukkan 
reaksi menangis, reaksi  marah, reaksi senang, 
reaksi tidak bersemangat, ada pula reaksi 
semangat  dan berbagai macam reaksi yang 
munucul.Dari munculnya reaksi  anak – anak 
yang bermacam- macam menjadi tertarik 
untuk menelitii bagaimana proses sosialisasi 
yang dilakukan anak usia dini sehingga 
mereka bisa diterima secara sosial dengan 
lingkungannya. Perumusan masalah dari 
kajian ini adalah: (1) Bagaimana proses 
penyesuaian dan penerimaan sosial pada anak 
usia dini?, (2) Bagaimana proses penyesuaian 
dan penerimaan sosial pada anak yang sulit 
bersosialisasi ?, (3) Bagaimana sekolah 
memberikan dorongan dalam membantu 
membangun interaksi sosial? 

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) untuk 
mengetahui proses penyesuaian dan 
penerimaan sosial pada anak usia dini, (2) 
untuk mengetahui proses penyesuaian dan 
penerimaan sosial pada anak yang sulit 
bersosialisasi, (3) untuk mengetahui dorongan 
apa saja yang diberikan sekolah TK pada anak 
usia dini dalam membangun interaksi sosial. 
Sedangkan Manfaat penulisan artikel 
diantaranya: (1) Berkontribusi pada 
pengembangan bidang ilmu sosial dengan 
fokus pada proses peyesuaian dan penerimaan 
sosial dan interaksi sosial pada anak usia dini, 
(2) Sebagai informasi bagi pembaca akan 
pentingnya proses interaksi sosial pada anak 
usia dini. 

 
Kajian Pustaka/teori 
Pengertian Penyesuaian  Sosial  

Penyesuaian social diartikan sebagai 
keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan 
diri terhadap masyarakat dan lingkungan 
sekitar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut 
Hurlock (1978) penyesuaian diri merupakan 
kemampuan seseorang untuk menyesuaikan 
diri terhadap orang lain yang berarti sejauh 
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mana individu mampu bereaksi secara efektif 
terhadap hubungan, situasi dan kenyataan 
social. Ada empat kriteria penyesuaian sosial 
menurut Hurlock (1978), diantaranya: (1) 
penampilan nyata. Bila perilaku social anak, 
seperti yang dinilai berdasarkan standard 
kelompoknya, memenuhi harapan kelompok, 
dia akan menjadi anggota yang diterima 
kelompok, (2). Penyesuaian diri terhadap 
berbagai kelompok, anak dapat menyesuaikan 
diri dengan baik terhadap berbagai kelompok 
baik kelompok teman sebaya maupun 
kelompok orang dewasa secara social 
dianggap sebagai orang yang dapat 
menyesuaikan diri dengan baik, (3) sikap 
social. Anak harus menunjukkan sikap yang 
menyenangkan terhadap orang lain, terhadap 
partisipan social, dan terhadap perannya dalam 
kelompok social, bila ingin dinilai sebagai 
orang yang dapat menyesuaikan diri dengan 
baik secara social, (4) kepuasan pribadi. Untuk 
dapat menyesuaikan diri dengan baik secara 
social, anak harus merasa puas terhadap 
kontak sosialnya dan terhadap peran yang 
dimainkannya dalam situasi social, baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota.  
Penerimaan Sosial 

Penerimaan social berarti dipilih sebagai 
teman untuk aktivitas dalam kelompok di 
mana seseorang menjadi anggota. Kategori 
penerimaan social  Hurlock (1978) : (1) Star, 
adanya sifat yang menonjol pada seseorang  
(2) accepted, diartikan sebagai usaha 
penerimaan soaial dengan mengikuti aturan 
dalam suatu kelompok  (3) Isolate, diartikan 
sebagai orang yang tidak mempunyai sahabat 
di antara teman sebayanya (4) Fringer, adalah 
orang yang terletak pada batas garis 
penerimaan, (5) Climber, diterima dalam suatu 
kelompok tetapi ingin memperoleh 
penerimaan dalam kelompok secara social 
lebih disukai, (6) Neglectee, adalah orang 
yang tidak disukai tetapi juga tidak dibenci. 
Pengertian Anak Usia Dini 

Anak prasekolah atau anak usia dini 
adalah mereka yang berusia antara 0-6 tahun. 
Menurut Undang-Undang no 20 tahun 2003 
tentang system pendidikan nasional 
menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Sejalan 
dengan hal tersebut, menurut Latief (2013) 
bahwa secara umum, tujuan pendidikan anak 
usia dini adalah mengembangkan berbagai 
potensi anak sejak dini sebagai persiapan 
untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya. Secara khusus : (1) 
agar anak percaya akan adanya Tuhan dan 
mampu beribadaj serta mencintai sesamanya, 
(2) agar anak mampu mengelola keterampilan 
tubuhnya, termasuk gerakan motoric kasar dan 
motoric halus, serta mampu menerima 
rangsangan motoric, (3) anak mampu 
menggunakan bahasa untuk pemahaman 
bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara 
efektif sehingga dapat beranfaat untuk berpikir 
dan belajar, (4) anak mampu berpikir logis, 
kritis, memberikan alas an, memecahkan 
masalah, dan menemukan hubungan sebab 
akibat, (5) anak mampu mengenal lingkungan 
alam, lingkungan social, peranan masyarakat, 
menghargai keragaman social dan budaya 
serta mampu mengembangkan konsep diri 
yang positif dan control diri, (6) anak memiliki 
kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi 
serta menghargai karya kreatif. 

 Begitu pentingnya peran pendidikan pada 
anak usia dini sehingga perlu mendapatkan 
perhatian lebih sehingga proses pendidikan 
pada anak usia dini dapat berjalan baik. 
Sejalan dengan hal tersebut, kelompok 
bermain adalah salah satu bentuk layanan 
pendidikan anak usia dini bagi anak usia 3-6 
tahun, yang berfungsi untuk meletakan dasar-
dasar kea rah perkembangan sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan yang 
diperlukan bagi anak usia dini dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan 
untuk pertumbuhan serta perkembangan 
selanjutnya, sehingga siap memasuki 
pendidikan dasar (Malik, 2011) 
Metode Kajian 

Metode studi yang digunakan adalah 
metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan 
informasi dan data dengan bantuan berbagai 
macam referensi bahan ajar, buku, serta jurnal 
kemudian dianalisis berdasarkan referensi. 
Data yang didapatkan melalui studi pustaka, 
misalnya dokumen dan arsip tentang hal- hal 
yang berkaitan dengan proses penyesuaian 
sosial pada anak usia dini, sumbernya diambil 
dari jurnal ilmiah nasional, dan buku – buku 
yang relevan yang berhubungan dengan 
masalah proses penyesuaian sosial pada anak 
usia dini. Data yang lain juga didapat dari 
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temuan dilapangan secara langsung di salah 
satu sekolah taman kanak- kanak di jember.  

Studi  ini menafsirkan dan menuturkan 
data dengan situasi yang sedang terjadi, sikap 
serta pandangan yang terjadi, sikap serta 
pandangan yang terjadi  di dalam lingkungan 
sekolah di TK. Data selanjutnya dianalisis 
secara diskriptif kualitatif sesuai dengan model 
Miles dan Huberman (1992). Ada tiga 
kegiatan analisis data yang digunakan disini, 
diantaranya: (1) Mereduksi data, data yang 
didapat dari berbagai sumber/ referensi dipilih, 
dirangkum, dicari hal pokok yang 
berhubungan dengan proses penyesuaian 
sosial pada anak usia dini . Dari sini akan 
memeberikan gambaran yang jelas dan 
mempermudah saya sebagai peneliti untuk 
mengumpulkan data selanjutnya, dan 
mencarinya bila diperlukan, (2) Setelah 
direduksi maka, langkah selanjutnya adalah 
mendisplay data dalam bentuk uraian, (3) 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi, 
diharapkan ada temuan baru yang sebelumnya 
belum pernah ada. Temuan ini dalam bentuk 
deskripsi atau gambaran obyek yang 
sebelumnya belum jelas, sehingga setelah 
diteliti menjadi jelas. 
 
Pembahasan 
Proses Penyesuaian dan penerimaan sosial 
Pada Anak Usia Dini 

Penyesuaian dan penerimaan sosial anak 
erat hubungannya dengan Emosi yang dimiliki 
masing masing anak. Emosi diartikan sebagai 
perasaan yang kuat yang melekat pada 
seseorang sebagai akibat dari adanya respon 
terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. 
Seperti yang ditulis dalam World Book 
Dictionary (1994) dalam Tirtayani dkk (2013), 

emosi didefinisikan sebagai ” berbagai 
perasaan yang kuat”. Perasaan benci, takut, 
marah, cinta, senang, dan kesedihan. Sejalan 
dengan hal tersebut, Goleman (1995) 
menyatakan bahwa “ emosi merujuk pada 
suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, 
suatu keadaan biologis dan psikologis serta 
serangkaian kecenderungan untuk bertindak”. 

Emosi merupakan dasar dari 
perkembangan kepribadian dan sosial yang 
memiliki fungsi untuk membuat keputusan dan 
berkomunikasi. Hal tersebut diperkuat dengan 
pendapat Soendjoyo (2002), emosi merupakan 
dasar dari perkembangan kepribadian dan 
sosial. Emosi itu penting karena manusia 
memiliki kebutuhan untuk: mempertahankan 
diri, membuat keputusan, menciptakan 
batasan, komunikasi dan menciptakan 
kesatuan. Pada anak usia dini yang baru 
mengenal lingkungan baru, anak akan 
memunculkan reaksi yang bermacam – 
macam.  Pada peristiwa ini, akan dibedakan 
menjadi dua tipe anak. Tipe anak yang 
pertama adalah tipe anak yang mudah 
bersosialisasi dan yang kedua ada tipe anak 
yang sulit untuk bersosialisasi. Sedangkan 
menurut Lewis dan Rosenblum (Stewart, 
1985) mengutarakan proses terjadinya emosi 
dilalui melalui lima tahapan. Diantaranya: (1) 
Elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi 
atau peristiwa, (2) Receptors, yaitu aktivitas di 
pusat system syaraf, (3) State, yaitu perubahan 
spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi, (4) 
Exprssion, yaitu terjadinya perubahan pada 
daerah yang dapat diamati, seperti pada wajah, 
tubuh, suara atau tindakan yang terdorong oleh 
perubahan fisiologis, (5) Experience, yaitu 
persepsi dan interpretasi individu pada kondisi 
emosionalnya. 

 
  State/Menerima ExpressionExperience 
AUDElicitorsReceptions                     
                                                             State  /Menolak Expression Experience 
Gambaran proses sosialisasi pada AUD 
   

Proses penyesuaian dan penerimaan 
sosial pada anak usia dini berkaitan dengan 
emosi anak yang bisa terjadi melalui beberapa 
tahap. Yang pertama merupakan tahap 
Elicitors, dimana anak meiliki dorongan 
berupa situasi di sekolah barunya atau 
peristiwa yang terlihat oleh anak. Peristiwa 
tersebut bisa dicontohkan dengan melihat anak 
anak kecil seusianya yang ada di sekolah baru. 
Kedua, tahap receptors dimana anak yang 

telah terdorong oleh situasi dan peristiwa yang 
dilihat dan dialami oleh anak di olah oleh 
pusat sistem syaraf. Pada sistem syaraf ini 
anak akan memberikan pengaruh pada kondisi 
anak selanjutnya. Setelah anak masuk pada 
tahap receptors anak akan memasuki tahap 
ketiga atau State, yakni ketika anak telah 
melihat sekolah baru, teman baru dan situasi 
yang baru saja ditemui maka, stage  anak yang 
dirasakan  bisa saja beragam. Misalnya 
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perasaan berdebar- debar masuk ketempat 
baru, perasaan takut melihat orang asing, atau 
perasaan senang dengan lingkungan barunya. 
Hal tersebut berlanjut pada rasa ingin tahu 
anak yang berkaitan dengan tahap keempat 
atau Expressionyaitu terjadi perubahan yang 
dapat diamati. Misalnya muncul pertanyaan 
dengan suara keras pada hal yang dilihat, 
didengar dan diamati. Apabila anak memilki 
rasa ingin tahu yang kecil maka expression 
yang muncul bisa saja ditunjukkan dengan 
tingkah laku misalnya berlari atau berdiam 
diri. Jika rasa ingin tahu yang dimiliki anak 
besar maka expression yang muncul bisa saya 
tersenyum bahagia atau menunjukkan raut 
wajah bahagia akan sekolahan barunya. 

 Penyesuaian diri dapat diartikan 
sebagai penyesuaian sosial, yaitu kesanggupan 
anak untuk dapat bereaksi secara efektif dan 
harmonis terhadap realitas sosialnya, serta bisa 
menjalin hubungan sosial yang sehat. 
Hubungan antara rasa ingin tahu dan upaya 
penyesuaian diri saling berpengaruh. Dalam 
melakukan proses penyesuaian diri, anak 
mengalami proses belajar yaitu belajar 
memahami, mengerti dan berusaha untuk 
melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya 
maupun lingkungannya karena manusia selalu 
mendambakan kondisi yang seimbang didalam 
memenuhi kebutuhan, dorongan, dan 
keinginan yang ada pada dirinya sesuai dengan 
norma-norma atau aturan yang berlaku 
dimasyarakat. 

Anak yang lebih mudah menyesuaikan 
diri maka pekembangan sosialnya akan baik. 
Perkembangan sosial pada anak diperlukan 
agar anak belajar mengenal lingkungan 
sosialya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut 
Endang Purwati dan Nur Widodo (2002), 
berpendapat bahwa “Perkembangan sosial 
adalah proses untuk melakukan komunikasi 
dengan orang lain, berupaya diterima 
lingkungan dan memperoleh kemampuan 
untuk mengekspresikan pola perilaku yang 
sesuai dengan tuntutan sosial.  

Pada usia prasekolah (terutama mulai 
usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah 
tampak jelas, karena mereka sudah mulai aktif 
berhubungan dengan teman sebayanya. Tanda- 
tanda perkembangan pada tahap ini menurut 
Hurlock (1978)  adalah: (1) Anak mulai 
mengetahui aturan – aturan, baik dilingkungan 
keluarga maupun dalam lingkungan bermain, 
(2) Sedikit demi sedikit anak mulai tunduk 
pada peraturan, (3) Anak mulai meyadari hak 

atau kepentingan orang lain, (4) anak mulai 
dapat bermain bersama anak-anak lain atau 
teman sebaya 

Pada tahap kelima atau Experience 
merupakan interpretasi individu pada kondisi 
emosionalnya. Dengan pengalaman individu 
dalam menerjemahkan dan merasakan 
perasaan sebagai rasa takut, stress, terkejut, 
dan ngeri. Disini sekolah memiliki peran yang 
penting bagi anak usia dini apalagi ketika anak 
– anak pertama kali mengenal lingkungannya. 
Sekolah yang bersih, tertata rapi dan indah, ibu 
guru yang ramah serta suasana yang harmonis 
akan menjadi kesan dan experience yang baik 
dan bagus bagi anak-anak. Kondisi yang 
harmonis disekolah sebaiknya juga tidak 
terbentuk saat anak – anak pertama masuk 
sekolah tetapi juga pada saat anak anak belajar 
dan bermain disekolah setiap harinya. Hal 
tersebut akan membuat anak anak merasa 
senang dan mereka akan kembali lagi sekolah 
dengan ceria. 

Suasana sekolah yang kondusif dan 
harmonis membantu perkembangan anak 
dengan baik. Dengan kondisi yang kondusif 
tersebut anak akan dengan mudah 
menyesuaikan diri dan mudah juga menerima 
kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hildayani dalam Psikologi 
Perkembangan Anak (2007:49) : sekolah 
merupakan lingkungan kedua bagi anak, 
disekolah anak berhubungan dengan pendidik 
PAUD dan teman sebayanya. Hubungan 
antara anak dengan pendidik PAUD dan anak 
dengan sebayanya dapat mempengaruhi 
perkembangan anak sosial dan emosi anak. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Jika 
anak sudah bisa melakukan penyesuaian 
dengan baik maka anak akan dapat diterima 
baik pula oleh lingkungan, yang artinya ada 
penerimaan sosial.jika penerimaan sosial 
sudah terjadi dengan suasana  harmonis yang 
stabil, maka anak mulai dapat bermain 
bersama anak-anak lain atau teman sebaya 
(peer group). Keadaan tersebut menunjukkan 
bahwa ada keinginan untuk diterima oleh 
orang lain yang merupakan proses 
penyesuaian sosial yang harus dilalui oleh 
anak-anak. Menurut Hurlock (1978), 
penyesuaian sosial diartikan sebagai 
keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan 
diri terhadap orang lain pada umumnya dan 
terhadap kelompoknya pada khususnya. Orang 
yang dapat menyesuaikan diri dengan baik 
dengan mempelajari berbagai keterampilan 
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sosial seperti kemampuan untuk menjalin 
hubungan secara diplomatis dengan orang lain 
baik teman maupun orang yang tidak dikenal 
sehingga sikap orang lain terhadap mereka 
menyenangkan. 

Proses sosialisasi dilalui melalui 
beberapa tahap sesuai dengan perkembangan 
usia  seseorang. Menurut George Herbert 
Mead dalam Ritzer (2004) ada beberapa 
tahapan yang dilalui seseorang, tahapan 
tersebut dibedakan menjadi: (1) tahapan 
persiapan /Preparatory Stage, (2) tahap meniru 
/Play stage, (3) tahap siap bertindak/Game 
Stage, (3) tahap penerimaan norma kolektif / 
Generalized Stage/ Gemeralized other. Proses 
penyesuaian diri merupakan suatu proses yang 
harus dijalani setiap manusia mulai dari usia 
anak hingga usia dewasa bahkan usia senja, 
yang tujuannya agar diri bisa diterima oleh 
lingkungannya sehingga ada rasa nyaman 
dalam upaya memenuhi kebutuhan sosialnya. 
Penyesuaian diri merupakan hal penting yang 
harus dilakukan setiap individu, karena dengan 
penyesuaian diri akan di temukan banyak 
karakteristik yang membentuk kepribaian 
individu itu sendiri. 

Penyesuaian sosial (social adjustment) 
merupakan bagian dari penyesuaian diri. 
Diartikan Menurut Hurlock penyesuaian sosial 
diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk 
menyesuaikan diri terhadap orang lain pada 
umumnya dan terhadap kelompoknya pada 
khususnya. 

Dalam upaya seorang individu 
melakukan penyesuaian diri, maka ada 
beberapa kriteria dalam penyesuaian sosial 
agar individu bisa diterima dengan baik. 
Kriteria Penyesuaian Sosial tersebutmenurut 
Hurlock (1978) diantaranya: (1) Penampilan 
Nyata, maksudnya adalah bila perilaku anak, 
seperti yang dinilai berdasarkan standart 
kelompoknya, memenuhi harapan kelompok, 
dia akan menjadi anggota yang diterima 
keompok. (2) penyesuaian diri terhadap 
berbagai kelompok, maksudnya adalah anak 
yang dapat menyesuaikan diri dengan baik 
terhadap berbagai kelompok baik kelompok 
teman sebaya maupun kelompok orang dewasa 
secara sosial dianggap sebagai orang yang  
dapat menyesuaikan diri dengan baik. (3) 
sikap sosial. Anak harus menunjukkan sikap 
yang menyenangkan terhadap orang lain, 
terhadap partisipasi sosial, dan terhadap 
perannya dalam kelompok sosial, bila ingin 
dinilai sebagai orang yang dapat 

menyesuaikan diri dengan baik secara sosial. 
(4) Kepuasan pribadi, maksudnya adalah dapat 
menyesuaikan diri dengan baik secara sosial. 
Anak harus merasa puas terhadap kontak 
sosialnya dan terhadap peran yang dimainkan 
dalam situasi sosial, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota. 

Anak – anak yang belajar di TK terdiri 
dari tiga kelompok diantaranya: kelompok 
bermain atau selanjutnya disingkat KB, 
kelompok 0 (nol) kecil atau selanjutnya di 
sebut TK A, dan kelompok 0 (nol) besar atau 
selanjutnya disebut TK B. Untuk anak KB, 
usia nya mulai dari  usia 2 tahun sampai usia 4 
tahun, untuk kelompok 0 (nol) kecil atau TK A 
usia  4tahun sampai usia 5 tahun, sedangkan 
untuk 0 (nol ) besar atau TK B usia 5 tahun 
sampai 7 tahun. Penampilan Nyata yang 
ditunjukkan untuk anak usia dini di kelas 
kelompok bermain tidak akan tampak, hal ini 
disebabkan karena pada usia anak dikelompok 
bermain di tk PAUD Labschool anak anak 
masih baru merasakan lingkungan baru di 
sekolahnya.  Anak anak baru mulai mengenal 
dunia sekolah mereka tidak memperhatikan 
dengan detail bagaimana perilaku yang 
seharusnya mereka lakukan agar diterima oleh 
lingkungannya. Anak pada usia ini cenderung  
lebih merasa nyaman jika ada lingkungan yang 
sudah dia kenal, seperti orang tua mereka, 
nenek, kakek atau saudara kandung. 
Sedangkan pada kriteria kedua, yakni 
penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, 
anak kelompok bermain cenderung mengikuti 
semua yang menarik perhatiannya. Meraka 
akan mengikuti kelompok TK  A dan 
kelompok TK B yang memiliki aktivitas yang 
membuat anak –anak dikelas kelompok 
bermain tertarik. Misalnya ketika Kelompok 
TK A bermain perusutan, sedangkan pada 
kelompok TK B bermain kejar-kejaran, bisa 
jadi anak di kelas kelompok bermain 
cenderung mengikuti kelas kelompok TK B  
yaitu bermain kejar-kejaran karena dalam 
permainan tersebut ada aktifitas lebih yang 
dikeluarkan. Ada berlari-larian, ada teriak, ada 
canda dan tawa anak – anak.  

Pada sikap sosial , anak pada kelompok 
bermain belum bisa menunjukkan sikap sosial. 
Karena pada usia ini anak – anak lebih 
mementingkan ego mereka. Anak tidak akan 
menunjukkan sikap menyenangkan terhadap 
orang lain, tetapi anak – anak justru akan 
menunjukkan perilaku unik yang membuat 
mereka asyik sendiri dengan aktifitasnya. 
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Proses penyesuaian dan penerimaan sosial 
pada anak yang sulit bersosialisasi . 

Sosialisasi merupakan proses belajar 
yang membantu anak untuk membentuk 
perkembangan sosial sehingga anak dapat 
menjadi orang atau anggota yang dapat 
diterima oleh lingkungan. Namun dalam 
prosesnya, sosialisasi tidak selalu berjalan 
lancar karena adanya beberapa yang 
mempengaruhi jalannya sosialisasi. Beberapa 
kendala tersebut diantaranya: kesulitan 
berkomunikasi, adanya pola kelakuan yang 
berbedda atau yang bertentangan, bisa juga 
karena adanya suatu perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi 
dan sebagainya 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
anak sulit untuk bersosialisasi. Konsidi 
tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktorl 
diantaranya faktor hereditas dan faktor 
lingkungan. Faktor hereditas berpengaruh pada 
sesuatu yang dibawa oleh anak sejak anak 
dilahirkan. Faktor ini dapat dicontohkan 
sebagai faktor turunan dari orangtua atau 
keluarga, misalnya sifat pemarah, supel atau 
pandai bergaul, atau sifat pemalas dan 
sebagainya. Faktor lingkungan diartikan 
sebagai faktor yang muncul akibat kontak 
sosial dan pengalaman sosial setelah anak 
dilahirkan. Faktor lingkungan juga bisa 
mempengaruhi perkembangan sosial dan 
emosi anak usia dini. Faktor lingkungan 
tersebut dipengaruhi oleh beberapa lingkungan 
diantaranya, keluarga, sekolah, masyarakat. 

Pada anak yang sulit bersosialisasi 
menunjukkan bahwa ada faktor yang 
mendorong anak menjadi sulit bersosialisasi. 
Jika dianalisis dari faktor hereditas akan ada 
sifat bawaan yang mempengaruhinya 
diantaranya misalnya pemalas, pendiam, 
penakut dan sebagainya. Sifat yang dibawa 
tersebut adalah turunan dari orangtua atau 
keluarga. Sedangkan jika dianalisis dari faktor 
lingkungan maka akan diuraikan satu per satu 
hal- hal yang terkait dengan faktor lingkungan 
yakni faktor keluarga, sekolah dan masyarakat 
atau teman sebayanya. 
Upaya sekolah memberikan dorongan  
membangun sosialisasi di lingkungan TK 

Upaya sekolah dalam memberikan 
dorongan  membantu membangun sosialisasi 
di lingkungan TK adalah dengan 
merencanakan program kegiatan sekolah, 
kegiatan tersebut membantu anak anak 
mengenal lingkungan sekitar sehingga 

diharapkan anak mampu membangun proses 
sosialisasi dengan lingkungannya. Seperti 
misalnya adanya kegiatan pengenalan 
lingkungan sekolah pada anak – anak yang 
baru. Selain kegiatan tersebut ada beberapa 
kegiatan yang direncanakan yang berhubungan 
dengan upaya membangun sosialisasi di 
lingkungan TK dimasukan dalam kegiatan inti 
yakni proses belajar dan dimasukan juga 
dalam kegiatan ekstra yang di sepakati 
bersama oleh pihak sekolah dan orang tua 
wali.  

Peranan sekolah juga memberikan 
pengaruh pada perkembangan kepribadian 
anak. Peranan sekolah yang dimaksud adalah 
melalui kurikulum yang terdapat di sekolah. 
Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai 
pedoman dalam melaksanakan proses 
pembelajaran. Menurut Suyadi (2014), 
kurikulum memiliki fungsi: (1) Fungsi 
penyesuaian/the adjustive or adaptive 
function, (2) Fungsi integrasi /the integrating 
function, (3) Fungsi deferensiasi/the 
differentiating function, (4) Fungsi 
persiapan/the propaedeutic function, (5) 
Fungsi Pemilihan/the selective function 

Anak – anak belajar menyesuaikan diri 
(well adjusted) dengan lingkungannya baik 
lingkungan fisik maupun lingkungan social. 
Kurikulum juga berfungsi mempersiapkan 
siswa untuk dapat melanjutkan ke jenjang 
pendidikan selanjutnya ataupun 
mempersiapkan anak untuk dapat hidup di 
masyarakat. . Dengan menggunakan 
kurikulum yang tepat, maka perkembangan 
anak dalam proses penyesuaian dan 
penerimaan social juga akan baik. 

Usaha sekolah untuk mendorong anak 
dalam membangun sosialisasi di TK tetap 
tidak bisa lepas dari keterlibatan orang tua atau 
keluarga. Rasa ingin tahu pada anak tidak 
hanya terjadi dilingkungan sekolah saja dan 
jawaban dari gurupun juga belum tentu 
mampu menjawab rasa ingin tahu anak. Anak 
bisa saja merasa tidak puas dengan jawaban 
dari guru-gurunya disekolah, dan mereka akan 
mencari tahu jawaban dari orang tuaya 
demikian juga sebaliknya. Demikian juga pada 
saat anak bereksperimen yang tidak hanya 
dilakukan di sekolah saja, namun peran orang 
tua dan keluarga juga memberikan pengaruh 
yang besar pada anak dalam melakukan 
eksperimen ataupun merancang atau membuat 
sesuatu yang baru.  
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Kolaborasi adalah hal yang seharusnya 
dilakukan antara orang tua dan pihak sekolah 
untuk membangun sosialisasi di sekolah 
Taman Kanak-Kanak. Menurut Wiyani (2014) 
ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 
guru atau orang tua dalam mengoptimalkan 
perkembangan social emosi anak usia dini, 
diantaranya: (1) Memberikan perhatian pada 
anak, (2) Mengenalkan berbagai emosi positif 
dan emosi negative beserta dampaknya pada 
anak, (3) memenuhi kebutuhan anak, (4) 
menciptakan perilaku positif pada anak, (5) 
memberikan reinforcement/ penguatan 
terhadap perilaku anak, (6) memberikan 
kesempatan kepada anak untuk memilih dan 
mengaktualisasikan kegemarannya, (7) 
menjalin komunikasi dengan anak, (8) 
memberikan contoh perilaku yang baik. 

Memberikan waktu pada anak adalah 
salah satu bentuk perhatian yang sangat 
diharapkan oleh anak – anak. Dengan 
memiliki waktu bersama anak, orang tua dan 
guru mampu memberikan perhatian yang 
dibutuhkan oleh anak, mereka dapat berbagi 
cerita, berkomunikasi dengan sebaik- baiknya. 
Orang tua seharusnya juga mengenalkan 
berbagai emosi positif dan emosi negative 
serta memberikan penjelasan mengenai 
bagaimana itu ceria, sedih dan berbagai 
macam emosi lainnya. Menjelaskan dampak 
adanya emosi-emosi tersebut serta membantu 
mengatasi emosi yang dialami anak secara 
langsung dengan penuh kasih sayang. 

Orang tua atau guru juga perlu 
memahami apapun kebutuhan anak. Baik 
kebutuhan akan rasa lapar, kebutuhan akan 
rasa nyaman dan kebutuhan akan rasa cinta. 
Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, 
maka diharapkan akan memunculkan perilaku 
positif. Perilaku positif tersebut secara tidak 
disadari akan menjadikan suatu kebiasaan 
yang baik dalam kehidupan sehari-hari. 
Reinforcement atau penguatan membantu anak 
– anak untuk selalu mengembangkan perilaku 
positif. Dengan pemberian hukuman ketika 
anak berbuat salah atau memberikan reward 
ketika anak melakukan sesuatu yang 
membanggakan namun tetap dalam ukurn 
yang sesuai dengan usia anak. Anak juga akan 
mencontoh perilaku orang –orang  yang ada 
disekelilingnya, guru, orang tua serta 
masyarakat.  

Memberikan kesempatan kepada anak 
untuk melaksanakan kegiatan bermain social 
juga penting dilakukan. Hal tersebut 

membantu anak untuk belajar berinteraksi 
dengan anak yang lainnya. Anak –anak belajar 
bekerja sama dan belajar mengenal aturan 
yang telah disepakati bersama saat bermain. 
Kegiatan bermain bersama membantu anak 
dalam mencapai tugas perkembangan social-
emosinya. Untuk itu dalam kegiatan sekolah 
diperlukan juga kegiatan yang melibatkan 
berbagai kegiatan bermain social. 
 
Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Proses penyesuaian dan penerimaan sosial 

pada anak usia dini terjadi melalui 
beberapa tahapan. Tahapan tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor dan 
beberapa tahapan. Faktor yang 
mempengaruhi proses penyesuaian dan 
penerimaan sosial diantaranya adalah 
kondisi emosi yang dialami oleh anak  
dan tahapan yang harus dilalui pada 
proses penyesuaian dan penerimaan (1) 
tahapan persiapan /Preparatory Stage, (2) 
tahap meniru /Play stage, (3) tahap siap 
bertindak/Game Stage, (4) tahap 
penerimaan norma kolektif / Generalized 
Stage/ Gemeralized other 

2. Proses penyesuaian dan penerimaan sosial 
pada anak yang sulit bersosialisasi terjadi 
karena adanya faktor hereditas dan faktor 
lingkungan. Kedua faktor tersebut 
memberikan pengaruh terhadap 
penyesuaian dan penerimaan sosial. 

3. Upaya sekolah dalam  memberikan 
dorongan untuk membantu membangun 
interaksi sosial pada anak usia dini adalah 
dengan memperhatikan beberapa hal 
diantaranya kondisi sekolah, kualitas 
guru,  dan aktifitas sekolah/ kegiatan 
bermain sosial yang dilakukan di sekolah 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas V SDN 2 
Kedamean Kabupaten Gresik dengan menggunakan pengaruh web centric course 
berbasis information technology. Web centric course berbasis information 
technology menggunakan fasilitas electronic mail (e-mail), mailing list (milis), 
file transfer protocol (ftp), new groups, dan world wide web (www) dalam proses 
pembelajaran di kelas dan di luar kelas untuk meningkatkan hasil belajar tematik 
siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan model Nonequivalent Control Group Design. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan tes hasil belajar tematik 
siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. Pengolahan data kuantitatif 
pada penelitian ini menggunakan bantuan Software Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) 21-64 bit for windows. Penelitian ini menyimpulkan 
pengaruh web centric course berbasis information technology dapat 
meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten 
Gresik.  
 

Kata Kunci: Web Centric Course, Hasil Belajar, Tematik 
 
Pendahuluan 

Pendidikan sebagai proses 
belajar/pembelajaran antara siswa berinteraksi 
dengan sumber belajar yang memprioritaskan 
siswa dalam penguasaan kognitif 
(pengetahuan), psikomotorik (keterampilan), 
dan afektif (sikap). Interaksi pendidikan 
menggunakan sumber belajar yang meliputi 
pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan 
latar/lingkungan dapat berlangsung di 
lingkungan informal (keluarga), formal 
(sekolah), dan nonformal (masyarakat).  

Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 
dua jenis; sumber belajar yang  direncanakan 
(by design) dan sumber belajar karena 
dimanfaatkan (by utilization) (Miarso, 1986:9). 
Sumber belajar by design yaitu semua sumber 
belajar yang secara khusus telah 
dikembangkan sebagai “komponen sistem 
instruksional” untuk memberikan fasilitas 
belajar terarah dan bersifat formal, sedangkan 

sumber belajar by utilization yaitu sumber-
sumber yang tidak secara khusus di desain 
untuk keperluan pembelajaran namun dapat 
ditemukan, diaplikasikan, dan 
diimplementasikan untuk memfasilitasi proses 
belajar/pembelajaran di lingkungan pendidikan 
informal, formal, dan nonformal.  

Pendidikan formal memiliki beberapa 
kelebihan dibandingkan informal dan 
nonformal. Menurut Sukmadinata (2010:2) 
kelebihan pendidikan formal adalah: Pertama, 
mempunyai kurikulum tertulis yang tersusun 
secara sistematis, jelas, dan rinci. Kedua, 
lingkup isi pendidikan lebih tinggi, lebih luas, 
serta mendalam yang berkenaan dengan 
kognitif (pengetahuan), psikomotorik 
(keterampilan), dan afektif (sikap). Ketiga, 
mendapatkan pengawasan, bimbingan, dan 
penilaian dari guru yang memiliki ilmu 
pengetahuan serta keterampilan, khususnya 
bidang ilmu pendidikan, Keempat, difasilitasi 
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sarana prasarana yang disertai peraturan-
peraturan tertulis di jenjang pendidikan 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA). 

Berdasarkan pengamatan pada siswa 
kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik, 
proses pembelajaran tematik masih 
menerapkan paradigma teacher centered or 
teacher oriented yang mengedepankan peran 
guru dalam proses pembelajaran di kelas. 
Pendekatan teacher centered or teacher 
oriented, sudah dianggap tradisional dan perlu 
beralih pada learner centered or learner 
oriented (Amir, 2010:3). Pendekatan learner 
centered or learner oriented mengedepankan 
peran siswa, mengembangkan kemampuan 
siswa berpikir aktif, mensintesis pengetahuan 
serta pengalaman lama dan baru. Siswa 
berinteraksi dengan sumber belajar yang 
meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, 
teknik, dan latar/lingkungan secara interaktif 
antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, 
dan siswa dengan narasumber lain yang 
diimplementasikan secara langsung maupun 
electronic learning (e-learning) saat proses 
pembelajaran di kelas dan di luar kelas.  

Implementasi electronic learning (e-
learning) menggunakan tiga bentuk sistem 
pembelajaran yang mendayagunakan internet 
sebagai berikut: 1) web course, 2) web centric 
course, 3) web enhanced course. Web centric 
course adalah sebagian bahan belajar, diskusi, 
konsultasi, dan latihan disampaikan melalui 
internet, sedangkan ujian dan sebagian 
kegiatan lain disampaikan secara tatap muka 
(Sa`ud, 2010:210). Web centric course dapat 
dikategorikan sumber belajar by utilization 
dengan menggunakan fasilitas electronic mail 
(e-mail), mailing list (milis), file transfer 
protocol (ftp), new groups, dan world wide 
web (www) secara online.  

Penelitian ini menggunakan pengaruh 
web centric course berbasis information 
technology terhadap hasil belajar siswa 
Sekolah Dasar. Pengaruh web centric course 
berbasis information technology diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar tematik 
siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten 
Gresik. 
 
Kajian Pustaka 

Web centric course adalah sebagian 
bahan belajar, diskusi, konsultasi, dan latihan 
disampaikan melalui internet, sedangkan ujian 

dan sebagian kegiatan lain disampaikan secara 
tatap muka (Sa`ud, 2010:210). Web centric 
course dapat dikategorikan sumber belajar by 
utilization yaitu sumber-sumber yang tidak 
secara khusus di desain untuk keperluan 
pembelajaran namun dapat ditemukan, 
diaplikasikan, dan digunakan untuk 
memfasilitasi proses belajar/pembelajaran 
sebagai sumber-sumber belajar dengan cara 
memberikan alamat-alamat atau membuat link 
ke pelbagai sumber belajar dengan 
menggunakan fasilitas electronic mail (e-
mail), mailing list (milis), file transfer protocol 
(ftp), new groups, dan world wide web (www) 
secara online.  

Web centric course merupakan 
penggunaan internet yang memadukan antara 
belajar jarak jauh dan tatap muka konvensional 
(Munir, 2009). Prioritas pengaruh web centric 
course dengan menggunakan fasilitas 
electronic mail (e-mail), mailing list (milis), 
file transfer protocol (ftp), new groups, dan 
world wide web (www) sebagian bahan belajar, 
diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan 
disampaikan melalui internet. 

Sedangkan ujian dan sebagian 
konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan 
secara tatap muka (Prawiradilaga & Siregar, 
2007). Selanjutnya berbagai kendala dalam 
pembelajaran konvensional terutama 
keterbatasan materi pembelajaran, sumber 
belajar, dan waktu dapat dimediasi dengan 
bantuan world wide web (www) (Prasetya dan 
Budi, 2010).  

Peranan internet dengan menggunakan 
fasilitas electronic mail (e-mail), mailing list 
(milis), file transfer protocol (ftp), new groups, 
dan world wide web (www) untuk memberikan 
pelatihan, pembimbingan, pengayaan, dan 
komunikasi antara guru dengan siswa, siswa 
dengan siswa, dan siswa dengan narasumber 
lain untuk meningkatkan hasil belajar tematik 
siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten 
Gresik. 

Electronic mail (e-mail) atau surat 
elektronik memungkinkan siswa mengirim dan 
menerima surat melalui internet. E-mail 
merupakan fasilitas yang paling sederhana, 
paling mudah penggunaannya dan digunakan 
secara luas oleh pengguna komputer. E-mail 
merupakan fasilitas yang memungkinkan dua 
siswa atau lebih melakukan komunikasi yang 
bersifat tidak sinkron (asynchronous 
communication mode) atau tidak bersifat real 
time.  
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Mailing list (milis) merupakan perluasan 
penggunaan e-mail, dengan fasilitas ini siswa 
yang telah memiliki alamat e-mail bisa 
bergabung dalam suatu kelompok diskusi, dan 
melalui milis ini bisa melakukan diskusi, 
dengan saling memberikan saran pemecahan 
(brain storming). Komunikasi melalui milis ini 
memiliki sifat yang sama dengan e-mail, yaitu 
bersifat tidak sinkron (asynchronous 
communication mode) atau bersifat un-real 
time. 

File transfer protocol (ftp) adalah 
fasilitas internet yang memberikan kemudahan 
kepada pengguna untuk dapat mengirimkan 
(upload) dan mengambil arsip file (download) 
di suatu server yang terhubung ke internet 
pada alamat tertentu yang menyediakan 
berbagai arsip (file), yang memang diizinkan 
untuk diambil oleh pengguna lain yang 
membutuhkannya. File ini berupa hasil 
penelitian, artikel-artikel jurnal dan lain-lain. 
Di samping itu,  file transfer protocol juga 
digunakan untuk meng-upload file materi situs 
(homepage) sehingga bisa diakses oleh 
pengguna dari seluruh dunia.  

New groups dalam internet adalah 
fasilitas untuk melakukan komunikasi antara 
dua siswa atau lebih secara serempak dalam 
pengertian waktu yang sama (real time), dan 
dengan demikian berarti komunikasi yang 
dilakukan adalah komunikasi yang sinkron 
(synchronous communication mode). Bentuk 
pertemuan ini lazim disebut sebagai 
konferensi, dan fasilitas yang digunakan bisa 
sepenuhnya multimedia (audio-visual) dengan 
menggunakan fasilitas video conferencing, 
ataupun teks saja atau teks dan audio dengan 
menggunakan fasilitas chat (IRC). 

World wide web (www) merupakan 
kumpulan koleksi besar tentang berbagai 
macam dokumentasi yang tersimpan dalam 
berbagai server di seluruh dunia, dan 
dokumentasi tersebut dikembangkan dalam 
format hypertext dan hypermedia, dengan 
menggunakan Hypertext Markup Language 
(HTML) yang memungkinkan terjadinya 
koneksi (link) dokumen yang satu dengan yang 
lain atau bagian dari dokumen yang satu 
dengan bagian yang lainnya, baik dalam 
bentuk teks, visual, dan lain-lainnya. 

Penelitian lain yang diperoleh sebagai 
acuan untuk dijadikan landasan dalam 
pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah 
penelitian “Pengembangan Pembelajaran 
Berbasis Web Centric Course Pada Materi 

Stoikiometri Untuk Meningkatkan Minat 
Belajar Siswa di SMA Titian Teras Jambi” 
(Kurniahayati dan Syamsurizal, 2012:44). 
Hasil penelitian ini menyimpulkan ada 
peningkatan minat siswa sebesar 27,01% 
terhadap pembelajaran stoikiometri berbasis 
web centric course bila dibandingkan dengan 
sebelum menggunakan web centric course dan 
meningkatkan pemahaman siswa pada 
pembelajaran stoikiometri berbasis web centric 
course sebagian besar (83,33%) berada di atas 
KKM. Adapun perhitungan korelasi (rxy) 
antara minat siswa dengan hasil belajar siswa 
dengan taraf signifikan 5% diperoleh hasil 
sebesar 0,62 (tinggi) menunjukkan adanya 
korelasi yang postif dan signifikan antara 
minat belajar siswa dengan bantuan 
pembelajaran stoikiometri berbasis web centric 
course dengan tingkat pemahaman siswa. 

Menurut Rusman (2010:343) hal-hal 
yang dapat difasilitasi internet sebagai berikut; 
1) discovery (penemuan); 2) communication 
(komunikasi); 3) collaboration (kolaborasi). 
Ketiga hal-hal tersebut terdapat di web centric 
course berbasis information technology untuk 
meningkatkan hasil belajar tematik siswa kelas 
V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

Discovery (penemuan) meliputi 
browsing dan pencarian informasi-informasi 
tertentu. Communication (komunikasi) internet 
menyediakan jaringan komunikasi yang cepat 
dan murah mulai dari pesan-pesan berupa 
buletin sampai dengan pertukaran komunikasi 
yang bersifat komplek antar atau inter 
organisasi dan termasuk diantaranya transfer 
informasi (antar komputer dan proses 
informasi). Contohnya media komunkasi yang 
utama seperti e-mail, chat group (percakapan 
kelompok), dan newsgroup (gabungan 
kelompok yang bertukar berita). Collaboration 
(kolaborasi) seiring dengan semakin 
meningkatnya komunikasi dan kolaborasi 
antara media elektronik, individu atau 
kelompok, maka beberapa fasilitas canggih 
dan modern untuk digunakan mulai dari screen 
sharing sampai dengan teleconferencing. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 
kuantitatif dengan model Nonequivalent 
Control Group Design (Sugiyono, 2011:499). 
Pengumpulan data menggunakan metode 
observasi dan tes hasil belajar siswa. 
Pengolahan data kuantitatif pada penelitian ini 
menggunakan bantuan Software Statistical 
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Product and Service Solution (SPSS) 21-64 bit 
for windows.  
1. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 
Maret s/d Mei 2018 di semester genap 
tahun pelajaran 2017-2018 

2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian pengaruh web centric 
course berbasis information technology 
terhadap keterampilan belajar siswa 
Sekolah Dasar, dilaksanakan di SDN 2 
Kedamean Kabupaten Gresik.  

Sampel penelitian mengambil dua kelas 
untuk mengetahui hasil belajar tematik dengan 

menggunakan pengaruh web centric course 
berbasis information technology di kelas IV-A 
sebagai kelompok kontrol dan kelas IV-B 
sebagai kelompok eksperimen. Teknik 
sampling penelitian ini menggunakan 
nonprabability sampling dengan teknik 
sampling jenuh yang teknik penentuan semua 
anggota populasi digunakan sebagai sampel 
penelitian dikarenakan jumlah populasi relatif 
kecil dan membuat generalisasi dengan 
kesalahan yang sangat kecil atau minimal. 
Menurut Sugiyono (2014:79) Nonequivalent 
Control Group Design desain dirumuskan 
sebagai berikut:  

Keterangan:  
O1 : Tes awal (pretest) dilakukan sebelum diberikan suatu perlakuan. 
X : Perlakuan (treatment) diberikan setelah diketahui hasil tes awal, perlakuan 

  ini diberikan kepada siswa dengan menggunakan web centric course. 
O2 : Tes akhir (posttest) dilakukan setelah diberikan suatu perlakuan. 
O3 : Tes awal (pretest) dilakukan sebelum pembelajaran konvensional. 
O4 : Tes akhir (posttest) dilakukan setelah pembelajaran konvensional. 
 

Dalam desain penelitian terdapat tiga 
langkah yaitu memberikan tes awal (pretest) 
untuk mengukur kemampuan awal siswa, 
kemudian diberikan perlakuan di kelas 
eksperimen berupa pengaruh web centric 
course dan tidak diberikan perlakuan di kelas 
kontrol. Setelah itu diberikan tes akhir 
(posttest) dengan maksud untuk mengukur 
kemampuan siswa setelah mendapat 
perlakuan. 
Kriteria pengujian sebagai berikut: 
Menggunakan nilai Asymp. Sig. Apabila 
menggunakan ukuran ini, maka harus 
dibandingkan dengan tingkat Alpha yang 
ditetapkan sebelumnya. Ketetapan ɑ sebesar 
0,05 (5%), maka kriteria pengujiannya sebagai 
berikut: 
1. Tolak H0 apabila nilai Asymp. Sig. < 0,05 

berarti sampel tidak berdistribusi normal. 
2. Terima H0 apabila nilai Asymp. Sig. > 0,05 

berarti sampel berdistribusi normal.  
Uji T (t-test): 
Penelitian ini menggunakan prosedur 
penelitian dengan analisis Software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 21-64 bit 
for windows dengan kriteria sebagai berikut: 
Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima Ha ditolak 

Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak Ha diterima 
Jika sig α < (0,05), maka H0 diterima Ha 

ditolak 
Jika sig α > (0,05), maka H0 ditolak Ha 

diterima  
Keterangan hipotesis: 
H0 = tidak ada pengaruh antara sebelum dan 
sesudah perlakuan 
Ha = ada pengaruh antara sebelum dan 
sesudah perlakuan 

 
Hasil dan Pembahasan 

Analisis data hasil tes dilakukan untuk 
menguji hipotesis, sebelum dilakukan 
pengujian terhadap hipotesis penelitian maka 
terlebih dahulu akan dianalisis mengenai 
normalitas dan homogenitas data baik dari 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Data yang 
akan dianalisis adalah data hasil belajar dalam 
bentuk pretest dan posttest. 
Uji Normalitas 

Uji normalitas penelitian ini 
menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan 
signifikan ɑ = 5% yaitu 0,05. Jika signifikansi 
< 0,05 kesimpulannya data tidak berdistribusi 
normal. 

Kelas Ekperimen  = O1 X O2 

Kelas Kontrol  = O3    O4 
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Jika signifikansi > 0,05 kesimpulannya data 
berdistribusi normal. 
Normalitas Data Pretest  

Hasil pretest kelas kontrol dan kelas 
eksperimen selanjutnya dihitung normalitas 
dengan menggunakan bantuan Software 
Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) 21-64 bit for windows. Jika signifikansi 
< 0,05 kesimpulannya data tidak terdistribusi 
normal. Namun jika signifikansi > 0,05 maka 
data tersebut normal. Pada tabel Shapiro-Wilk, 
didapatkan nilai signifikansi dalam nilai 
pretest kelas kontrol 0,221 > 0,05 maka data 
pretest kelas kontrol berdistribusi normal. 
Begitu juga pada hasil nilai pretest nilai 
eksperimen yang mempunyai signifikansi 
0,242 > 0,05 maka data pretest pada kelas 
eksperimen berdistribusi normal juga.  
Normalitas Data Posttest 

Penelitian terhadap kelas kontrol tidak 
menggunakan pengaruh web centric course 
berbasis information technology, sedangkan 
untuk kelas eksperimen dilakukan perlakuan 
dengan menggunakan pengaruh web centric 
course berbasis information technology untuk 
mendapatkan data yang normal, maka 
dilakukan pula uji normalitas dalam kedua 
data. Analisis data menggunakan Software 
Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) 21-64 bit for windows. Hasil 

perhitungan normalitas data posttest dapat 
dilihat dalam nilai signifikansi kelas kontrol 
yakni sebesar 0,275 > 0,05 sedangkan kelas 
eksperimen didapatkan nilai signifikansi 0,124 
> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kedua data posttest pada kelas kontrol dan 
kelas eksperimen telah berdistribusi normal.  
Uji Homogenitas 

Uji homogenitas untuk mengetahui 
varian populasi data apakah antara kedua 
kelompok memiliki varian yang sama atau 
tidak. Terdapat dua data pretest-posttest kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. Penelitian ini 
menggunakan Software Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) 21-64 bit for windows. 
untuk menghitung uji homogenitas dari kedua 
kelompok. Kriteria pengambilan keputusan:  

Nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 
dikatakan data tersebut homogen.  
Nilai signifikansi < 0,05 maka dapat 
dikatakan data tersebut tidak homogen.  

Berikut analisis dari pretest kelompok kelas 
kontrol dan kelas eksperimen. 
Uji Homogenitas Data Pretest 

Dari hasil pretest yang diperoleh sebelum 
dilakukan perlakuan, selanjutnya data dihitung 
homogenitasnya dengan Software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 21-64 bit 
for windows.  

 
Uji Homogenitas Nilai Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 
PRETEST   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.005 1 46 .946 

 
Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output 
Test of homogencity of Variances. Kriteria 
pengujian sebagai berikut: 

Jika signifikansi > 0,05 maka varian 
kelompok data adalah sama (homogen). 

Jika signifikansi < 0,05 maka varian 
kelompok data adalah tidak sama. 
Dapat dilihat bahwa kelas kontrol dan 
eksperimen nilai signifikansi 0,946 > 0,05. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa varian kedua 

kelompok data pretest kelas kontrol dan 
eksperimen adalah homogen. Maka hal ini 
telah memenuhi asumsi dasar homogenitas.  
Uji Homogenitas Data Posttest 

Dari hasil posttest yang diperoleh 
dilakukan perlakuan, selanjutnya data dihitung 
homogenitasnya dengan Software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 21-64 bit 
for windows.  

 
Uji Homogenitas Nilai Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 
POSTTEST   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.040 1 46 .843
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Hasil uji homogenitas dapat dilihat dari output 
Test of homogencity of Variances. Kriteria 
pengujian sebagai berikut: 

Jika signifikansi > 0,05 maka varian 
kelompok data adalah sama (homogen). 

Jika signifikansi < 0,05 maka varian 
kelompok data tidak sama. 
Dapat dilihat bahwa kelas kontrol dan 
eksperimen nilai signifikansi 0,843 > 0,05. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa varian kedua 
kelompok data posttest kelas kontrol dan 
eksperimen adalah homogen. Maka hal ini 
telah memenuhi asumsi dasar homogenitas.  
Uji T (T-Test) 

Jika persyaratan terpenuhi, artinya data 
yang dikumpulkan dari hasil penelitian telah 

berdistribusi normal dan homogen, maka 
dilakukan uji hipotesis penelitian. Pengujian 
hipotesis dimaksudkan untuk menguji apakah 
hipotesis yang telah diajukan peneliti diterima 
atau ditolak. Uji hipotesis penelitian ini 
didasarkan perbedaan hasil belajar, yaitu data 
selisih pada saat pretest atau posttest pada 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Penelitian 
ini menggunakan uji Independent Sample T-
Test, alasan digunakan uji tersebut yaitu 
karena menggunakan dua kelompok yang 
anggotanya berbeda satu dengan yang lain. 
Dalam pengujian hipotesis tersebut, penelitian 
ini menggunakan analisis Software Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) 21-64 bit 
for windows. 

 
Uji Independent Sample T-Test (Posttest) 

Independent Samples Test
 t-test for Equality of Means 

T Df Sig. 
(2-

tailed)

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 

Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

POST 
TEST 

Equal 
variances 
assumed

3.341 46 .002 7.34783 2.19925 2.9209
7 

11.77468 

Equal 
variances 

not 
assumed

3.331 44.95
0 

.002 7.34783 2.20561 2.9053
6 

11.79029 

 
Dari hasil analisis menggunakan 

Software Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 21-64 bit for windows 
diketahui bahwa uji independent sample T-
Test (posttest) signifikansi 0,002 < 0,05 artinya 
H0 ditolak Ha diterima, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh web centric 
course berbasis information technology 
terhadap hasil belajar. Untuk melihat ada dan 
tidaknya pengaruh yaitu dengan 
membandingkan thitung dengan ttabel dengan 
ketentuan jika thitung < ttabel maka Ha ditolak H0 
diterima, sedangkan jika thitung > ttabel maka H0 

ditolak Ha diterima. Dari tabel diatas diketahui 
bahwa thitung < ttabel  yaitu 3,341 > 2,013 maka 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antar pemberian perlakuan berupa 
web centric course berbasis information 
technology terhadap hasil belajar siswa kelas 
V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

 
Simpulan 

Pengaruh Web centric course berbasis 
information technology dapat meningkatkan 
hasil belajar tematik siswa kelas V SDN 2 
Kedamean Kabupaten Gresik. Hasil penelitian 
yang didasarkan pada pengolahan data dan 
pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh 
simpulan ada pengaruh yang signifikan web 
centric course berbasis information technology 
terhadap hasil belajar tematik siswa kelas V 
SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil uji-t yang diperoleh 
yaitu thitung (3,341) > ttabel (2.013) pada taraf 
signifikansi 5%. 
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Abstrak 
Keberhasilan pembelajaran berdampak pada meningkatnya prestasi belajar 
siswa. Prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IV SDN 01 
Kartoharjo  Kota Madiun untuk beberapa kompetensi dasar  menunjukkan nilai 
yang rendah / kurang memuaskan. Terkait dengan permasalahan di atas, penulis 
telah mencoba menerapkan penelitian perbaikan pembelajaran melalui  
penelitian tindakan kelas pada siswa kelas IV SDN 01 Kartoharjo  tersebut 
dengan metode diskusi dan media gambar untuk meningkatkan prestasi belajar 
IPS. Jumlah siswa sebanyak 36 orang, terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 19 siswa 
perempuan. tujuan penelitian secara umum ialah untuk meningkatkan prestasi 
belajar melalui penggunaan metode diskusi sdan media gambar pada mata 
pelajaran IPS di kelas IV SDN 01 Kartoharjo Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pada siklus I diperoleh data persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 
33,33% dengan nilai rata-rata 72,67 dan setelah dilakukan perbaikan dengan 
menggunakan metode diskusi dan media gambar diperoleh data siklus II 
persentase ketuntasan belajar 100% dengan nilai rata-rata sebesar 83,28. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat ditingkatkan 
dengan menerapkan metode diskusi dan media gambar khususnya pada mata 
pelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 01 Kartoharjo  Kota Madiun 

 
Kata Kunci :  Prestasi belajar, metode diskusi, dan media gambar, 
 
Pendahuluan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas 
pendidikan diperlukan strategi pembelajaran 
yang diharapkan mampu memperbaiki proses 
pembelajaran yang telah berlangsung selama 
ini. Salah satu tolok ukur keberhasilan guru 
adalah bila dalam pembelajaran mencapai 
hasil yang optimal. Keberhasilan ini sangat 
tergantung pada kemampuan guru dalam 
mengelola proses belajar mengajar. 

Keberhasilan pembelajaran pada 
umumnya berupa meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Prestasi belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS) di kelas IV SDN 01 
Kartoharjo  Kota Madiun untuk beberapa 
kompetensi dasar  menunjukkan nilai yang 
rendah / kurang menggembirakan. Hal ini 
standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS 
kelas IV memang sarat akan materi.  Di 
samping cakupannya luas dan perlu hafalan.  
Jika dilihat dari hasil ulangan harian sebagaian 
besar masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu sebesar 75, dari 36 
siswa hanya 44,44% (16 siswa) yang sudah 
memenuhi KKM, sedangkan 55,56% (20 
siswa) belum memenuhi KKM. 

Rendahnya prestasi belajar IPS di kelas 
IV SDN 01 Kartoharjo  Kota Madiun 
dimungkinkan juga karena guru belum 
menggunakan model pembelajaran serta 
mendesain skenario pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik materi maupun kondisi 
siswa sehingga memungkinkan siswa aktif dan 
kreatif. Namun sebaliknya kecenderungan 
guru menggunakan model pembelajaran 
konvensional yang bersifat satu arah, 
cenderung kering dan membosankan. 
Kenyataan selama ini kegiatan belajar 
mengajar masih didominasi guru yaitu 
kegiatan satu arah yang maksudnya penuangan 
informasi dari guru ke siswa dan hanya 
dilaksanakan dan berlangsung di sekolah, 
sehingga hasil yang dicapai siswa hanya 
mampu menghafal fakta, konsep, prinsip 
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hukum-hukum, teori hanya pada tingkat 
ingatan. 

Berdasarkan uraian di atas, 
permasalahan yang timbul adalah prestasi 
belajar siswa yang berada di bawah Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini 
disebabkan beberapa faktor di antaranya 
penerapan metode pembelajaran dan 
penggunaan media pembelajaran. Penerapan 
metode dalam proses pembelajaran bila tidak 
memperhatikan pokok bahasan yang tepat, 
maka penggunaan metode tersebut juga tidak 
efektif. Misalnya, pembelajaran matematika 
menggunakan metode diskusi. Begitu juga 
dengan penggunaan media pembelajaran, bila 
pemakaian media pembelajaran kurang tepat 
juga tidak akan dapat membantu guru dalam 
menyampaikan materi. 

Dari beberapa faktor di atas, penulis 
mengambil dua factor yang berhubungan 
dengan peran guru dalam proses pembelajaran 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Dua factor tersebut adalah factor metode dan 
media yang digunakan guru. Pemilihan dan 
penggunaan metode dan media pembelajaran 
yang tepat  akan mampu meningkatkan 
prestasi belajar siswa. 

Alternatif pemecahan masalah yang 
dapat dijadikan prioritas pemecahan masalah 
dimaksud adalah dengan menerapkan metode 
diskusi dan media gambar dalam pembelajaran 
IPS pokok bahasan jenis alat transportasi masa 
lalu dan masa sekarang. Metode diskusi 
dilakukan dengan mengelompokkan siswa 
menjadi beberapa kelompok. Pengelompokkan 
ini dimaksudkan agar siswa yang kurang 
berani menjadi berani karena dorongan teman-
temannya satu kelompok. Siswa yang kurang 
aktif, agar dapat aktif sehingga mampu 
mengikuti materi yang disajikan guru. 
Sedangkan penggunaan media gambar untuk 
memudahkan guru dalam menyampaikan 
pesan dari pokok bahasan yang akan 
disampaikan. Siswa juga akan terbantu karena 
ilustrasi dengan menggunakan media gambar 
akan membantu siswa memahami maksud dari 
materi yang disajikan guru. 

Berpijak pada uraian di atas, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian perbaikan 
pembelajaran agar terjadi peningkatan prestasi 
belajar IPS dengan judul “Upaya 
meningkatkan prestasi belajar menggunakan 
metode diskusi dan media gambar pada mata 
pelajaran IPS di kelas IV  SDN 01 Kartoharjo  
Kota Madiun”. 

Tujuan penelitian merupakan sasaran 
yang hendak dicapai dalam penelitian.  Setelah 
menguraikan rumusan masalah penelitian 
maka diperoleh tujuan penelitian secara umum 
ialah untuk mengetahui meningkatkan prestasi 
belajar menggunakan metode diskusi sdan 
media gambar pada mata pelajaran IPS pokok 
bahasan alat transportasi masa lalu dan masa 
sekarang dikelas IV SDN 01 Kartoharjo  Kota 
Madiun. 

Penelitian perbaikan pembelajaran ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 
pihak, di antaranya  : 
1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, penulis dapat 
mengetahui permasalahan yang dihadapi 
selama proses pembelajaran berlangsung. 
Di samping itu,juga dapat untuk 
memperbaiki kualitas pembelajaran.  

2. Bagi Guru 
Dapat dijadikan sebagai masukan guna 

menambah pengetahuan tentang metode 
dan media pembelajaran yang sesuai 
dengan siswa yaitu metode diskusi dan 
media gambar. Juga dapat untuk 
meningkatkan keprofesionalan guru. 

3. Bagi Siswa 
Manfaat bagi siswa dapat memotivasi siswa 
untuk giat belajar sehingga mampu 
meningkatkan prestasi belajarnya setelah 
diajar dengan menggunakan metode diskusi 
dan media gambar dalam pembelajaran IPS 
di kelas. IV 

 
Kajian Pustaka 
Prestasi Belajar 

  Kamus Umum Bahasa Indonesia 
(1999:965) memberikan definisi prestasi 
adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah 
dilakukan, dikerjakan dalam jangka waktu 
tertentu. Muhibbin Syah (1997:141) 
menyatakan prestasi adalah taraf keberhasilan 
proses belajar mengajar. Sedangkan Oemar 
Hamalik (2001:159) menyatakan prestasi 
merupakan indikator adanya perubahan 
tingkah laku siswa. 

Pengertian belajar menurut pendapat 
Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Siti 
Rodiyah (1993:20) menyatakan: “belajar 
adalah suatu proses yang menimbulkan 
kelakuan baru atau mengubah kelakuan lain 
sehingga seseorang atau lebih mampu 
menghadapi situasi dalam hidupnya”. Abu 
Ahmadi dan Widodo Supriono (2004:128) 
berpendapat bahwa belajar merupakan suatu 
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proses perubahan di dalam tingkah laku 
sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hilgard 
dan Bower (1999:156) mengemukakan bahwa 
belajar berhubungan dengan perubahan 
tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi 
tertentu yang disebabkan oleh pengalamanya 
yang berulang-ulang dalam situasi itu, 
perubahan tingkah laku itu tidak dapat 
dijelaskan. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa belajar pada hakekatnya 
adalah proses perubahan perilaku siswa dalam 
bakat pengalaman dan pelatihan. Artinya 
tujuan kegiatan belajar mengajar ialah 
perubahan tingkahlaku, baik yang menyangkut 
pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan 
meliputi segenap aspek pribadi. 

 Purwodarminto (1994:70) dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
dimaksud prestasi belajar adalah “penguasaan 
pengetahuan atau ketrampilan yang 
dikembangkan oleh mata pelajarannya 
lazimnya ditunjukkan dengan nilai yang 
diberikan guru”. Dari pengertian di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 
berarti suatu kemampuan yang dicapai siswa 
dalam suatu proses belajar sampai dimana 
kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan 
belajar memperoleh nilai dari hasil belajarnya 
itu yang dalam hal ini dapat dilihat dalam 
buku raport dengan nilainya yang baik. 

 Slameto (2003:54-72) menjelaskan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 
digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 
faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 
adalah faktor yang ada dalam diri individu 
yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 
adalah faktor yang ada diluar individu. 
a. Faktor-Faktor Intern 

1)  Faktor Jasmaniah 
2) Faktor Psikologis 
3)  Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun 
sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani 
dan rohani. Kelelahan itu dapat mempengaruhi 
belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik 
haruslah menghindari jangan sampai terjadi 
kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu 
diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. 
b. Faktor-Faktor Ekstrem 

Faktor ekstern yang berpengaruh 
terhadap belajar, dapat dikelompokkan 

menjadi 3 faktor, yaitu: faktor keluarga, faktor 
sekolah dan faktor masyarakat. 
 1. Faktor Keluarga 
 2.  Faktor Sekolah 
 3.  Faktor Masyarakat 
Metode Diskusi 

Metode atau teknik pembelajaran adalah 
suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar 
yang dipergunakan oleh guru atau instruktur 
(Roestiyah, 2001:3). Pengertian lain ialah 
sebagai teknik penyajian yang dikuasai guru 
untuk mengajar atau menyajikan bahan 
pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar 
pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, 
dan digunakan oleh siswa dengan baik. 

Dalam pelaksanaannya di kelas, guru 
dalam mengajar menggunakan bermacam-
macam metode pembelajaran. Dari bermacam 
macam metode itu, ada yang menekankan 
peranan guru yang utama dalam penyajian, 
tetapi ada pula yang menekankan pada media 
hasil teknologi modern, seperti televisi, radio 
kasset, video tape, film, head projector, mesin 
belajar, LCD projector, dan lain-lain 
(Roestiyah, 2001:2). 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 
sebagai standar pemahaman setiap metode 
pengajaran ialah : 
a. Adanya pengertian apa yang dimaksud 

dengan teknik penyajian. 
b.  Harus merumuskan tujuan-tujuan apa yang 

dapat dicapai dengan teknik penyajian    
yang digunakan itu. 

c. Bila teknik penyajian dapat digunakan 
secara efisien dan efektif . 

d. Apakah teknik penyajian itu memiliki 
keunggulan dan kelemahan. 

e.  Dalam penggunaan teknik penyajian itu apa 
dan bagaimana peranan guru.  Pelaksanaan 
teknik penyajian itu apa dan bagaimana 
peran siswa. 

f.  Harus menempuh langkah yang bagaimana, 
sehingga penggunaan teknik penyajian itu 
dapat berhasil guna dan berdayaguna . 

Menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia (Depdikbud, 1995:25) metode 
diskusi adalah suatu cara mengajar atau 
penyajian materi melalui pengajuan masalah 
yang pemecahannya sangat terbuka. Dalam 
pelaksanaannya, diskusi dapat dilakukan 
secara kelompok atau klasikal. Suatu diskusi 
dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi 
melibatkan semua anggota diskusi dan 
menghasilkan suatu pemecahan masalah. 
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Dalam pelaksanaan diskusi ada 
beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, 
diantaranya :harus ada pemimpin dan anggota, 
topik jelas dan menarik, peserta diskusi dapat 
menerima dan memberi, dan suasananya tanpa 
tekanan. Oleh karena kelas belajar adalah 
klasikal, maka diskusi dapat dibagi menjadi 
dua tahap, yaitu 91) diskusi kelompok yang 
menghasilkan kesepakatan tiap kelompok dan 
(2) diskusi kelas yang menghasilkan 
kesepakatan keseluruhan kelompok dalam 
kelas. 
Media Gambar 

Media dapat berupa manusia, benda, 
alat, bahan ataupun peristiwa yang 
memungkinkan siswa memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan. Akhirnya 
dapat dipahami media adalah alat bantu yang 
dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 
mencapai tujuan pembelajaran. 

 Media pembelajaran yang digunakan 
guru dalam proses belajar mengajar jenisnya 
bermacam-macam. Menurut Sadiman (2003:8) 
macam-macam media pembelajaran kepada 
siswa melalui penglihatan dan pendengaran 
untuk menghindari verbalisme yang masih 
mungkin terjadi. 

Dalam usaha memanfaatkan media 
sebagai alat bantu ini, Edgar Dale (dalam 
Sadiman, 2003:9) mengadakan klasifikasi 
pengalaman menurut tingkat dari yang paling 
konkrit ke yang paling abstrak. Sedangkan 
manfaat media adalah (1) memperjelas pesan 
agar tidak terlalu verbalistis, (2) mengatasi 
keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya 
indera, menimbulkan gairah belajar, interaksi 
lebih langsung antara murid dengan sumber 
belajar, memungkinkan anak belajar mandiri 
sesuai dengan bakat dan kemampuan, dan 
memberi rangsangan yang sama. 

Media gambar diam adalah media visual 
yang berupa gambar yang dihasilkan melalui 
proses fotografi. Gambar merupakan salah 
satu media pengajaran yang amat dikenal di 
dalam setiap kegiatan pengajaran hal ini 
disebabkan kesederhanaannya, tanpa 
memerlukan perlengkapan dan tidak 
diproyeksikan untuk mengamatinya.  

Untuk memasukan segala rangsangan 
atau pengalaman adalah indra, sehingga apa 
yang diterima siswa lebih meresap. Namun 
media bukanlah semata-mata pengganti 
pelajaran lesan atau tertulis, tetapi siswa harus 
pandai juga menerima pelajaran lewat 
membuka dan penjelasan guru. 

           Kelebihan media gambar 
menurut Rudi Susilana (2009:16) : 
a. Dibandingkan dengan grafis, media gambar 

lebih konkret. 
b. Dapat menunjukkan perbadingan yang 

tepat dari objek yang sebenarnya. 
c.  Pembuatannya mudah dan harganya murah. 
 
Metode Penelitian 
Subyek, Tempat, dan Waktu serta Pihak 
yang Membantu Penelitian 
Subjek Penelitian 

Yang menjadi sebagai subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 01 
Kartoharjo  Kota Madiun dengan jumlah siswa 
36 anak dengan 17 putra dan 19 putri pada 
mata pelajaran IPS. 
Tempat Penelitian 

Penelitian perbaikan pembelajaran ini 
dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 01 
Kartoharjo  Kota Madiun. 
Waktu Penelitian 
Siklus 1 (satu) 

Dilaksanakan hari Kamis, 23 Maret 2017 
Jam 07.35 – 09.00. 

Siklus 2 (dua) 
Dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 
2017 Jam 07.35 – 09.00 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 
 Dalam penelitian ini langkah 

dilaksanakan mengacu pada model Kemmis 
dan Taggart (2006: 16).Penelitian tindakanini 
terdiridari beberapa siklus,setiap siklus terdiri 
atas 4 langkah kegiatan sebagai berikut: 
Perencanaan (planning) 

Peneliti merencanakan tindakan 
penelitian ini dalam 2 siklus terdiri dari 1 
kali pertemuan. Siklus pertama 
menggunakan metode diskusi dan media 
gambar dan siklus ke dua peneliti 
memperbaiki pembelajaran dengan dengan 
metode diskusi dan media gambar 

Pelaksanaan Tindakan (acting) 
Pelaksanaan tindakan dengan 

mengimplementasikan dari perencanaan 
yang telah dipersiapkan, yaitu pelaksanaan 
pembelajaran dengan menggunakan metode 
diskusi dan media gambar pada siklus I dan 
metode diskusi dan media gambar pada 
siklus II. 

Observasi (observing) 
Kegiatan observasi dilaksanakan 

oleh peneliti secara kolaboratif dengan 
melibatkan teman sejawat. Pengamatan 
difokuskan pada aktivitas belajar siswa dan 
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dikorelasikan dengan table kriteria penilaian 
kualitatif yang dikelompokkan dalam empat 
kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup, 
kurang. 
Kriteria Penilaian Kualitatif sebagai berikut: 
A = 85% - 100% Baik sekali 
B =  76% - 85% Baik 
C = 60% - 65% Cukup 
D =  50% - 59% Kurang 
E = 1% - 49% Kurang sekali 

Metode diskusi dan media gambar 
pembelajaran IPS pokok bahasan jenis alat 
transportasi masa lalu dan sekarang dapat 
meningkatkan prestasi siswa kelas IV SDN 01 
Kartoharjo  Kota Madiun dengan indikator 
keberhasilan sebagai berikut: 
1. Minimal 85 % dari seluruh siswa kelas IV 

SDN 01 Kartoharjo  Kota Madiun 
mengalami ketuntasan belajar sebesar ≥75 
dengannilai rata-rata kelas 85. 

2. Aktivitas belajar siswa dalam mengikuti 
pembelajaran IPS melalui penerapan 
metode diskusi dan media gambar 
mencapai kriteria sekurang - kurangnya 
baik dengan persentase 76 % - 85 %. 

3. Aktivitas guru dalam menerapkan metode 
diskusi dan media gambar mencapai 
kriteria sekurang-kurangnya baik dengan 
persentase 76 % - 85 %. 

 
Hasil Penelitian  dan  Pembahasan 
Diskripsi Hasil Penelitian Perbaikan 
Pembelajaran 
Siklus 1 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 
pada siklus 1 dimaksudkan untuk 
meningkatkan prestasi belajar dengan 
menggunakan penelitian tindakan kelas. 
Proses pelaksanaan siklus 1 dapat 
dideskripsikan sebagai berikut : 

Perencanaan perbaikan pada siklus 1 
diawali dengan adanya mengidentifikasi 
masalah pembelajaran yang dialami oleh 
peneliti. Hal ini dapat dirasakan oleh guru 

mengingat hampir setiap hari guru berhadapan 
dengan siswa. Permasalahan tersebut adalah 
kurangnya keaktifan siswa selama mengikuti 
pembelajaran di kelas dan peran guru dalam 
mendorong siswa agar aktif juga masih 
kurang. Sehingga berdampak pada prestasi 
yang diraih siswa kelas IV  SDN 01 
Kartoharjo  masih di bawah KKM. 

Penerapan pada siklus 1 dimaksudkan 
untuk mengetahui secara langsung sejauh 
mana efektifitas metode diskusi dan media 
gambar dalam pembelajaran. 

Setelah menentukan metode dan media 
yang digunakan dalam perbaikan, langkah 
berikutnya menyusun RPP tentang pokok 
bahasan jenis alat transportasi masa lalu dan 
masa sekarang. Berkaitan dengan penyusunan 
RPP, peneliti juga menyiapkan bahan ajar 
yang nanti akan digunakan dalam perbaikan 
pembelajaran. Bahan ajar tersebut berupa 
media gambar alat transportasi masa lalu dan 
masa sekarang. 

Sejalan dengan penyusunan RPP di atas, 
peneliti juga menyiapkan alat yang digunakan 
untuk mencatat selama proses perbaikan 
pembelajaran berlangsung. Perangkat tersebut 
meliputi lembar observasi untuk siswa dan 
lembar nilai untuk merekapitulasi jawaban 
siswa sehingga dapat diketahui nilai masing-
masing siswa. 

Agar penelitian ini akurat, peneliti 
dibantuoleh teman sejawat untuk ikut terlibat 
sebagai observer dalam proses perbaikan 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 
dengan menggunakan metode diskusi dan 
media gambar pada siklus 1 dilakukan pada 
hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 yang 
terbagi dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan 
awal, kegiatan inti, dan penutup. 

Kegiatan refleksi pada siklus 1 
ditekankan pada permasalahan yang timbul 
selama proses perbaikan pembelajaran 
berlangsung. 
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Rata - rata skor keaktifan siswa cukup 
berdasarkan dari hasil post tes dan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran di atas belum 
mencapai rata-rata kelas 85 dan rata-rata 
keaktifan siswa minimal 3, sehingga perlu 
dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus 
2. 
Siklus 2 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 
pada siklus 2 dimaksudkan untuk 
meningkatkan prestasi belajar dengan 
menggunakan menggunakan metode diskusi 
dan media gambar. Proses pelaksanaan siklus 
1 dapat dideskripsikan sebagai berikut : 
Kegiatan perencanaan meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Keterlibatan guru dalam pelaksanaan 

diskusi kelompok lebih di intensifkan dan 
merata ke setiap kelompok. 

2) Motivasi guru agar siswa berani 
mengemukakan pendapat baik pada waktu 
tatap muka dengan guru maupun pada saat 
pelaksanaan diskusi kelompok. 

3) Memperbaiki pelaksanaan metode diskusi 
dan media gambar dalam pembelajaran. 

Siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 
tanggal 4  April 2017 terbagi dalam tiga 
kegiatan pula, yaitu kegiatan awal, kegiatan 
inti, dan penutup.Kegiatan Awal (5 menit). 
Kegiatan Inti (25 Menit): Eksplorasi, 
Elaborasi, Konfirmasi , dan Kegiatan penutup 
Pada siklus ini diperoleh refleksi sebagai 
berikut: 
1) Bila dibandingkan dengan siklus 1, 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada 
siklus 2 lebih baik dan lebih tertib. 

2)  Dalam diskusi kelompok, siswa yang 
bercanda dan menggoda teman didekati 
oleh guru dan dibimbing untuk aktif seperti 
teman-teman yang lain. 

3) Hasil post test menunjukkan bahwa rata-
rata kelas 83,28 dan seluruh siswa tuntas 
belajar (100%) sehingga ketuntasan belajar 
secara klasikal telah tercapai. 

 
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Observasi Keaktifan Siswa Pembelajaran IPS dengan 

Metode Diskusi dan Media Gambar Siklus 1 
Keaktifan Siswa 

Skor 
Skor Jumlah Skor Rata - Rata 

Persentase Kategori 

Keaktifan siswa 
dalam pembelajaran 

4 

11 3,6 66,67 Cukup 
Keaktifan siswa 
dalam kelompok 

3 

Kerjasama 
Dalam kelompok 

4 

 
Keterangan : 
Skala penilaian: 1 = Kurang; 2 = Cukup; 3 = Baik; 4 = Baik sekali 
 

Rata - rata skor keaktifan siswa baik 
sekali berdasarkan dari hasil post tes dan 
keaktifan siswa dalam pembelajaran di atas 
mencapai  yang diharapkan. 
Pembahasan Setiap Siklus 
Siklus 1 
a. Hasil Belajar Siswa 
 Berdasarkan dari data penelitian tindakan 

kelas pada siklus I, diperoleh Dari 36 siswa 
terdapat 24 siswa yang tidak tuntas belajar 
dengan presentase 66,67 %, artinya dari tes 
evaluasi pada materi pokok alat transportasi 
masa lalu dan masa sekarang, siswa yang 
mendapat nilai < 75 sebanyak 24 siswa. 

Sedangkan siswa yang tuntas belajar ada 12 
siswa dengan presentase 33,33% dengan 
nilai rata-rata post tes siklus I sebesar 
72,67. 

b. Aktivitas Siswa 
1) Partisipasi Siswa 
2) Keaktifan dalam Kelompok 

Siklus 2 
a. Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan dari data penelitian tindakan 
kelas pada siklus II, diperoleh data dari 36 
siswa seluruhnya tuntas belajar (100%), 
artinya dari tes evaluasi pada materi pokok 
alat transportasi masa lalu dan masa 
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sekarang, seluruh siswa yang mendapat 
nilai < 75. Sedangkan rata-rata nilai sebesar 
83,28. 
Hasil tes evaluasi dari siklus 1 ke siklus 2 
terdapat peningkatan presentase ketuntasan 
belajar siswa dari 33,33% meningkat 
menjadi 100%. Peningkatan nilai rata-rata 
dari 72,67 meningkat menjadi 83,28. 

b. Hasil Belajar Siswa 
1) Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran 
2) Belajar Kelompok 

 
Kesimpulan dan Tindak Lanjut 
Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab IV diperoleh data-data 
sebagai berikut. 
1. Hasil belajar siswa berupa tes evaluasi 

dari siklus 1 ke siklus 2 terdapat 
peningkatan presentase ketuntasan belajar 
siswa dari 33,33% meningkat menjadi 
100%. Peningkatan nilai rata-rata dari 
72,67 meningkat menjadi 83,28. 
Peningkatan persentase ketuntasan belajar 
sebesar 66,67% sedangkan peningkatan 
nilai rata-rata sebesar 10,61. 

2. Partisipasi siswa dalam belajar kelompok 
terdapat peningkatan prosentase keaktifan 
siswa pada siklus 1 (66,67%) naik 
menjadi siklus 2 (91,67% ). 

Dari paparan data di atas dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa 
dapat ditingkatkan dengan menggunakan 
metode diskusi dan media gambar pada pada 
mata pelajaran IPS pokok bahasan alat 
transportasi masa lalu dan masa sekarang. 
Tindak Lanjut 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, 
maka ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam meningkatkan prestasi 
belajar IPS antara lain. 
1. Hendaknya guru kreatif dan inovatif 

dalam menyampaikan materi yang 
diajarkan, baik dari segi metode maupun 
media yang digunakan sehingga siswa 
tidak merasa bosan atau malas dalam 
mengikuti pelajaran. 

2. Hendaknya siswa kritis dan aktif pada 
waktu menerima pelajaran dan 
mengerjakan tugas yang diberikan guru, 
bertujuan agar mampu meningkatkan 
hasil belajarnya karena sering diasah. 

3. Hendaknya proses pembelajaran di 
kelas mendukung dalam mencapai 
tujuan pembelajaran, artinya guru 

mampu menciptakan suasana belajar 
yang menyenangkan dan siswa rajin dan 
tertib dalam menerima pelajaran. 
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Abstrak 
Pakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktifitas perikanan 
dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ikan yang dibudidaya. Salah satu pakan 
ikan di perairan adalah pakan alami yang mempengaruhi pertumbuhan benih 
ikan air tawar. Probiotik herbal merupakan suatu senyawa yang dihasilkan 
mikroorganisme yang berasal dari fermentasi herbal  yang dapat menstimulir 
pertumbuhan organisme lain termasuk pakan alami. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik herbal terhadap pertumbuhan 
dan dominansi populasi plankton serta terhadap kualitas air. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimental, yang menggunakan sampel berupa air yang 
terdapat pada kolam terpal. Air diambil pada saat sebelum dan sesudah 
ditambahkan probiotik herbal dengan lima perbedaan konsentrasi yaitu 0,5 
mililiter, 1 mililiter, 1,5 mililiter, 2 mililiter dan 2,5 mililiter. Setelah sampel 
diambil, sampel akan dianalisa secara kuantitatif masing-masing dengan 3 kali 
ulangan. Penambahan probiotik herbal berpengaruh terhadap pertumbuhan 
populasi plankton. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa  konsentrasi  
probiotik 1,5 ml/liter paling  efektif berpengaruh terhadap pertumbuhan plankton 
sebagai sumber pakan alami ikan air tawar. Dengan penambahan probiotik 
herbal jenis plankton yang tumbuh  paling dominan adalah Zooplankton  dan 
Tetrastrum heteracanthum , penambahan probiotik herbal tidak berpengaruh 
terhadap pH dan turbiditas air  pada air kolam.  

Kata Kunci : Probiotik Herbal, Pakan Alami, Benih Ikan  
 
Pendahuluan 
Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya tingkat 
konsumsi ikan di masyarakat, meningkat pula 
produksi perikanan nasional, hingga mencapai 
12,39 juta ton. Dari jumlah tersebut, produksi 
perikanan tangkapan  sebanyak  5,41 juta ton 
dan produksi perikanan budidaya 6,98 juta ton. 
Dari total produksi perikanan budidaya, 
jumlah produksi ikan air tawar mencapai 1,1 
juta ton. Kenaikan produksi ikan air tawar 
mengalami peningkatan yang cukup pesat 
yaitu sekitar sebelas persen per tahun. 
(Kementerian Kelautan, 2011). Dari data 
tersebut usaha budidaya ikan air tawar 
termasuk salah satu peluang usaha yang 

menggiurkan, terutama di pulau Jawa. 
Mengingat dari data tersebut tigkat konsumsi 
ikan masyarakat Indonesia akan terus 
meningkat hingga 16,7 persen setiap tahunnya. 
Minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan 
lebih mengarah pada konsumsi ikan air tawar 
dibandingkan ikan air laut, hal tersebut 
disebabkan harga ikan air laut baik dalam 
bentuk mentah  maupun yang sudah diolah 
harganya masih relatif mahal. 

Budidaya ikan air tawar di Indonesia 
didominasi oleh budidaya ikan mas, nila, lele, 
patin, gurame dan lain-lain. Secara umum 
budidaya ikan air tawar  dibagi menjadi dua 
yaitu budidaya pembibitan dan budidaya 
pembesaran. Pembibitan bertujuan untuk 
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menghasilkan bibit yang nantinya akan 
dibesarkan oleh peternak ikan, sedangkan 
pembesaran bertujuan menghasilkan ikan yang 
siap konsumsi.  

Pakan yang digunakan dapat 
mempengaruhi kondisi kesehatan ikan yang 
dibudidaya. Pakan dibagi menjadi dua yaitu 
pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami 
adalah pakan yang keberadaannya sudah ada 
pada lingkungan kolam. Pakan alami terdiri 
dari mikroorganisme yang hidup di dalam air 
atau sering disebut plankton  plankton air 
tawar baik itu fitoplankton maupun 
zooplankton. Kebanyakan ikan memakan paka 
alami seperti plankton pada saat dalam bentuk 
larva, bahkan ada beberapa jenis ikan yang 
memakan plankton sepanjang hidupnya    
sedangkan pakan buatan adalah pakan yang 
dibuat manusia dengan menggunakan bahan 
tertentu (Lindsey,Rebecca and Scott,M.2010). 
Ada beberapa bentuk makanan buatan ada 
bentuk butiran, berbentuk seperti tepung dan 
berbentuk lembaran (pelet) (Mujiman, 2001).  

Plankton adalah mikroorganisme yang 
hidup melayang dalam air, dimana 
kemampuan renangnya terbatas, menyebabkan 
mikroorganisme tersebut mudah hanyut oleh 
gerakan atau arus air. Plankton meliputi 
fitoplankton (plankton nabati) dan 

 zooplankton (plankton hewani) 
(Sanders,RobertW.2012). Kemampuan 
berenang organisme-organisme planktonik 
demikian lemah sehingga mereka sama sekali 
dikuasai oleh gerakan air, hal ini berbeda 
dengan hewan laut lainnya yang demikian 
gerakan dan daya renangnya cukup kuat untuk 
melawan arus air ( Rukminasari , 2011)   

Penggunaan pakan buatan pada 
pembudidayaan ikan saat ini kurang diminati 
karena mahalnya harga pakan tersebut, 
sedangkan pakan alami (plankton) yang 
tersedia pada lingkungan sekitar kolam 
jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah ikan 
yang ada di kolam, sehingga dibutuhkan 
probiotik untuk merangsang pertumbuhannya.  

Probiotik merupakan suatu senyawa 
yang dihasilkan mikroorganisme yang dapat 
menstimulir pertumbuhan mikroorganisme 
lain. Senyawa Probiotik dihasilkan dari hasil 
fermentasi yang dibantu oleh bakteri seperti 
Bifidobacteria animali, E. coli, dan lain-lain 
(Laprise j &Juluan,J, 1994). Probiotik ada 
yang dibuat dari bahan kimia dan ada pula 
yang dibuat dari bahan alami (herbal). 

  Saat ini banyak ditemui produk-
produk probiotik yang digunakan untuk 
menghemat penggunaan pakan, salah satunya 
probiotik herbal . Apabila diamati secara kasat 
mata probiotik ini terbuat dari rempah-rempah 
seperti jahe, kunyit dan temulawak sehingga 
larutan ini berwarna kuning kecoklatan dan 
probiotik ini merupakan hasil fermentasi . 
Probiotik ini berfungsi untuk merangsang 
pertumbuhan mikroorganisme  (plankton) air 
tawar yang dijadikan pakan alami ikan air 
tawar sama seperti pada habitat aslinya, 
sehingga pemberian pakan pelet dapat 
dikurangi dan lebih hemat. Probiotik ini dapat 
dikatakan sebagai salah satu produk probiotik 
baru, namun memiliki banyak peminat karena 
harganya relatif terjangkau. Di lain sisi 
populasi mikroorganisme yang 
pertumbuhannya dirangsang oleh probiotik ini 
belum pernah dibuktikan. Berdasarkan latar 
belakang yang telah dijelaskan maka 
penelitian tentang Efektivitas Probiotik  
Herbal  sebagai Perangsang Pertumbuhan 
Pakan Alami  Benih Ikan Air Tawar perlu 
dilakukan. 
Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut, yaitu: 
1. Bagaimanakah pengaruh penambahan 

probiotik herbal terhadap pertumbuhan 
populasi plankton? 

2. Spesies plankton apa yang mendominasi 
lingkungan kolam? 

3. Bagaimanakah pengaruh penambahan 
probiotik herbal terhadap kondisi air pada 
lingkungan kolam?  

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:  
1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan 

probiotik herbal terhadap populasi 
plankton 

2. Untuk mengetahui spesies plankton yang 
mendominasi lingkungan kolam  

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan 
probiotik herbal terhadap kondisi 
lingkungan kolam seperti pH air dan 
tingkat kekeruhan 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini bermanfaat: 
1. Bagi peneliti, diharapkan sebagai sarana 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
yang diterima di perguruan di bidang ilmu 
biologi dan ilmu perikanan. 

2. Bagi institusi, diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebagai dasar dalam 
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penelitian dalam ilmu biologi, 
planktonologi dan ilmu perikanan. 

3. Bagi masyarakat dan produsen, dapat 
dimanfaatkan sebagai informasi dan 
pemahaman pengaruh penambahan 
probiotik herbal terhadap kelimpahan 
populasi plankton sebagai pakan alami 
ikan air tawar. 
 

Kajian Pustaka 
Budidaya Ikan dan pakan ikan 

Pelaku usaha budidaya ikan di Indonesia 
dapat dikatakan sangat banyak jumlahnya, hal 
ini dikarenakan banyaknya permintaan pasar 
baik lokal maupun internasional yang harus 
dipenuhi. Ikan yang dibudidaya memiliki 
banyak variasi baik ikan air laut, ikan air 
tawar, maupun ikan air payau.  

Dalam membudidayakan ikan air tawar 
yang perlu diperhatikan adalah kondisi 
kesehatan ikan terutama pada saat kondisi 
cuaca yang ekstrim seperti sekarang ini banyak 
penyakit-penyakit ikan yang bermunculan. 
Daya tahan tubuh ikan sangat dipengaruhi oleh 
asupan nutrisi atau pakan yang diberikan pada 
ikan tersebut.  

Kebutuhan nutrisi ikan sangat 
dipengaruhi oleh pakan yang diberikan. Selain 
kebutuhan nutrisi, daya tahan tubuh juga  
Pakan alami 

Pakan alami adalah pakan yang 
keberadaannya sudah ada pada lingkungan 
kolam. Pakan alami terdiri dari 
mikroorganisme yang hidup di dalam air atau 
sering disebut plankton. Kebanyakan ikan 
memakan paka alami seperti plankton pada 
saat dalam bentuk larva, bahkan ada beberapa 
jenis ikan yang memakan plankton sepanjang 
hidupnya. (Mujiman, ,Ahmad, 2001). 
Utamanya dalam bidang pembenihan ikan baik 
jenis ikan hias air tawar maupun jenis ikan 
konsumsi, fitoplankton merupakan peranan 
penting sebagai pakan alami pada tahap awal 
makanan ikan kecil. petani harus tau teknik 
cara mengkultur fitoplankton, agar 
keberlangsungan mata rantai larva ikan yang 
kita pelihara dapat berjalan sempurna dan 
seimbang. Sehingga kegagalan dalam 
pemeliharaan larva dapat diminimalisir 
sebelumnya karena ketersediaan pakan alami 
berupa fitoplankton ini. 
Pakan buatan 

Pakan buatan adalah pakan ikan hasil 
buatan manusia dengan menggunakan bahan-
bahan tertentu. Ada beberapa bentuk makanan 

buatan ada bentuk butiran, berbentuk seperti 
tepung dan berbentuk lembaran (keripik) 
(Mujiman,Ahmad , 2001). 
Plankton 

Plankton merupakan organisme 
mikroskopis yang hidup di perairan dan 
gerakannya sangat dipengaruhi oleh angin, 
arus air, dan pasang surut air. Plankton 
merupakan mata rantai yang paling penting 
serta paling berpengaruh dalam rantai makan 
di perairan.  Plankton sangat berperan penting 
dalam komunitas perairan, karena 
kehadirannya sangat mempengaruhi komunitas 
lain di perairan. Berdasarkan ukurannya 
plankton dibagi ke dalam beberapa kelompok 
yaitu: Ultramicroplankton : < 2 µm, 
Nanoplankton : 2-20 µm, Microplankton : 20-
200 µm, Macroplankton : 200-2000 µm, dan 
Megaplankton : < 2000 µm (whr, John D and 
Sheath,R.G , 2003).  

   Plankton terbagi dalam 2 kelompok 
besar, yaitu fitoplankton dan zooplankton. 
Fitoplankton merupakan plankton berklorofil, 
yang mempunyai peran sangat penting dalam 
rantai makanan. Peran fitoplankton sama 
seperti peran tumbuhan di daratan yaitu 
sebagai produsen. Ada banyak pengelompokan 
fitoplankton,Laprise, J &Julian,J (1994) 
mengelompokkannya dalam  beberapa 
kelompok yaitu:  Diatom 
misalnya  Asterionella, Melosira, Nitzschia, 
dan Navicula; Alga hijau misalnya 
Cladophora. Dinoflagellata contohnya 
Peridinium dan Ceratium. Ganggang hijau 
contohnya Oscilatoria, Anabaena, Nostoc, dan 
Phormidium; Chyrosophytes misalnya 
Mallomonas, Cryptodomonads misalnya 
Rhodomonas;  Euglenoids misalnya Euglena . 

Menurut Sanders, Robert W (2012) 
plankton adalah mikroorganisme yang hidup 
melayang dalam air, dimana kemampuan 
renangnya terbatas, menyebabkan 
mikroorganisme tersebut mudah hanyut oleh 
gerakan atau arus air. Plankton meliputi 
fitoplankton (plankton nabati) dan zooplankton 
(plankton hewani). Kemampuan berenang 
organism-organisme planktonik demikian 
lemah sehingga mereka sama sekali dikuasai 
oleh gerakan air, hal ini berbeda dengan hewan 
laut lainnya yang demikian gerakan dan daya 
renangnya cukup kuat untuk melawan arus air. 
Menurut Basmi (1994) plankton yang 
digunakan sebagai pakan alami mempunyai 
beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: 
1. Nutrisi tinggi  
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2. Ukuran sesuai bukaan mulut ikan  
3. Bentuk tidak membahayakan ikan  
4. Mudah dilihat karena warna maupun 

gerakan  
5. Tidak beracun dan tidak mencemari 

lingkungan  
6. Mudah dibudidayakan  

Menurut Mujiman, Ahmad  (2001) 
plankton berperan sebagai makanan alami bagi 
larva ikan terutama, larva ikan memerlukan 
pakan alami demi keberlangsungan hidupnya 
dalam menghadapi lingkungan, karena dengan 
mengkonsumsi pakan alami larva ikan jauh 
lebih sehat. 

Komponen nutrien utama yang sangat 
diperlukan dalam menentukan tingkat 
kesuburan perairan adalah nitrat dan fosfat. 
Nitrat (NO3) adalah komponen nitrogen yang 
paling melimpah keberadaannya di laut. 
Nitrogen merupakan bagian esensial dari 
seluruh kehidupan karena berfungsi sebagai 
pembentuk protein dalam jaringan sehingga 
aktifitas yang utama seperti fotosintesis dan 
respirasi tidak dapat berlangsung tanpa 
tersedianya nitrogen yang cukup (Hutabarat, S, 
2000). 

Semua jenis fitoplankton mudah sekali 
dikembangbiakkan, hanya dengan bantuan 
bahan-bahan anorganik yaitu melalui 
memperbanyak pemupukan saja 
pertumbuhannya akan semakin banyak. Baik 
dengan jenis pupuk anorganik maupun organik 
dapat Anda sediakan.Contoh jenis pupuk 
anorganik seperti, Nitrogen (Urea, Za), Fosfat 
(TSP, Amofos), NPK (Pupuk Majemuk), dan 
Pupuk kalium (KCL). Semua jenis pupuk 
buatan pabrik ini tentunya akan sangat mudah 
dalam pembentukan fitoplankton, karena dari 
bahan-bahan mineral. Akan tetapi jangan 
sampai kelebihan dalam pemberian, karena 
dapat mematikan fitoplankton (terjadi proses 
pengerutan cairan sel). 
Fitoplankton 

Menurut Lindsey dan Scott (2010) 
dalam NASA Earth Observatory fitoplankton 
berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 
phyto yang berarti tumbuhan dan plankton 
yang berarti melayang atau hanyut, 
fitoplankton adalah organisme mikroskopis 
yang hidup dalam lingkungan berair, baik itu 
air asin maupun air tawar. Menurut Umar 
(2012) jenis-jenis fitoplankton yang berhasil 
dikembangkan atau dibudidayakan sebagai 
pakan alami ikan air tawar yaitu: 
1.   Dunaliella salina              

2. Chorella vulgaris              
3. Tetraselmis sp.    
4.  Nannochloropsis sp.   
5. Pavlova sp.    
6.  Skeletonema costatum   
7.  Phaeodactylum sp.                 
8.    Chaetoceros sp. 
9.   Isochrysis galbana 
10.  Navicula sp. 
11.  Spirulina sp. 
12.  Scenedesmus sp. 
13.  Porphyridium sp. 
14.  Botyrococcus braunii  
15.  Thalassiosira sp.  
Zooplankton 

Zooplankton  adalah hewan yang 
berhabitat di dalam air baik itu air asin 
maupun air tawar yang hidupnya mengikuti 
jalannya arus air atau hanyut. Semua 
zooplankton tidak memiliki kemampuan untuk 
melawan arus air  (Wehr, John D and Sheath, 
2003 ). 

Zooplankton memperoleh nitrogen 
organik dan anorganik dari fitoplankton dan 
mikroorganisme, kemudian mengekresikan 
nitrogen organik dalam feses yang akan 
mengendap atau menjadi terlarut. Aktivitas 
mikroorganisme bentik dapat merubah 
nitrogen organik menjadi anorganik di dalam 
sedimen. Bakteri juga berperan dalam siklus 
nitrogen yaitu merubah nitrogen organik 
terlarut menjadi anorganik (Lindsey,J, 
Rebecca and Scott,M, 2010). 

Nutrien tidak secara langsung 
dibutuhkan zooplankton. Fitoplankton 
menggunakan nitrat untuk perkembangannya. 
Perkembangan fitoplankton akan 
mempengaruhi pula perkembangan 
zooplankton, hal ini dikarenakan fitoplankton 
adalah makanan utama bagi zooplankton 
(Juwana, Sri, 2004). 

Distribusi zooplankton melimpah di 
perairan berkaitan erat dengan ketersediaan 
makanan atau fitoplankton sebagai 
makanannya (Effendi, H, 2000). Basmi, J 
(1994) menambahkan bahwa komposisi dari 
komunitas zooplankton bervariasi dari tahun 
ke tahun dikarenakan perubahan makanan dan 
lingkungan tempat hidupnya. Jenis 
fitoplankton yang dimakan zooplankton antara 
lain Chaeteceros, Skeletonema, Fraggilaria, 
Oscillatoria, Ceratium (Hutabarat,S, 2000). 

Menurut Rukminasari (2011) spesies 
zooplankton yang berhasil dibudidayakan 
adalah sebagai berikut: 
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1. Brachionus sp.    
2. Copepoda     
3. Diaphanosoma (kutu air) 
4. Artemia 
5. Daphnia sp. 
6. Moina sp. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Pertumbuhan Populasi Plankton 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
kelimpahan populasi plankton terutama 
fitoplankton menurut Basmi, J th 1994 adalah  
intensitas cahaya, angin, unsur hara, 
kedalaman perairan dan aktivitas pemangsaan. 
Namun dalam membudidayakan ikan untuk 
memenuhi kebutuhan pakan alami atau 
plankton sebagai pakan ikan dapat dilakukan 
dengan penambahan unsur hara yang terdapat 
dalam kolam yaitu dengan menambahkan 
larutan probiotik, yaitu merupakan suatu 
senyawa yang dihasilkan mikroorganisme 
yang dapat menstimulir pertumbuhan 
mikroorganisme lain. Sehingga kebutuhan 
pakan alami dapat terpenuhi meskipun 
pembudidayaan ikan menggunakan kolam 
beton atau terpal yang minim unsur hara. 
Probiotik 

Merupakan suatu senyawa yang 
dihasilkan mikroorganisme yang dapat 
menstimulir pertumbuhan mikroorganisme 
lain. Senyawa Probiotik dihasilkan dari hasil 
fermentasi yang dibantu oleh bakteri seperti 
Bifidobacteria animali, E. coli, dan lain-lain 
(Umar, 2012). Probiotik ada yang dibuat dari 
bahan kimia dan ada pula yang dibuat dari 
bahan alami (herbal). 

Untuk membuat probiotik harus melalui 
fermentasi terlebih dahulu, hal ini diperlukan 
agar ikan yang memakan pakan yang 
mengandung probiotik ini bisa lebih mudah 
untuk mencernanya dan juga lebih mudah 
menyerap nutrisi yang terkandung di pakan 
dan diharapkan nantinya adalah ikan akan 
tumbuh lebih sehat, segar, dan memiliki tubuh 
yang padat berisi. Kebanyakan peternak lele 
memberikan pakan ikan (tanpa probiotik) dan 
hasilnya adalah pakan akan banyak ditebar 
tetapi ikan tidak bisa mencernanya dengan 
sempurna sehingga hasilnya ikan akan sulit 
untuk tumbuh besar dan kurang efektif. 
Berbeda dengan pakan yang diberi probiotik, 
dengan probiotik ini ikan akan lebih bernafsu 
untuk memakan pakan dan ikan akan 
mendapatkan juga suplay nutrisi dari hasil 
fermentasi probiotik ini dan harapannya adalah 
ikan bisa mencernanya dengan sempurna dan 

yang dihasilkan adalah ikan yang sehat tahan 
terhadap penyakit, memeiliki bobot yang berat 
dan panjang serta masa panen yang relatif 
lebih pendek. 

Selain itu dengan pemberian probiotik 
ini akan bisa membuat pakan lebih hemat, 
alhasil para peternak bisa menghemat 
pakannya. Manfaat lainnya juga dari 
penggunaan probiotik adalah air menjadi tidak 
bau dan meminimalkan penggantian air secara 
besar-besaran. 
Probiotik Herbal  

Probiotik  merupakan salah satu produk 
herbal yang sudah beredar di pasar dan 
termasuk produk yang banyak diminati akhir-
akhir ini. Probiotik ini dapat merangsang 
pertumbuhan mikroorganisme (plankton) air 
tawar dalam waktu tujuh hari sebelum benih 
atau larva ikan ditebar ke dalam kolam. 
Plankton yang dirangsang pertumbuhannyalah 
yang menjadi pakan alami benih ikan air tawar 
tersebut, selain manfaatnya sebagai probiotik, 
produk ini dapat membuat ikan lebih sehat dan 
tahan terhadap berbagai macam penyakit.  

Apabila diamati secara kasat mata 
probiotik ini terbuat dari rempah-rempah 
seperti jahe, kunyit dan temulawak sehingga 
larutan ini berwarna kuning kecoklatan dan 
probiotik ini merupakan hasil fermentasi 
apabila dicium terdapat  bau alkohol. Probiotik 
ini apabila dicampurkan ke dalam air tawar 
dalam waktu tiga hari dapat merubah air yang 
jernih menjadi berwarna kecoklatan dan 
diperkirakan terdapat plankton didalamnya, 
untuk hasil yang maksimal disarankan pada 
hari yang ke tujuh baru dilakukan penebaran 
benih ikan. 
 
Metode Penelitian 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 
tanggal 1Januari 2018 sampai tanggal 30 
Januari 2018 di Laboratorium Pendidikan 
Biologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 
Alat dan Bahan Penelitian 
Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah : Kolam terpal dengan ukuran 1,15 
meter x 0,75 meter x 0,20 meter , mikroskop 
cahaya, beaker glass satu liter, pipet, gelas 
ukur 10 mililiter, haemacytometer, 
turbidimeter, suntikan 5 mililiter, kaca 
preparat, aerator, selang plastik bening 50 
meter dan pH meter. 
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Bahan 
Bahan yang digunakan dalam peneitian 

ini adalah : Air sumur, Probiotik  herbal 
“Zaman Fish” 
Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian eksperimental, yang menggunakan 
sampel berupa air yang terdapat pada kolam 
terpal. Air diambil pada saat sebelum dan 
sesudah ditambahkan probiotik herbal dengan 
lima perbedaan konsentrasi yaitu 0,5 mililiter, 
1 mililiter, 1,5 mililiter, 2 mililiter dan 2,5 
mililiter. Setelah sampel diambil, sampel akan 
dianalisa secara kuantitatif. 
Variabel penelitian 

Variabel penelitian ini terdiri dari 
beberapa variabel yaitu variabel bebas, 
variabel terikat, dan variabel kontrol. 
a. Variabel bebas  : Konsentrasi Probiotik 

herbal 
b. Variabel terikat  : Jumlah populasi 

plankton air tawar, 
kualitas air (pH dan 
tingkat   kekeruhannya) 

c. Variabel kontrol  : Suhu, air sumber, kolam 
Prosedur penelitian 
a. Persiapan penelitian 

Persiapan untuk penelitian ini adalah 
pembuatan kolam terpal dengan ukuran 
1,15 meter x 0,75 meter dengan tinggi 0,20 
meter sebanyak enam buah dan persiapan 
lainnya adalah menyiapkan peralatan 
seperti beaker glass, pipet, mikroskop, pH 
meter dan bahan yang digunakan seperti air 
dan probiotik.  

b. Pemberian air 
Air yang digunakan sebanyak 40 liter dari 
volume kolam 172,5 liter. 

c. Penambahan probiotik herbal  
Penambahan probiotik ini dilakukan 
dengan lima perbedaan konsentrasi 

probiotik yaitu 0,5 mililiter, 1 mililiter, 1,5 
mililiter, 2 mililiter dan 2,5 mililiter dan 
satu kolam tidak diberi probiotik. 

d. Pengambilan sampel air 
Pengambilan sampel air secara berturut-
turut dilakukan dalam tujuh hari baik 
sampel air yang tidak diberi probiotik 
maupun sampel air yang diberi probiotik. 
Setelah diambil sampel air diperiksa pH-
nya menggunakan pH meter dan tingkat 
kekeruhannya menggunakan turbidimeter.  

e. Pembuatan preparat 
f. Perhitungan populasi plankton air tawar 

menggunakan haemacytometer dan dilihat 
menggunakan mikroskop cahaya. 

Parameter penelitian 
Parameter  penelitian ini adalah 

pertumbuhan populasi plankton serta kualitas  
air tawar sebelum dan sesudah penambahan 
probiotik herbal. 
Analisis data 

Data yang akan diperoleh merupakan 
data kuantitatif yang akan dianalisa secara 
statistik. Data tersebut akan dianalisa 
menggunakan uji statistik anova . 

 Uji ini berperan untuk melihat ada 
tidaknya perbedaan dan hubungan antara 
populasi plankton air tawar sebelum dan 
sesudah ditambahkan probiotik herbal. 
 
Hasil Dan Pembahasan 
Populasi Plankton 

 Pengaruh pemberian probiotik herbal 
Zaman Fish dengan konsentrasi yang berbeda  
mempengaruhi pertumbuhan populasi 
plankton pada hari ketiga dan kelima. 
Dibawah ini adalah tabel rata-rata kepadatan 
populasi plankton sesuai perlakuan yang 
dilakukan pada penelitian ini: 

  
Tabel 1. Rata-rata pertumbuhan populasi plankton 

Perlakuan Jumlah kepadatan populasi plankton dalam sel/ ml 
Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

Kontrol 22500 79166 97500 143333 180000 186666 226666 
P1 0,5 37500 75000 93333 156666 253333 255833 250000 
P2 1 34166 108333 65833 176666 281666 259166 220833 

P3 1,5 51666 95000 163333 165000 435833 263333 247500 
P4 2 45000 75000 95000 133337 488333 206666 240000 

P5 2,5 45000 114166 93333 115000 929166 314166 235000 
Sig 0.087 0.602 0.014 0.146 0.01 0.399 0.985 

Keterangan : baris signifikasi menunjukkan ada pengaruh atau tidaknya penggunaan probiotik, merupakan hasil dari uji Anova. 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan 
probiotik herbal Zaman Fish berpengaruh 
terhadap kepadatan populasi plankton pada 
hari ketiga dan kelima. Hal tersebut bisa 
dilihat pada tabel signifikasi uji Anova  yang 
menunjukkan bahwa pada hari ketiga dan 
kelima memiliki nilai signifikasi < 0.05. Hal 
ini terjadi karena probiotik itu sendiri 
mengandung mikroorganisme yang dapat 
memicu pertumbuhan organisme lain dan 

mengandung bahan rempah-rempah yang 
bdapat mempengaruhi pertumbuhan plankton 
itu sendiri. Perbedaan konsentrasi juga 
berpengaruh pada pertumbuhan populasi 
plankton. apabila konsentrasi probiotik terlalu 
sedikit atau terlalu banyak hasilnya tidak akan 
maksimal. Pada tabel 4.1. menunjukkan bahwa 
efekitfitas pemberian probiotik tampak pada 
perlakuan ketiga yaitu dengan konsentrasi 1,5 
ml/L. 

 

 
Gambar 1. Grafik pertumbuhan populasi plankton 

  
Apabila dilihat dari grafik diatas, 

pertumbuhan populasi plankton puncak 
pertumbuhannya terjadi pada hari kelima 
karena plankton memasuki fase eksponensial 
diamana sel dapat bereproduksi dengan cepat 
dengan pertumbuhan skala populasi 
eksponensial atau berkali-kali lipat, lalu 
plankton mulai mengalami penurunan pada 
hari keenam dan ketujuh.Penurunan populasi 
terjadi karena plankton masuk ke dalam fase 
kematian (death phase). 
Spesies Plankton yang Mendominasi 
Lingkungan Air Kolam 

Dari hasil pengamatan spesies plankton 
yang mendominasi lingkungan air kolam yang 
telah diberi probiotik herbal Zaman Fish 
adalah protozoa dan salah satu spesies dari 
fitoplankton yaitu Tetrastrum heteracanthum.. 

Protozoa berjumlah lebih banyak 
apabila dibandingkan dengan jumlah dari T. 
heteracanthum. Dapat dilihat dari hasil 
identifikasi pada hari ke tujuh yang 
menunjukkan bahwa kolam dengan perlakuan 
pemberian konsentrasi probiotik 1,5 ml/L 
jumlah plankton menunjukkan angka 247500 
sel/ml, namun jumlah dari spesies T. 
heteracanthum hanya 71 sel/ml. 

Menurut Wehr dan Sheath (2003) T. 
heteracanthum adalah fitoplankton yang 
membentuk koloni yang tiap koloninya terdiri 
dari empat sel yang berbentuk tipis, memiliki 
satu hingga empat kloroplas yang letaknya 
mengikuti bentuk dari dinding sel (parietal), 
tiap selnya berbentuk piringan (discoid) dan 
mengandung protein. Fitoplankton ini dapat 
ditemui dalam danau atau kolam yang berair 
tawar. Berikut ini adalah klasifikasi dari 
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Tetrastrum heteracanthum Chodat, 1895 yang 
ditulis oleh situs Integrated Taxonomic 
Information System yaitu: 
 
 
 
 

Turbiditas dan pH Air Kolam 
Turbiditas Air Kolam 

 Penggunaan probiotik dapat 
memengaruhi tingkat kekeruhan (turbiditas) 
air kolam seperti yang terlihat pada tabel 2 : 
 
 

Tabel 2. Rata-rata turbiditas air kolam 
Perlakuan Turbiditas air kolam dalam NTU 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 
Kontrol 1,62 0,79 3,15 4,54 2,22 2,71 7,86 
P1 0,5 1,41 1,01 1,41 3,46 2,56 2,07 2,67 
P2 1 2,61 0,81 1,12 7,38 2,86 2,34 2,16 

P3 1,5 2,50 1,13 1,34 2,31 2,26 2,08 1,39 
P4 2 4,24 1,69 2,24 1,49 2,17 2,14 4,97 

P5 2,5 6,68 2,61 2,37 3,06 4,24 3,98 7,84 
Sig. 0,034 0,508 0,044 0,005 0,206 0,012 0,002 

Keterangan: Baris signifikasi merupakan hasil signifikasi dari levene test. 
  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 
pada sampel hari kedua dan kelima yang dapat 
dilakukan analisis Anova karena memiliki sig 
levene > 0,05. hasil uji Anova dari sampel hari 
kedua dan hari kelima berturut-turut memiliki 
signifikasi 0,001 dan 0,083. Dapat 
disimpulkan pada hari kedua probiotik tersebut 
mempunyai pengaruh terhadap turbiditas air 

kolam, sedangkan sampel hari kelima 
probiotik tidak berpengaruh pada turbidits air 
kolam. 
pH Air Kolam 
 Penggunaan probiotik dapat 
memengaruhi tingkat kekeruhan (turbiditas) 
air kolam seperti yang terlihat pada tabel 3 : 

 
Tabel 4.3. Rata-rata pH air kolam 

Perlakuan pH air kolam 
Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6 Hari 7 

Kontrol 8,77 8,44 7,96 8,11 8,43 8,47 8,48 
P1 0,5 8,59 7,84 7,97 7,99 8,33 8,33 8,76 
P2 1 8,47 7,95 7,90 8,05 8,32 8,41 8,98 

P3 1,5 8,20 8,21 7,77 8,01 8,32 8,36 8,80 
P4 2 8,06 8,25 7,86 8,09 8,43 8,51 8,37 

P5 2,5 8,01 8,25 7,84 8,03 8,18 8,53 8,73 
Sig. 0,020 0,790 0,164 0,030 0,010 0,134 0,007 

Keterangan: Baris signifikasi merupakan hasil signifikasi dari levene test 
  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 
hanya pada sampel hari kedua, ketiga dan 
keenam yang dapat dilakukan analisis Anova 
karena memiliki sig levene > 0,05. hasil uji 
Anova dari sampel hari kedua, ketiga dan hari 
keenam berturut-turut memiliki signifikasi 
0,006 ; 0,012  dan 0,008. Dapat disimpulkan 
pada hari kedua, ketiga dan keenam  probiotik 
tersebut mempunyai pengaruh terhadap pH  air 
kolam. 
Jenis  Plankton yang Mendominasi 
Lingkungan Air Kolam 

Dari hasil pengamatan spesies plankton 
yang mendominasi lingkungan air kolam yang 

telah diberi probiotik herbal Zaman Fish 
adalah beberapa jenis zooplakton  spesies dari 
fitoplankton yaitu Tetrastrum heteracanthum, 
Tetraselmis sp, dan Spirulina sp.Zooplankton  
berjumlah lebih banyak apabila dibandingkan 
dengan jumlah phytoplankton. Dari  hasil 
identifikasi menunjukkan bahwa ada beberapa 
jenis zooplanton diantaranya Brachionus sp,  
Copepoda sp,  Artemia sp ,dan Diaphanosoma 
sp. 

Pada hari ke tujuh yang menunjukkan 
bahwa kolam dengan perlakuan pemberian 
konsentrasi probiotik 1,5 ml/L jumlah 
plankton menunjukkan angka 247500 sel/ml, 
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namun jumlah dari spesies Tetrastrum 
heteracanthum hanya 71 sel/ml. Menurut 
Wehr dan Sheath (2003) Tetrastrum  
heteracanthum adalah fitoplankton yang 
membentuk koloni yang tiap koloninya terdiri 
dari empat sel yang berbentuk tipis, memiliki 
satu hingga empat kloroplas yang letaknya 
mengikuti bentuk dari dinding sel (parietal), 
tiap selnya berbentuk piringan (discoid) dan 
mengandung protein. Fitoplankton ini dapat 
ditemui dalam danau atau kolam yang berair 
tawar.  

      
Simpulan 
Dari hasil penelitian disimpulkan  bahwa: 
1. Penambahan probiotik herbal berpengaruh 

terhadap  terhadap pertumbuhan populasi 
plankton. Konsentrasi  probiotik 1,5 
ml/liter paling  efektif berpengaruh 
terhadap pertumbuhan plankton sebagai 
sumber pakan alami ikan air tawar.  

2.  Dengan penambahan probiotik herbal jenis 
plankton yang  ditumbuhkan paling 
dominan adalah Zooplankton  dan 
Tetrastrum heteracanthum. 

 3. Penambahan probiotik herbal tidak 
berpengaruh terhadap pH dan turbiditas   
pada air kolam.  
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Abstrak 

Tujuan  penelitian ini adalah memperoleh deskripsi hasil belajar dalam 
mendeskripsikan ukuran pemusatan berupa nilai kata-kata, median, dan mode 
melalui penggunaan model pemecahan masalah mahasiswa S-1 PGSD Kabupaten 
Sampang. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester VII Kelas M Program 
Studi PGSD masa registrasi 2009.2 tahap I dengan lokasi perkuliahan  di SMAN 
1 Sampang. Waktu pelaksanaan penelitian siklus kesatu tanggal 9 Agsutus 2009, 
dan siklus 2 tanggal 16 Agsutus 2009. Mata kuliah sajian adalah Statistika 
Pendidikan. Instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui muncul tidaknya 
aspek-aspek model pemecahan masalah teknik. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi, sedangkan analisis menggunakan analisis desktiptif. Hasil penelitian 
menunjukkan terdapat  peningkatan hasil belajar setelah penggunaan model 
tutorial pemecahan masalah dari siklus ke satu ke siklus ke dua. Rata-rata hasil 
belajar siklus ke satu =5,94. Sedangkan rata-rata hasil belajar siklus ke dua = 
7,42. pada siklus ke satu , diantara 31 mahasiswa terdapat 19 mahasiswa yang 
mendapat nilai diatas 5, sedangkan yang mendapat nilai dibawah 5 sejumlah 12 
mahasiswa. Pada siklus ke dua, seluruh mahasiswa memperoleh nilai di atas 5. 

Kata Kunci: hasil belajar,  model Tutorial pemecahan masalah, ukuran pemusatan 
 
Pendahuluan 

Metode  pembelajaran merupakan salah 
satu komponen yang harus ada dalam kegiatan 
pembelajaran. Pada dasarnya metode mengajar 
merupakan suatu cara  yang digunakan oleh 
tutor dalam melakukan interaksi dengan 
mahasiswa dalam proses tutorial. Metode 
mengajar menurut Sudjana (2004:76) adalah 
cara yang dipergunakan guru dalam 
mengadakn hubungan dengan siswa pada saat 
berlangsungnya pengajaran. 

Model tutorial merupakan kerangka 
konseptual yang menggambarkan prosedur 
yang sistematis dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 
tertentu. Tutorial dalam SBJJ menurut 
Ratnawati dan Andriani (2006:3) adalah suatu 
proses pemberian bantuan dan bimbingan 
belajar dari seseorang kepada orang lain. 

Demikian pula, jika dikaitkan dengan 
kegiatan tutorial, maka model tutorial adalah 
kerangka konseptual yang menggambarkan 
prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar dalam 

kegiatan tutorial untuk mencapai tujuan 
tertentu. Menurut Wardani (2006:1) setiap 
model tutorial menggambarkan pengalaman 
belajar yang harus di sediakan bagi peserta 
tutorial agar kemampuan yang dituntut dari 
suatu mata kuliah dapat dikuasai oleh peserta 
tutorial. 

Mengingat pentingnya pengalaman 
belajar yang harus diperoleh mahasiswa 
melalui kegiatan tutorial, tutor diharapkan 
mampu mengembangkan model tutorial yang 
dapat melibatkan mahasiswa dalam proses 
pembentukan pengetahuan, membantu 
mahasiswa menguasai kompetensi mata 
kuliah, meningkatkan kemandirian mahasiswa, 
dan menjadi model bagi mahasiswa. 

Keberhasilan tutorial tidak hanya 
ditunjukan oleh dikuasainya kompetensi yang 
dikembangkan dalam suatu mata kuliah oleh 
peserta tutorial, tetapi juga keterlibatan 
mahasiswa dalam proses mencapai 
kompetensi. Melalui kegiatan tutorial, 
mahasiswa dituntut untuk terlibat dalam proses 
pembentukan pengetahuan itu sendiri. Selain 
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itu, tutorial merupakan sarana untuk memicu 
dan memacu proses belajar mahasiswa. Tutor 
diharapkan dapat memfasilitasi meningkatkan 
kemandirian mahasiswa dalam belajar. 

Model tutorial yang sering digunakan 
tutor dalam mata kuliah statistik termasuk juga 
dalam penyajian materi ukuran pemusatan 
adalah model tutorial pemecahan masalah. 
Dengan model tutorial pemecahan masalah 
mahasiswa diharapkan dapat terlibat aktif 
dalam kegiatan tutorial, berpikir kritis dalam 
mengidentifikasi dan menanalisis masalah, 
serta kreatif dalam menetukan alternatif 
pemecahan masalah. 

Kenyataan untuk sementara ini 
menunjukan adanya hal-hal yang 
teridentifikasi seperti berikut : 
1. Model tutroial pemecahan masalah telah 

digunakan untuk menyajikan materi 
dalam mengidentifikasi ukuran pemusatan 
yaitu nilai rata-rata, median, dan mode. 

2. Ada sebagian mahasiswa aktif dalam 
memcahkan masalah ukur pemusatan, 
baik yang berkaitan dengan nilai rata-rata, 
median dan mode, dan setelah diberi tes 
akhir hasil belajar mahasiswa lemah. 

3. Ada sebagian mahasiswa aktif dalam 
memecahkan masalah ukuran pemusatan, 
baik yang berkaitan dengan nilai rata-rata, 
median dan mode, dan setelah diberi tes 
akhir hasil belajar mahasiswa sedang. 

4. Ada sebagian mahasiswa aktif dalam 
memecahkan masalah ukuran pemusatan, 
baik yang berkaitan dengan nilai rata-rata, 
median dan mode, dan setelah diberi tes 
akhir hasil belajar mahasiswa baik. 

5. Ada sebagian mahasiswa kurang aktif 
dalam memecahkan masalah ukuran 
pemusatan, baik yang berkaitan dengan 
nilai rata-rata, median dan mode, dan 
setelah diberi tes akhir hasil beklajar 
mahasiswa baik. 

6. Ada sebagian mahasiswa kurang aktif 
dalam memecahkan masalah ukuran 
pemusatan, baik yang berkaitan dengan 
nilai rata-rata, median dan mode, dan 
setelah diberi tes akhir hasil belajar 
mahasiswa sedang. 

7. Ada sebagian mahasiswa kurang aktif 
dalam memecahkan masalah ukuran 
pemusatan, baik yang berkaitan dengan 
nilai rata-rata, median dan mode, dan 
setelah diberi tes akhir hasil belajar 
mahasiswa kurang atau lemah. 

8. Ada 30% dari jumlahsebanyak 31 
mahasiswa kurang berhasil dalam 
belajarnya karena hasil belajarnya = 5 

9. Ada 30% dari jumlahsebanyak 31 
mahasiswa cukup berhasil dalam 
belajarnya karena hasil belajarnya = 6 

10. Ada 40% dari jumlahsebanyak 31 
mahasiswa berhasil dengan baik dalam 
belajarnya karena hasil belajarnya = 7 dan 
bahkan melebihi. 

Berdasarkan harapan dan kenyataan 
seperti diuraikan diatas maka timbullah 
permasalahan yang jika dirumuskan berkisar 
pada pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana upaya peningkatan hasil 

belajar dalam mengidentifikasi ukuran 
pemusatan melalui penggunaan model 
tutorial pemecahan masalah pada siklus I 
S-1 PGSD Kabupaten Sampang? 

2. Bagaimana upaya peningkatan hasil 
belajar dalam mengidentifikasi ukuran 
pemusatan melalui penggunaan model 
tutorial pemecahan masalah pada siklus II 
S-1 PGSD Kabupaten Sampang? 

3. Bagaimana upaya peningkatan hasil 
belajar dalam mengidentifikasi ukuran 
pemusatan melalui penggunaan model 
tutorial pemecahan masalah pada siklus 
III S-1 PGSD Kabupaten Sampang? 

Penelitian ini bermanfaat baik bagi 
tutor, mahasiswa, maupun lembaga. Pertama, 
tutor dapat lebih profesional, percaya diri, dan 
memperbaiki kegiatan tutorialnya. Kedua, 
mahasiswa dapat meningkatkan hasil 
belajarnya, terutama dalam mengidentifikasi 
ukuran pemusatan baik nilai rata-rata, median, 
maupun mode. Ketiga, penelitian ini menjadi 
sumbangan positif untuk kemajuan lembaga, 
karena tutor perlu mrencanakan dan 
melaksanakan perbaikan kegiatan tutorial 

 
Kajian Pustaka 
Konsep Model Tutorial Pemecahan 
Masalah 

Tutorial merupakan bimbingan dan 
bantuan belajar. Dalam kaitanya dengan 
kegiatan pembelajaran, Wardani (2006:1) 
mengemukakan bahwa model tutorial adalah 
kerangka konseptual yang menggambarkan 
prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya  
Wardani (2006:1) mengemukakan apabila 
dikaitkan dengan kegitan tutorial adalah 
kerangka konseptual yang menggambarkan 



52 
 

 

INOVASI, Volume XX, Nomor 2, Juli 2018

prosedur yang sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan tertentu. Model tutorial 
pemecahan masalah merupakan model tutorial 
yang menuntut mahasiswa untuk terlibat aktif 
baik secara intelektual maupun emosional 
dalam memcahkan suatu masalah (Wardani 
dan Julaeha, 2006:3). 

Dalam kegiatan pembelajaran terdapat 
metode pemecahan masalah. menurut nama 
Sudjana (1989:85) metode problem solving 
(metode pemecahan masalah) bukan hanya 
sekedar metode mengajar tetapi juga 
merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam 
problem solving dapat menggunakan metode-
metode lainya dimulai dari mencari data 
sampai kepada menarik kesimpulan. 

Dalam kegiatan tutorial Wardani, dan 
Siti Julaiha (2006:3) menjelaskan bahwa 
model pemecahan masalah merupakan model 
tutorial yang menuntut mahasiswa terlibat 
aktif baik secara intlektual maupun emisional 
dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, 
dengan model pemecahan masalah mahasiswa 
dapat dilatih untuk berpikir kritis dalam 
mengidentifikasi dan menganalisis masalah, 
secara kreatif dalam menentukan alternatif 
pemecahan masalah.apabila masalah tersebut 
dibahas dan didiskusikan dalam kelompok, 
maka mahasiswa akan memiliki kesempatan 
untuk dapat bekerja sama dengan sesama 
anggota kelompok dalam memecahkan suatu 
masalah. 

Kompetensi yang diharapkan dikuasai 
dari model tutorial pemecahan masalah adalah 
apabila masalah dan ukuran pemusatan, 
kemampuan menjelaskan ukuran pemusatan, 
dan kemampuan menentukan berbagai 
alternatif untuk memecahkan maslah ukuran 
pemusatan. Sedangkan dampak pengiring yang 
dapat di bentuk melalui penerapan model 
pemecahan masalah diantaranya adalah 
kemampuan bekerja sama, serta berpikir kritis 
dan kreatif. 

Sudjana (2004:85) mengemukakan 
langkah-langkah metode pemecahan masalah 
dalam pembelajaran terdiri atas lima langkah. 
(1) Adanya masalah yang jelas untuk 
dipecahkan. (2) Mencari data atau keterangan 
yang dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah. (3) Menetapkan jawaban sementara 
dari masalah tersebut. (4) Menguji kebenaran 
jawaban sementara tersebut. (5) Menarik 
kesimpulan. 

Lain halnya dengan langkah-langkah 
penggunaan model pemecahan masalah dalam 
tutorial yang dikemukakan oleh  Wardani dan 
Siti Julaeha (2006:3) ada tiga langkah. (1) 
Brainstorming, tentang berbagai masalah yang 
akan diatasi melalui diskusi kelompok. (2) 
Pemilihan masalah. (3) Diskusi kelompok . 
menurut Hasibuan (2004:20) diskusi adalah 
suatu proses penglihatan dua atau lebih 
individu yang berinteraksi secara verbal dan 
saling berhdapan muka mengenai tujuan atau 
sasaran yang sudah tertentu melalui tukar 
menukar informasi, mempertahankan 
pendapat, atau pemecahan masalah.  

Berdasarkan masalah yang sedang 
dibahas maka mahasiswa dapat memberikan 
dugaan jawaban yang didasari data yang 
dibahas. Setelah itu mahasiswa berusaha 
menguji kebenaran, dimana mahasiswa akan 
berusaha memecahkan masalah sehingga 
betul-betul yakin bahwa jawabannya cocok 
dengan jawaban sementara atau mungkin sama 
sekali tidak ada kecocokan. Dan pada akhirnya 
dapat menarik kesimpulan, artinya mahasiswa 
harus sampai pada kesimpulan terakhir tentang 
jawaban dari masalah yang dibahas. Jadi 
model pemecahan masalah melibatkan banyak 
kegiatan belajar dengan bimbingan  dari tutor 
mulai dari braistorming sampai pada penarikan 
kesimpulan 
Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang 
dicapai oleh setiap individu yang dipengaruhi 
oleh faktor internal (dari dalam diri) dan faktor 
eksternal (dari luar diri) individu. Menurut 
Mulyani Sumantri (1992:2.15) hasil belajar 
merupakan kemampuan siswa dalam 
memenuhi suatu tahapan pencapaian 
pengalaman belajar dalam satu kompetensi 
dasar. Menurut Nana sudjana (2005:22) hasil 
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 
dimiliki individu setelah menerima 
pengalaman belajar. 

Hasil belajar menurut Djadja badjuri 
(dalam Udin S. Winataputra , 2005:2.5) berupa 
perubahan perilaku atau tingkah laku. 
Mahasiswa yang belajar akan berubah atau 
bertambah perilakunya, baik yang berupa 
pengetahuan, keterampilan motorik, atau 
penguasaan nilai-nilai (sikap). Perubahan 
perilaku sebagai hasil belajar adalah 
perubahan yang dihasilkan dari pengalaman 
(Interaksi dengan lingkungan), dimana proses 
mental dan emosional terjadi. Bentuk-bentuk 
hasil belajar dapat berupa kebiasaan, 
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keterampilan, himpunan tanggapan, 
kemampuan menganalisis, dan sikap serta 
rujukan nilai. 

Winataputra (2005:2.6) proses dan hasil 
belajar siswa bergantung pada kompetensi 
guru dan keterampilan mengajarnya. 
Disamping itu menurut Udin S. Winataputra 
(2005:2.6) mengemukakan bahwa keefektifan 
pembelajaran dipengaruhi oleh karakteristik 
guru dan siswa, bahan pelajaran dan aspek lain 
yang berkenaan dengan situasi pembelajaran. 
Sedangkan menurut Rachman Natawidjaja 
(1989:16) hasil belajar dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal individu. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat 
disimpulkan beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi hasil belajar mahsiswa. Faktor-
faktor yang dimaksud antara lain adalah 
kompetensi dasar,penguasaan kompetensi tutor 
dalam menyajikan materi tutorial, model 
tutorial yang digunakan, karakteristik tutor dan 
mahasiswa, bahan sajian, dan situasi dan 
kondisi tutorial. 

Tingkah laku sebagai hasil dari proses 
belajar dipengaruhi oleh faktor internal yaitu 
faktor dalam diri mahasiswa, dan faktor 
eksternal yakni faktor berasal dari luar diri 
mahasiswa. Menurut Sudjana (1989:8) hasil 
interaksi berupa perubahan tingkah laku dapat 
bermakna sesuai dengan hakikat belajar 
sebagai suatu proses. Banyak faktor yang 
terdapat dalam faktor internal. Yang tergolong 
pada faktor internal menurut Natawidjaja 
(1989:16) adalah faktor jasmaniah (fisiologis), 
faktor psikologis, faktor kematangan fisik 
maupun psikis. 

 
Metode Penelitian 
Subjek penelitian 
1. Lokasi. Lokasi penelitian yaitu di 

Sekoalah Menengah Atas Negeri 1 
(SMAN 1) Sampang kabupaten Sampang 
tempat tutorial S-1 PGSD semester VII 

2. Waktu. Waktu pelaksanaan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
a. Tanggal 9 Agustus 2009 untuk siklus 

ke satu 
b. Tanggal 6 Agustus 2009 untuk siklus 

ke dua 
3. Mata kuliah. Mata kuliah yang disajikan 

adalah mata kuliah statistiaka pendidikan 
4. Kelas. Kelas yang disajikan tempat 

penelitian adalah kelas M S-1 PGSD 
semester VII Pokjar Sampang. 

 

Instrumen 
Instrumen penelitian berupa soal ujian 

dan lembar pengamatan terhadap aktivitas 
guru dan siswa dalam pembelajaran. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi atau pengamatan 
secara langsung tentang penggunaan model 
pemecahan masalah oleh teman sejawat 
terhadap tutor mata kuliah Stastitika 
Pendidikan. 
Anilisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan hasiil belajar 

dalam mengidentifikasi ukuran pemusatan 
digunakan analisis data statistik deskriptif 

2. Untuk menganalisis data tentang 
penggunaan model pemecahan masalah 
digunakan analisis data kualitatif dengan 
cara memberikan tanda cek ( √ ) pada 
setiap aspek yang muncul dan tidak 
muncul sebagaimana terdapat  ada 
instrument penelitian. 

 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Penelitian 
Perencanaan 

Dalam perencanaan dilakukan persipan-
persiapan pembelajaran. Persiapan yang 
dimaksud adalah dengan menyiapkan RPP, 
media, lembar pengamatan, soal-soal latihan, 
dan juga soal-soal ujian.  
Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan dilakukan hal-hal 
sebagai berikut. 
1. Berdasarkan rencana perbaikan RAT pada 

bab sebelumnya maka didalam rencana 
perbaikan RAT terdapat komponen tujuan 
tutorial yang mencakup tujuan 
pembelajaran umum, tujuan pembelajaran 
khusus, dan tujuan perbaikan, langkah 
tutorial, dan evaluasi. 

2. Pada kegiatan awal tutorial dimulai 
dengan membuka tutorial salam, 
menciptakan suasana kelas yang kondusif, 
memberikan apresiasi, dan informasi 
tentang tujuan perbaikan yang ingin 
dicapai serta langkah-langkah kegiatan 
yang akan ditempuh dalam tutorial dengan 
model pemecahan masalah. 

3. Pada kegiatan inti dimulai dengan 
bimbingan bainstorming, mengarahkan 
dalam pemilihan masalah yang akan 
didiskusikan dalam kelompok, memberi 
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petunjuk pada saat diskusi kelompok, 
sebagai moderator pada saat mahasiswa 
melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas, dan membimbing 
mahasiswa dalam merangkum atau 
membuat kesimpulan terhadap hasil 
diskusi. 

4. Pada kegaitan akhir tutorial, diawali 
dengan memberikan penguatan terhadap 

hasil diskusi kelas, memberikan tugas 
pekerjaan rumah, mengakhiri tutorial 
dengan bersama-sama membaca 
hamdalah, dan mengakhiri dengan salam. 

Pengamatan 
Data pengamatan penggunaan model 

pemecahan masalah dari setiap siklus dapat 
diperhatikan pada tabel berikut: 

 
Tabel 1 : Hasil pengamatan proses pembelajaran dengan menggunakan model pemecahan masalah 

pada siklus 1 
 

No Aspek-aspek Yang Dinilai Kemunculan 
Muncul Tidak 

1 Membimbing dalam brainstorming  √ 
2 Mengarahkan dalam pemilihan masalah yang 

akan didiskusikan dalam setiap kelompok 
√  

3 Memberi petunjuk pada saat diskusi kelompok  √ 
4 Sebagai moderator pada saat mahasiswa 

melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas 

√  

5 Membimbing mahasiswa dalam merangkum 
atau membuat kesimpulan terhadap hasil 
diskusi 

 √ 

 
Berdasarkan hasil pengamatan siklus 

ke satu tentang penggunaan model pemecahan 
masalah dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Dalam hal informasi tentang bimbingan 

dalam bainstorming termasukkategori 
tidak muncul 

2. Dalam mengarahkan terkait dengan 
pemilihan masalah yang akan datang 
didiskusikan dalam kelompok termasuk 
dalam kategori muncul. 

3. Dalam hal memberi petunjuk pada saat 
diskusi kelompok termasuk kategori tidak 
muncul 

4. Sebagai moderator pada saat mahasiswa 
melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas termasuk kategori muncul 

5. Dalam membimbing mahsiswa untuk 
merangkum atau membuat kesimpulan 
terhadap hasil diskusi termasuk kategori 
tidak muncul 

Sedangkan hasil pengamatan pada siklus 
kedua dapat diperhatikan pada tabel berikut : 

 
Tabel 2 : Hasil pengamatan proses pembelajaran dengan menggunakan model pemecahan masalah 

pada siklus 2 
No Aspek-aspek Yang Dinilai Kemunculan 

Muncul Tidak 
1 Membimbing dalam brainstorming √  
2 Mengarahkan dalam pemilihan masalah yang 

akan didiskusikan dalam setiap kelompok 
√  

3 Memberi petunjuk pada saat diskusi kelompok √  
4 Sebagai moderator pada saat mahasiswa 

melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas 

√  

5 Membimbing mahasiswa dalam merangkum 
atau membuat kesimpulan terhadap hasil 
diskusi 

√  
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Dari tabel di atas maka dapat diuraikan 

hal-hal yang berkaitan dengan model 
pemecahan masalah seperti berikut ini. 
1. Dalam hal informasi tentang bimbingan 

dalam bainstorming termasuk kategori 
muncul 

2. Dalam mengarahkan terkait dengan 
pemilihan masalah yang akan didiskusikan 
dalam kelompok termasuk dalam kategori 
muncul. 

3. Dalam hal memberi petunjuk pada saat 
diskusi kelompok termasuk kategori 
muncul 

4. Sebagai moderator pada saat mahasiswa 
melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas termasuk kategori muncul 

5. Dalam membimbing mahasiswa untuk 
merangkum atau membuat kesimpulan 
terhadap hasil diskusi termasuk kategori 
muncul. 

Hasil tes akhir mata kuliah Statistika 
Pendidikan dalam mengidentitfikasi ukuran 
tendensi sentral (ukuran pemusatan) dapat 
diperhatikan pada tabel 3 berikut : 

Tabel 3 : Hasil tes akhir pada siklus 1 
No Nama Mahasiswa Hasil Tes 
1 A. Rofiqurrohman 6 
2 Akhmad Effendi 7 
3 Badrut tamam 6 
4 Chrissanto dharmawinata 5 
5 Dewi maryani 7 
6 Endang riskiyatin 5 
7 Holili 5 
8 Hotimah 7 
9 Hozaini 8 

10 Ibarahim 5 
11 Jamaludin 6 
12 Junaidah 7 
13 Lailatul Aifah 6 
14 M. Imron Hamzah 5 
15 Moh. Toyyib 7 
16 Nur Rahman Handiyansyah 5 
17 Nur Hayati 6 
19 Nurus Syamsiah 7 
20 Riswanto Efendi 5 
21 Shofiyulloh 6 
22 Siti Mawaddah A 5 
23 St Fatimah 5 
24 Suyantin 6 
25 Syaiful Hanan 7 
26 Taufik Lubis 6 
27 Triratna Ellyani 5 
28 Ummul Hoyroh 5 
29 Wahidatus Syarifah 7 
30 Wasul 5 
31 Yuliana 6 

∑ 184 
 

Dari data tersebut maka rata-rata hasil belajar dalam mengidentifikasi ukuran pemusatan pada 
mata kuliah Statistika Pendidikan pada siklus ke satu adalah sebagai berikut : 
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∑X 
M=  

N 
184 

   =  
31    =  5,94 

Sedangkan hasil tes akhir mata kuliah Statisitika Pendidikan dalam mengidentifikasi ukuran tendensi 
sentral (Ukuran Pemusatan) siklus ke dua dapat diperhatikan pada tabel berikut : 
 

Tabel 4 : Hasil tes akhir pada siklus 2 
No Nama Mahasiswa Hasil Tes 
1 A. Rofiqurrohman 9 
2 Akhmad Effendi 8 
3 Badrut tamam 7 
4 Chrissanto dharmawinata 7 
5 Dewi maryani 8 
6 Endang riskiyatin 7 
7 Holili 6 
8 Hotimah 8 
9 Hozaini 9 

10 Ibarahim 6 
11 Jamaludin 7 
12 Junaidah 8 
13 Lailatul Aifah 7 
14 M. Imron Hamzah 6 
15 Moh. Toyyib 8 
16 Nur Rahman Handiyansyah 6 
17 Nur Hayati 8 
19 Nurus Syamsiah 9 
20 Riswanto Efendi 8 
21 Shofiyulloh 7 
22 Siti Mawaddah A 8 
23 St Fatimah 7 
24 Suyantin 7 
25 Syaiful Hanan 8 
26 Taufik Lubis 7 
27 Triratna Ellyani 7 
28 Ummul Hoyroh 7 
29 Wahidatus Syarifah 8 
30 Wasul 7 
31 Yuliana 8 

∑ 230 
 
Dari data tersebut maka rata-rata hasil belajar dalam mengidentifikasi ukuran pemusatan pada mata 
kuliah Statistika Pendidikan pada siklus ke dua adalah sebagai berikut : 

∑X 
M=  

N 
184 

   =       31    =  5,94 
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Refleksi 
1. Ada 19 mahasiswa diantara 31 mahasiswa 

pada siklus ke satu berhasil dalam 
belajarnya 

2. Ada 31 mahasiswa pada siklus ke dua hasil 
belajarnya, jadi terdapat adanya 
peningkatan hasil belajar dalam 
mengidentifikasi ukuran pemusatan pada 
mata kuliah Statistika Pendidikan, karena 
tidak ada yang memperoleh nilai 5. 

Pembahasan  
1. Rancana perbaikan RAT Stastika 

Pendidikan untuk semester VII S-I PGSD 
Kabuparten Sampang disusun dalam dua 
siklus yaitu rencana perbaikan RAT siklus 
ke satu dan rencana perbaikan RAT siklus 
ke dua. 

2. Didalam rencana perbaikan RAT terdapat 
tujuan pembelajaran umum, tujuan 
pembelajaran khusus, dan tujuan perbaikan, 
langakh kegaitan, dan evaluasi. 

3. Berdasarkan hasil pengamatan siklus ke 
satu tentang pengguanaan model 
pemecahan masalah dalam hal informasi 
tentang bimbingan dalam braistorming 
termasuk kategori tidak muncul. 

4. Dalam mengarahkan terkait dengan 
pemilihan masalah yang akan didiskusikan 
dalam kelompok termasuk dalam kategori 
muncul. 

5. Dalam hal memberi petunjuk pada saat 
diskusi kelompok termasuk kategori tidak 
muncul. 

6. Sebagai moderator pada saat mahasiswa 
melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas termasuk kategori muncul 

7. Dalam membimbing mahasiswa untuk 
merangkum atau membuat kesimpulan 
terhadap hasil diskusi termasuk kategori 
muncul. Jadi penggunaan model 
pemecahan masalah belum maksimal. 

8. Sedangkan hasil pengamatan pada siklus ke 
dua dalam hal informasi tentang bimbingan 
dalam brainstorming termasuk kategori 
muncul 

9. Dalam mengarahkan terkait dengan 
pemilihan masalah yang akan didiskusikan 
dalam kelompok termasuk dalam kategori 
muncul 

10. Dalam hal memberi petunjuk pada saat 
diskusi kelompok termasuk kategori 
muncul 

11. Sebagai moderator pada saat mahasiswa 
melaporkan hasil diskusi kelompok dalam 
diskusi kelas termasuk kategori muncul 

12. Dalam membimbing mahasiswa untuk 
merangkum atau membuat kesimpulan 
terhadap hasil diskusi termasuk kategori 
muncul.pada siklus ke dua penggunaan 
model pemecahan masalah dilaksanakan 
secara maksimal. Jadi ada peningkatan 

13. Rata-rata hasil belajar dalam 
mengidentifikasi ukuran pemusatan yang 
terdapat pada mata kuliah Statistika 
Pendidikan siklus ke satu = 5,94 

14. Rata-rata hasil belajar dalam 
mengidentifikasi ukuran pemusatan yang 
terdapat pada mata kuliah Statistika 
Pendidikan siklus ke dua = 7,42. Pada 
siklus ke dua ada peningkatan hasil 
belajar mahasiswa. 

15. Ada 19 mahasiswa diantara 31 mahasiswa 
pada siklus ke satu berhasil dalam 
belajarnya 

16. Ada 31 mahasiswa pada siklus ke dua 
berhasil dalam belajarnya. Dalam hal 
kuantitas atau jumlah terlihat adanya 
peningkatan 

17. Pada siklus ke satu sebanyak 12 
mahasiswa dari 31 mahasiswa 
memperoleh nilai rendah 

18. Pada siklus ke dua dari jumlah sebanyak 
31 mahasiswa tidak ada yang memperoleh 
nilai dibawah 5. Dalam hal ini terlihat 
adanya peningkatan. 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan 
sebagaimana terdapat pada bab sebelumnya 
maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
model tutorial pemecahan masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar mata kuliah 
Statistik pendidikan  mahaiswa semester VII, 
Kelas M, program S1 PGSD Universitas 
Terbuka kelas Sampang . 
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Abstract 

This study is aimed to developing scientific reading material for English 
Education students of Nahdlatul Ulama University Sidoarjo in the second 
semester.The development of appropriate material is intended to solve students’ 
problem in scientific reading book and improve students’ interest in reading 
English.The problem of the students in reading is caused by inappropriate 
instructional reading material for the students. The existing book is a general 
reading book but students need reading book is about education.Therefore, to 
overcome the students’ problem, the researcher conducts a research in developing 
appropriate scientific reading material for second semester students of English 
Education Department.The step in the process of developing a textbook is to 
collect data. The first data is the students’ questionnaire about evaluation of the 
existing book and the second is students’ questionnaire about the students’ need 
in the development of instructional reading book. The researcher adapts the 
model of development from Latief (2011): First is curriculum analysis, to identify 
the learning objectives. Second is need analysis, to obtain as much information as 
possible to know about lecturer expectation and students need in the development 
of instructional reading material. The third is writing material, than expert 
validation. Feed-back from the experts is used as the basis to revise the proposed 
material, than the material needs to be tried out to the students. Feed-back from 
the experts and students is used as the basis to create final version of instructional 
scientific reading book.  

Keywords:  Scientific Reading material, material development 
 

Introduction  
Reading is considered as one of 

language skills supporting the development of 
other skills. As stated by Brown (2001: 313), 
he believes that “reading is treated as one of 
two or more interrelated skills”. It means that 
reading has a role as a subject matter for the 
students reading competence that provide 
opportunities to develop the other skills. By 
reading, students obtain many kinds of 
information. According to Nunan (1991), 
reading is “fluent process of readers 
combining information from a text and their 
own background knowledge to build 
meaning”. That statement means that reading 
is a process an exchange of information from 
one person to another. 

Students are required to be able to read, 
think, and argue in certain ways. The students 
are also required to be able to understand 
English both in written and spoken. Reading is 

the most important skill for them because it 
can improve their critical thinking skills and it 
supports the development of other language 
skills. English and reading play a significant 
role in developing the quality of human 
resources, Indonesian decides that English 
must be mastered by the students starting from 
junior high school up to tertiary level 
education such as university students.  

Based on the preliminary study, the 
second semester English education students of 
Nahdhatul Ulama Sidoarjo need reading 
material which contains about education. This 
reading material is intended to solve students’ 
problem and improve students’ interest in 
reading English. The problem of the students 
in scientific reading is caused by inappropriate 
instructional reading material for the students. 
The existing book is a general reading book 
but students need a specific reading book that 
is scientific reading book. 
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This research develops the scientific 
reading instructional material for second 
semester English education students of 
Nahdlatul Ulama University Sidoarjo. The 
instructional reading material is developed 
based on the students’ need. Interesting 
reading passage with various and beneficial 
topics that appropriate for second semester,  
the book is consist about the articles how to be 
a good teacher. Reading passage is also 
completed by picture illustration that relates 
with the topic. 
 
Literature review 

According to (Wikipedia: 2017) 
Reading is a process of decoding symbols in 
order to construct or derive meaning. it is a 
complex interaction between the text and the 
reader which is shaped by the reader’s prior 
knowledge, experiences, attitude, and 
language community which is culturally and 
socially situated.  

Harmer (2007: 44) states that English 
skill are reading, listening, speaking, and 
writing. Reading and listening are called 
receptive skill, in which people need the 
ability to receive written or spoken language 
when they do it. 

In different point of view, Nunan 
(1999:249) says that reading is not something 
that ever individual learns to do, an enormous 
amount of time, money and effort is spent 
teaching reading. From definition about 
reading above, it can be concluded that reading 
is not simple activity, it is process of 
interaction between the reader and the text in 
which the ability to understand of what is 
written in the text is very important.  

according to Sulistyo (2011:79), with 
reading purpose, the teachers can design 
suitable reading tasks related with the reading 
purpose. Those view imply that reading has 
important roles in teaching and learning 
process. 

Six academic purposes for reading are 
also stated by Grabe (2009: 8), they are as 
follows: First, reading to search for 
information. Second, reading for quick 
understanding. Third, reading to learn. Fourth, 
reading to integrate information. Fifth, reading 
to evaluate, critique, and use information. And 
the last, reading for general comprehension.  
 
Method 

In research and development there are 
some research design procedures.  Latief 
(2011:173) shows that the process of research 
and development involves several steps, the 
procedures of textbook development are as 
follows: (1) Curriculum analysis, (2) Needs 
analysis, (3) Writing the Materials, (3) Expert 
Validation, (4) Revising 1, (5) Trying Out, (6) 
Revising 2 and Final Product. 
Curriculum Analysis 

 Curriculum analysis was employed to 
identify the learning objectives of Scientific 
Reading in English education department of 
Nahdhatul ulama Sidoarjo. It was also 
employed to know credit semester of the 
course that lead to identify the allocation of 
time in a semester. The allocation of time 
became a base how many units had to be 
presented in the textbook to fulfill the 
lecturing process in a semester.  

Need Analysis 
 Needs analysis is the first stage in the 

process of the development. The objective is to 
obtain as much information as possible in any 
given situation about the students and their 
purpose in acquiring the target language, about 
lecturer expectation, and students need in the 
development of instructional reading material. 

In the need analysis, the writer put 
emphasis on what students really needed and 
wanted in developing instructional scientific 
reading material. The subject of the needs 
analysis are the students in the second 
semester of English education, that are consist 
of 12 students, the students are cooperative, 
and they are capable to express their opinion 
objectively and logically. The instruments 
used in the process of needs analysis are 
students’ questionnaire.  

In the process of need analysis, there are 
two kinds of students’ questionnaire that have 
different purposes. First, it is used to evaluate 
the existing book. The questionnaire ask about 
the specification of the existing book and 
identify the weakness of the existing book, 
such as whether the textbook takes into 
account students’ need, provide interesting 
topic, provide interesting lay out, provide clear 
instruction, etc. The second questionnaire is 
used to indicate students’ expectation about 
scientific reading material development that 
appropriate for them.  
Writing the Materials 

The writer develops the materials based 
on the information got from the needs analysis. 
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The first stage of writing material is compiling 
materials and sequencing them as Needs 
Analysis suggests. Firstly, the writer selects 
many articles from internet and certain book. 
The selection of the text that will be presented 
in reading passages must be correlated with 
the results of needs analysis, especially about 
the topics. 
Expert Validation 

After materials are designed, arranged, 
and developed, they are validated by language 
experts. The aim of experts validation is to 
gain experts’ judgements about some aspects. 
The experts should have experience in 
teaching and learning English, especially 
reading subject for English Education 
Department students. Validating is done by 
giving the developed materials to the experts 
to be commented, evaluated, and suggested to 
the completion of the textbook. The aspects 
and criteria in the expert validation form cover 
some language points, such as cover design, 
layout, letter, typing, spacing, picture 
illustration, topics, tasks, instruction, coverage 
of material, typing, content, tasks/exercises, 
coverage of material, content of material, and 
language. The experts should give the 
checklist into the scale whether the criteria of 
the aspect is excellent, good, adequate, poor, 
or totally lacking. After the experts checked, 
corrected, and gave suggestion, the writer 
improves the textbook accordingly. 
Revising 1 

Evaluating and revising the material is 
done by asking the experts of materials or 
lecturers who are going to use it for their 
opinions, comments, and suggestions to 
improve the materials. Then, material is 
revised based on the evaluation from the 
experts. The content, material, instruction and 
methodological procedures should also be 
reassessed and revised. Therefore, the 
feedback from the experts is used as the basis 
to revise the proposed material. 
Trying Out 

After the expert validation is finished, it 
needs to be tried out to the students. The tryout 
of the textbook is employed to evaluate the 
efficiency of the revised material. The try out 
is conducted in two meetings with different 
unit.  

The try out is also applied for opinions, 
suggestion, or criticism from the students to 
revise the textbook proposed. Then, it is 
applied for feedback from the lecturer as the 

users of the proposed textbook. Based on the 
feedback, the revised textbook is revised again 
in the next process. Observation is carried out 
to see whether the textbook needed to revise 
again or not.  
Revising 2 

The second revision is done after the 
instructional reading material is tried out to the 
students. Therefore, it is sure that the material 
is revised based on the evaluation from the 
students. The suitable of content, instruction 
and task or activity should also be reassessed 
and revised. Finally, feedback from the experts 
and students is used as the basis to create final 
version of instructional scientific reading 
book. 
 
Discussion 

The research findings show how the 
researcher developed the instructional reading 
material and the result of the development. 
Curriculum analysis 

According to the curriculum, scientific 
reading has 2 credit semester. It meant that the 
lecturing process for the subject is conducted 
once in a week. Therefore, the developed 
material must be able to complete the lecturing 
process for about 16 meetings. According to 
the learning objective of scientific reading, 
The course provides intensive, descriptive and 
expository passages from various popular, and 
scientific sources. 
Need analysis 

In the process of need analysis, the 
researcher chose 12 students in the second 
semester of English education. There were two 
kinds of information that the researcher got in 
collecting data information. The first data was 
the students’ questionnaire about evaluation of 
the existing book and the second data was the 
students’ questionnaire about the students’ 
need in the development of instructional 
material. 

To find the students’ problem and 
identify the weakness of the existing book, 
students were asked to fill guided 
questionnaire about evaluation of the existing 
book. The questionnaire consist of eleven 
questions, there were top seven weaknesses’ 
criteria of the existing book. Those criteria 
were important things regarded by the writer 
in the development of instructional reading 
book. The results of the questionnaire are the 
following: 
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Weaknesses of the Existing Reading Material 
Rank Weaknesses’ criteria 

I The textbook does not have attractive and clear layout 

II The textbook does not encourage students to learn more independently 
III The textbook does not provide  appropriate context and situation 
IV The textbook does not suggest interesting topic 
V The textbook does not provide clear instruction 
VI The textbook does not provide fluency practice in the reading skill 
VII The textbook does not introduce various topics and tasks for different 

learning style and interests 
 

Result of Students’ Questionnaire about the Expectation of Reading Material Development 
 

N
o 

Question 
Very 
true 

Smwht 
true 

Not 
true 

Total 

n % n % n % Ʃn Ʃ% 
1 Students’ interest in scientific 

reading  
7 60 5 40 - 0 12 100 

2 Scientific reading is very 
important 

9 75 3 25 - 0 12 100 

3 Students need appropriate 
scientific reading material 

10 80 2 20 - 0 12 100 

4 Textbook should provide attractive 
layout and picture illustration 

7 60 4 36 1 4 12 100 

5 Picture illustration should be clear 
& colorful 

7 60 4 35 1 5 12 100 

6 Textbook should provide various 
topics 

10 88 2 12 - 0 12 100 

7 Topics should appropriate with 
students’ need 

8 68 4 32 - 0 12 100 

8 Topic should provide educational 
information 

9 75 2 18 1 7 12 100 

9 Textbook should provide various 
tasks 

9 75 2 18 1 7 12 100 

10 Tasks should be communicative 10 84 2 16 - 0 12 100 
11 Textbook should provide clear 

instruction 
8 66 3 25 1 9 12 100 

 
Result of Students’ Questionnaire about 

the Expectation of Reading Material 
Development are: question 1 indicated 60% 
students interested in scientific reading. 
Question 2 and 3 showed that 80% and 60% 
agree that scientific reading is important 
ability that should be mastered by the students. 
Question 4 and 5 indicated that how 
importance of physical appearance of 
instructional reading material. It was shown by 
the result that 64% students agreed that 
textbook should be completed by picture 

illustration, attractive layout and they must be 
clear and colorful are showed by 60% of the 
students. 

Question 6, 7 and 8 were related to the 
topics provided in the textbook. The topics 
should be various and up-to-date. It was shown 
by the result 88% students. 68% students 
agreed that topics of the text book should 
appropriate with students’ need and 75% 
students agreed that topic should provide 
educational information.Question9, 10 and 11 
were related to the tasks in the textbook. The 
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result showed that 75% students agreed that 
the textbook should provide various tasks, 
84% students agreed that the tasks should be 
communicative, and 66% students agreed that 
the tasks should be completed by clear an 
understandable instructions. 
Material development 

The materials of scientific reading were 
related to the students’ need. At the first, the 

writer collected many articles, news, and 
research from the internet and certain book. 
Then, the writer filtered and selected the 
appropriate articles based on students’ need in 
the need analysis. There were 16 texts divided 
into 8 units from various topics such as 
education, psychology, science, technology 
and relationship. 

 
Book Map 

Unit Tittle of Reading Passage 
Unit 1: 

Education 
The Basis of Islamic Education 
The Important of Education 

Unit 2: 
Classroom 

Management 

What to Do When a Student Will Not Follow Your Instructions 

Ideas for Taking the Classroom Outdoor 

Unit 3: 
Effective 
Teaching 

Effective teaching strategies 

Keeping Students Accountable 

Unit 4: 
Great Teacher 

What Does It Mean To Be a Teacher 
10 Things That Make a Great Teacher 

Unit 5: 
Students and 

Parents 

Letter from Angry Mother  

The Important of Parent- Teacher Communication 

Unit 6: 
Teacher Voice 

Your Voice is a Great Tool to Show You are in Control 
Rapping Teacher 

Unit 7: 
Reading 

Newspaper 

The Importance of Reading Newspaper 

Studying with news in English class is useful 

Unit 8: 
Self Confidence 

Adolescence and Self Confidence 
Self – Confidence 

 
Expert validation 

According to expert evaluation, there 
were still many aspects to be revised. The 
expert suggests that the text should be 
provided by the discussion and opinion. He 
also suggested to writes the reference of each 
article under the text. 
Revision 1 

All of suggestions given by experts in the 
development were very precious for the 
researcher to attain improvement of the 
materials. All of aspects concerning with 
weaknesses of the developed instructional 
materials had been made based on the experts’ 
suggestion. The researcher did what experts 
suggested make the revised materials better 
than before. 
Try out 

The first try out, student read aloud the 
text in unit 3, then the researcher asked the 
students for main idea and retell the text about. 

Next, students read again the second text. 
After the students finished reading, the 
researcher asked them to give opinion about 
the text and answer the guided question 
provided in the book related to the text. 

The writer also asked them to do in 
pairs, discussing about how to make the 
effective teaching. Next, some students 
explained and shared what they have discussed 
with their pairs about the question given. 
There were three students performed their 
discussion, the class atmosphere became more 
interactive and attractive. 

According to the evaluation, the 
students said that they like reading the article 
and enjoy the lecturing because the materials 
given were closely related to their needs and 
they had beneficial information about how to 
control the classroom well if they were a 
teacher. However, the weakness of the 
lecturing was come to the text itself. Some 



64 
 

 

INOVASI, Volume XX, Nomor 2, Juli 2018

students were difficult to understand the 
second text because it was too long and many 
difficult words available there. 

The second try out, the same as the 
previous try out, student read aloud the text in 
unit 7, then the researcher asked the students 
for main idea and retell the text about. The 
activity continued with answering 
comprehensive question. There was still 
weaknesses found in the process of the second 
try out. In the unit 7, some students were 
difficult to understand the instruction of the 
exercises and activities.  
Revising 2 

The second revision was required after 
the writer tried-out the sample of materials in 
the classroom. The second revision was based 
on two aspects covering result of the field try-
out and students’ comment about the 
materials.  
Final product 

The reading textbook is developed 
based on the students’ need. Interesting 
reading passage with various and beneficial 
topics that is appropriate for second semester 
students. The topics are related to the students’ 
life and students’ department, such as 
education, psychology, religion, etc. Reading 
passage is also completed by picture 
illustration that relates with the topic. 
 
Conclusion 

This study discuss about developing 
instructional scientific reading materials for 
second semester English education students of 
Nahdhatul Ulama Sidoarjo. The final product 
of the development is a reading textbook 
entitled “Scientific Reading “. It contains six 
texts with the different topics, such as 

education, religion and psychology.  It is also 
completed by various exercises, activities, and 
picture illustration. The textbook is developed 
based on the result of expert validation and the 
result of try out to the students.  

Many revisions have been made 
according to the experts. Result of the try out 
also give contribution in revision. The 
researcher realizes that thera are some 
weaknesses in the process of development, but 
she expects this instructional will useful for 
English education students in scientific 
reading material.  
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Abstrak 
Beberapa pandangan masyarakat mengemukakan tentang perpecahan antar suku 
bangsa yang melanda masyarakat Indonesia akhir-akhir ini sangatlah majemuk. 
Diantaranya begitu minimnya nilai – nilai budaya karakter anak di Sekolah 
Dasar. Suatu permainan adalah olah tubuh yang menggerakkan lima indra dalam 
tubuh agar membuat suasana yang gembira dan menyenangkan. Sedangkan 
permainan zaman dahulu sangat mempengaruhi pada kebudayaan yang sedang 
diperankan oleh rakyat Indonesia sebuah karya yang selalu dibanggakan sebagai 
nilai pendidikan karakter bangsa ini.  Metode bermain adalah pendukung 
keberhasilan suatu kegiatan agar siswa dapat melakukan permainan menjadi 
semangat dan menyenangkan. Merujuk suatu permainan bentengan adat jawa 
akan membentuk pendidikan karakter anak bangsa, Pada penelitian ini memilih 
jenis kualitatif dengan pendekatan metode bermain pada permainan bentengan di 
Madrasah Ibtidaiyah As’ Saadah Surabaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
adanya penyatuan pendidikan karakter dengan permainan tradisional bentengan 
yang dapat dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar. Dengan 
permainan bentengan diharapkan dapat membuat tumbuh kembang karakter pada 
siswa secara optimal dengan  berstrategi bekerjasama serta interaksi antar 
pemain sehingga menjadi anak yang berkepribadian mulia, memiliki karakter 
baik dan dapat meneruskan budaya bangsa Bangsa Indonesia di lingkungan 
masyarakat yang sangat kompleks. 

 
Kata kunci : Pendidikan karakter, Permainan Tradisional Bentengan 
 
Pendahuluan 

Secara keseluruhan masalah yang 
dihadapi bangsa indonesia akhir – akhir ini 
banyaknya masalah yang muncul melanda 
masyarakat kita yaitu tentang permasalahan 
pembiayaan kehidupan, kekuatan , pangkat 
yang selalu menjadi tujuan utama suatu 
pekerjaan maka banyak terjadi pergeseran nilai 
sosial emosional dan lingkungan, ekonomi dan 
kebudayaan. Permasalahan yang sering terjadi 
misalnya tawuran antar siswa sekolah, 
kenakalan remaja, seperti pemakaian narkoba 
hingga kasus pembunuhan sulit dihindari 
sampai masalah harga diri bangsa 
dipertaruhkan. Diantara perilaku remaja saat 
ini kurang memperhatikan lingkungan cuek 
tidak mempunyai kepedulian terhadap 
lingkungan, kurang membiasakan bertingkah 

laku sopan sehari – hari maka banyaklah moral 
dan karakter anak yang melanda disekitar kita. 
Pembentukan karakter sebaiknya 
memperhatikan 3 (tiga) tahap Pengembangan 
belajar  yaitu pengetahuan, melakukan, dan 
kebiasaan dimulai saat anak tumbuh kembang 
sehingga pembentukan nilai karakter anak 
yang dimulai dari sekarang sangat 
berpengaruh sampai perkembangan 
pembentukan karakter usianya.  

Menurut Tadkiroatun Musfiroh bahwa 
perkembangan karakter sangat mempengaruhi 
nilai sikap, motivasi dan keterampilan. Sumber 
Daya Manusia merupakan aspek nilai yang 
paling penting dalam pembentukan 
kepribadian anak bangsa dalam menentukam 
kemajuan pada bangsa dan negara. Dalam 
peningkatan mutu sumber daya manusia 
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dilakukan saat program pendidikan yang 
mengikuti pada perkembangan siswa usia dini, 
pra sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. 
Upaya peningkatan perilaku individu dapat 
dilakukan secara berkesinambungan dan 
dipengaruhi dari dalam diri anak dan 
lingkungan sekitarnya. 

 Pada proses terjadinya suatu karakter, 
akan berpengaruh sebagaimana cara seseorang 
menilai diri dan orang lain. Pembentukan 
tingkah laku sangat berjalan sesuai dengan 
proses penyesuaian pribadi anak serta serta 
lingkungan sekitar yang mulai berkembang. 
Diri sendiri pada mulanya hanya 
memperhatikan kebutuhannya dan keinginan 
sendiri dengan bergantuung pada keluarga 
yang sangat kuat, secara berproses tingkat 
kemandirian yang lebih tinggi. Hal ini 
ditunjukkan dengan terbentuknya 
perkembangan untuk bersama dengan diri 
sendiri dengan lingkuungan sekitarnya. 
Seseorang dengan kegiatan bermain belajar 
untuk mengasah kemampuan emosionalnya 
dan sosial, diharapkan muncul kepribadian 
yang tangguh dan benar yang sesuai dengan 
tujuan dalam bermasyarakat. Termasuk 
beberapa permainan atau dolanan anak yang 
saat ini sudah berganti nama dengan 
permainan non tradisional yang disebut 
dengan permainan modern contoh game, 
internet, play station dan sebagainya. Dalam 
mengembangkan kebudayaan bangsa yang 
berkarakter maka membentuk alternatif agar 
siswa dapat mengambil peran dalam 
mengedepankan  nilai budaya dan mendapat 
solusi mengatasi berbagai masalah sosial , 
kultural dan moral masyarakat, maka 
permainan tradisional bentengan sebagai 
pilihan dalam pembelajaran. 

Hasil dari perkembangan karakter yang 
tergabung melalui gambaran penting dalam 
beberapa tindakan yang artinya melalui 
pendidikan budi pekerti dalam keluarganya 
melalui proses interaksi dalam masyarakat 
luas, keluarga, orang tua dan anak dapat 
bersama-sama dalam proses tanggap 
lingkungan yang berorientasi pada tindakan 
nyata beermakna sehingga dapat membattu 
pembentukan karakter diri anak yang dapat 
unggul sejalan dengan pribadinya. 

Bentuk permainan bentengan adalah 
permainan tradisional atau permainan dolanan 
yang dimainkan oleh sebagian besar anak-anak 
yang belum memahami tata cara melakukan 
permainan tersebut karena minimnya lahan 

untuk bermain yang saat ini sudah tergesar 
dengan permainan yang lebih canggih. Cara 
berrfikir masyarakat pada umumnya yang saat 
ini terjadi adalah pola pikir instan (praktis) 
yang menjadi faktor sudah jarangnya atau 
hilangnya permainan dolanan ini. Pada jaman 
dahulu permainan ini sudah dikenal dan 
dimainkan oleh para pewaris dari generasi ke 
generasi Bangsa Indonesia, Namun pada 
saatnya pendidikan sejarah kurang dikenalkan 
pada generasi berikutnya maka mulainya 
melemah dan lama kelamaan permainan ini 
terlupakan dan selanjutnya akan hilang 
diingatan anak-anak negeri ini. Hilangnya 
kepedulian serta rasa cinta kebudayaan akan 
menimbulkan dampak kondisi dimana generasi 
yang akan datang kurang mendapati jati 
dirinya sebagai anak bangsa, karena sudah 
tidak mengenal lagi budayanya sendiri oleh 
karena itu perlu adanya media informasi yang 
dapat dijadikan alternatif agar permainan 
bentengan tetap dimainkan dalam kondisi 
minim lahan bermain yang praktis serta 
menyesuaikan dengan ruang lingkup hidup 
masyarakat saat ini tanpa banyak mengurangi 
nilai positif yang terkandung didalam 
permainan bentengan. 

MI AS’SAADAH menggali kembali 
kebudayaan dalam kegiatan ekstrakurikuler 
yang diterapkan pada permainan bentengan 
dapat menggugah generasi muda termasuk 
anak-anak agar lebih mengetahui dan 
memaknai suatu permainan tradisional yang 
dipelajari untuk saling menghormati peraturan, 
menghargai kebersamaan, memaknai 
kejujuran, melakukan keberanian, melatih 
kemandiriaan, serta berjiwa sportif, konsisten 
dan bertanggung jawab oleh karena itu 
penelitian ini akan menunjukkan beberapa 
nilai karakter yang telah diterapkan melalui 
bentengan suatu permainan tradisional. 
 
Kajian Pustaka 
Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter yang mempunyai 
pemahaman perilaku berhubungan dengan 
pengetahuan moral, perasaan moral sifat yang 
munculnya dari hati dan perilaku moral dilihat 
dari kebiasaan tingkah laku seseorang.  

Tadkiratun Musfiroh (2008: 27) tealah 
menjelaskan bahwa karakter adalah 
serangkaian perilaku (behavior) yang mengacu 
pada sikap dan tindakan, dorongan dari dalam 
dan luar akan membentuk suatu karakter 
motivasi (motivations), dan keterampilan 
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Cara Bermain Bentengan  
Permainan ini dapat dimainkan oleh dua 

regu dengan jumlah angota yang sama 
biasanya 4 sampai 8 orang atau bahkan lebih 
untuk memainkan permainan ini diperlukan 
sebuah lapangan dengan luas kira kira 10x15 
m setiap regu wajib memilih sebuah pilar yang 
akan dijadikan Benteng bisa berupa pohon 
besar, pagar, tiang yang berwarna atau apapun 
yang dianggap cukup kokoh untuk dijadikan 
tempat menyekap Sandera.  
Peraturan Permainan :  
a) Sebelum memulai permainan diadakan 

hompimpa untuk membagi pemain kedalam 
kelompok yang berbeda.  

b) Semua ketua regu melakukan suit untuk 
menentukan regu mana yang akan bermain 
terlebih dahulu.  

c) Pada regu yang memenangkan suit 
memulai permainan dengan cara keluar dari 
Benteng untuk memancing regu lawan.  

d) Setiap peserta mempunyai fungsi 
pemancing atau yang dikejar dan juga 
sebagai pengejar. Dia akan menjadi 
pengejar regu lawan, apabila lawan lebih 
dahulu meninggalkan Bentengnya dan Dia 
akan menjadi orang yang dikejar oleh 
lawan apabila ia belakangan meninggalkan 
Bentengnya.  

e) Peserta yang tertangkap selanjutnya jadi 
tertawan dari pihak lawan demikian 
sebaliknya. 

f) Cara memegang lawan hanyap dengan 
memegang tubuh dari pihak lawan.  

g) Bagi tertawan yang sudah berada di daerah 
lawan, bisa bebas seperti pada mulanya 
apabila kawan timnya yang tidak 
tertangkap dapat meloloskan dengan jalan 
memegang bagian tubuh atau badannya. 
Untuk tertawan yang memiliki anggota 
lebih dari satu orang, semuanya dapat 
diloloskan dengan memegang satu diantara 
tawanan dan satu dengan lainnya pada 
situasi bersamaan saling bergendengan 
tangan.  

h) Benteng tersebut bisa dikatakan hangus, 
bilamana satu orang dari anggota  lawan 
menginjakkan kakinya di daerah 
pertahanan Benteng lawan dengan tidak 
adanya tawanan dalam Benteng tersebut.  

i) Setelah satu kelompok pertahanan hangus 
maka permainan ini dapat diteruskan oleh 
kelompok yang lolos menghanguskan dan 
berperan sebagai pemancing anggota yang 

lolos dari arena permainan dianggap 
tertangkap. 

j) Pemain yang keluar dari arena permainan 
dianggap tertangkap.  

 
Metode Penelitian 

Pada pengambilan data ini dengan 
memakai jenis kualitatif memakai  pendekatan 
fenomologi. Fenomonologi dipilih untuk 
mengungkapkan fenomena-fenomena yang 
timbul melalui penyatuan pendidikan karakter 
dengan dolanan  Bentengan pada Madrasah 
Ibtidaiyah Unggulan As’Saadah Surabaya. 
Peneliti menggunakan jawaban dari semua 
informasi untuk mengetahui pengalaman 
informan dan melibatkan kondisi alam untuk 
melihat  kenyataan yang dialami informan. 
Teknik Pengumpulan Data  

Penentuan subyek penelitian dilakukan 
dengan meggunakan purposive sampling. 
Subyek penelitian yakni siswa-siswa, guru, 
kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar 
dan komite sekolah. Teknik pengambilan data 
yang dipakai untuk penelitian ini yaitu 
wawancara mendalam, observasi langsung 
berperan pasif, dan analisis dokumen.  
a. Wawancara mendalam (in depth 

interviewing) Wawancara mendalam dalam 
penelitian ini sudah menggunakan suatu 
bentuk persoalan yang dengan bentuk 
keterbukaan (open-ended) dan mengarah 
pada kedalaman informasi serta dilakukan 
tidak secara langsung terinci guna 
mendapat jawaban subjek yang diteliti 
tentang sebagian besar yang sangat berguna 
untuk mendapat jawaban dari pencarian 
informasi secara lebih  luas, mendalam, dan 
lengkap.  

b. Observasi langsung berperan pasif 
Observasi berperan pasif adalah suatu cara 
pengumpulan data dimana peneliti hanya 
mendatangi lokasi, tetapi sama sekali tanpa 
memerankan apapun untuk pengamatan 
pasif. Dalam penelitian ini, observasi 
berperan dilakukan ketika peneliti terjun 
langsung untuk mengambil data, melihat 
penanaman nilai-nilai karakter melalui 
permainan tradisional.  

c. Analisis Dokumen Analisis dokumen 
dipakai untuk melengkapi suatu format  
yang didapat melalui wawancara. Data 
format yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu format terkait dengan karakter siswa 
yang ada di sekolah. 
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dianggap lemah maka ia akan tidak sulit 
menjadi tawanan lawannya. Oleh karena itu 
anggota satu kelompoknya berupaya 
meloloskannya, usaha pelolosan itu bisa 
merupakan senjata bagi regunya sebab sangat 
berbahaya bila berupaya membebaskannya 
dari pihak tawanan penjaga Benteng itu sendiri 
akan mudah dan bisa digunakan oleh pihak 
lawan berganti menyerangnya. Kondisi 
tersebut selanjutnya terjadi di setiap regu 
beranggapan dan berusaha untuk 
menghasilkan yang lebih unggul untuk timnya.  
Kebersamaan  

Pengajaran karakter diberikan oleh 
sekolah melalui permainan Bentengan adalah 
nilai kebersamaan, kekompakan dan kekuatan 
dari seluruh tim. Dan apabila ada anggota yang 
tertangkap oleh pihak musuh sudah tentu 
teman satu regunya berupaya membuat strategi 
bagaimana cara untuk menyelamatkannya dari 
tawanan musuh. Untuk ini anak akan berusaha 
belajar bahwa anak harus memiliki sikap 
peduli untuk selalu menolong rekan anggota 
yang kesusahan. Disamping ini permainan 
tersebut (Bentengan) dilakukan dengan 
perrmainan berkelompok ini tidak dapat 
diperankan perorangan, jika ingin bermain 
maka anggota regu perlu berpasangan dengan 
kawan yang mau diajak bermain, dan anak 
akan berusaha mencari teman dengan 
menjemput temannya satu-persatu. Proses 
pencarian teman ini secara dapat membuat 
anak menjadi tahu kondisi temannya apakah 
sedang sakit atau baik-baik saja. 
Nilai ber Strategi  

Pada pendidikan berkarakter melalui 
permainan Bentengan adalah strategi untuk 
mencari nilai pada permainan ini.  Ketika 
bermain semua anggota diwajibkan bisa 
mendapatkan suatu cara meraih kemenangan, 
semua anggota tim biasanya mengambil peran 
seperti penjaga, pemancing dan penyerang. 
Untuk itu anak yang sudah memiliki 
kemampuan dijadikan ketua dan mendapat 
kepercayaan dari anggota regu-nya dapat 
mengatur timnya sehingga memilih posisi 
anggota dan memberi perintah untuk mengatur 
pergerakan di dalam regu tersebut. Dalam 
permainan ini secara tidak sengaja anak belajar 
ilmu kepemimpinan dengan menempatkan 
setiap anggota tim-nya pada tempat yang benar 
untuk meraih kemenangan.  
Nilai Interaksi Antar Pemain  

Pendidikan berkarakter yang diajarkan 
di sekolah melalui permainan Bentengan 

adalah nilai interaksi antar pemain.  Permainan 
Bentengan mewajibkan setiap pemain 
menjalin kolaborasi dengan pemain lainnya, 
permainan Bentengan memberi semangat pada 
kawannya untuk berlatih berkomunikasi 
dengan pemain lainnya baik teman 
kelompoknya maupun musuh, interaksi ini 
dapat terjadi baik dalam bentuk usaha 
penyusunan siasat, memotivasi temannya 
maupun untuk mengalahkan pihak lawan. 
Melalui hubungan langsung dengan orang lain, 
anak dapat mengetahui siapa dirinya di tengah 
lingkungannya, apapun yang dapat dikerjakan 
dan bagaimana dia mampu membawa diri 
sesuai dengan lingkungan di sekitanya.  
Nilai Melatih Ketangkasan Fisik  

Pendidikan berkarakter ini dapat 
diajarkan melalui sekolah melalui permainan 
Bentengan merupakan nilai keterampilan fisik.  
Pada permainan Bentengan menggunakan 
kekuatan fisik dan ketangkasan pada pemainya 
agar dapat bermain sesuai dengan olahraga 
yang bertujuan melatih ketrampilan pada diri 
anak.  

 
PENUTUP 

Permainan karakter melaui media 
permainan tradisional telah terimplentasi 
dengan baik di Madrasah Ibtidaiyah Unggulan 
As’Saadah Surabaya tercermin dengan adanya 
ekstrakulikuler budaya jawa yang mengajarkan 
budaya jawa terutama permainan tradisional 
bentengan. MI Unggulan As Saadah berupaya 
mengembangkan karakter siswa antara lain : 
nilai karakter kerjasama dan kebersamaan, 
berstrategi, kolaborasi bersama pemain dapat 
melatih kekuatan fisik. 

Karakter positif inilah yang diharapkan 
akan menjadi bekal dalam berinteraksi dan 
bersosialisasi bersama dalam lingkungan 
sekitar dan siswa dan siswa dapat 
menyesuaikan diri serta dapat menyelesaikan 
persoalan di masyarakat nantinya. Selain itu 
melaui permaianan tradisional Bentengan, 
sekolah berupaya untuk melestarikan budaya 
jawa tang hampir punah ditelan modernisasi 
dan globalisasi. 
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Abstrak  

Publikasi suatu artikel ilmiah merupakan aktivitas yang harus dilakukan bagi 

masyarakat ilmiah, salah satu diantaranya adalah mahasiswa. Artikel yang 

dirancang dengan kemampuan dan keterampilan menulis suatu artikel melalui 

rencana pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa dalam suatu penelitian 

secara mandiri. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui peranan model 

pembelajaran Inquiri bidang keperawatan dalam meningkatkan kemampuan 

menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. Pendekatan metode studi dilakukan 

dengan cara studi pustaka dengan sumber informsi utama berasal dari: jurnal 

nasional dan internasonal, disertasi, buku teks, dan analisis jurnal. Selain itu 

telah didapatkan data awal melalui survey kepada mahasiswa dan dosen sebagai 

responden. Hasil studi menunjukkan bahwa model pembelajaran inquiri cukup 

efektif meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa.  

 

Kata kunci : Inquiri, Keperawatan, artikel ilmiah  

 

 
Pendahuluan 

Direktorat Penjaminan Mutu memantau 

penyelenggara program magister, doktor dan 

doktor terapan memantau perlu evaluasi 

terhadap pelaksanan Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015 meliputi : (a) sistem SKS, (b) 

lama masa studi, (c) kualifikasi pembimbing 

dan promotor, (d) jumlah bimbingan per 

dosen, (e) publikasi (Dikti, 2016). Hasil 

penelitian wajib dipublikasi dengan tujuan 

sebagai media informasi dan komunikasi, 

dasar penelitian lanjutan dan dasar 

peningkatan kuantitas dan kualitas dalam 

peningkatan pengetahuan teknologi  (Dikti, 

2016).  

Publikasi artikel ilmiah merupakan 

aktivitas yang tak dapat dihindari bagi 

masyarakat ilmiah khususnya di perguruan 

tinggi atau lembaga penelitian. Sebagai unsur 

masyarakat ilmiah dimaksud, para mahasiswa, 

dosen, dan peneliti  wajib mengetahui serta 

memahami bagaimana menulis dan 

mempublikasikan artikel ilmiah pada suatu 

forum ilmiah. Dengan memiliki keterampilan 

menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah, 

maka akan memberikan manfaat tidak hanya 

untuk kelancaran studi dan karir para 

mahasiwa, tetapi juga memberi manfaat untuk 

kepentingan-kepentingan ilmiah lainnya 

(seminar, pelatihan dan lain sebagainya). 

 Artikel ilmiah suatu cara untuk 

meningkatkan kegiatan akademik atau dasar 

aturan dalam perkuliahan. Artikel ilmiah yang 

disusun dapat berupa suatu tulisan ilmiah yang 

yang  mampu sebagai media komunikasi dan 

informasi antar civitas akademika. Artikel 

ilmiah sebagai media informasi pengetahuan 

baru, gagasan dan kajian. Artikel ilmiah 

sebagai salah satu elemen penting dalam 

proses perkuliahan terkadang masih dianggap 

sesuatu yang menakutkan oleh sebagian 

mahasiswa. Hal tersebut terjadi karena 

banyaknya elemen-elemen penting yang harus 

diketahui dan dipelajari dan masih dianggap 

sulit bagi para mahasiswa.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

pada mahasiswa tingkat sarjana didapatkan 

suatu informasi bahwa terdapat beberapa 

kendala diantaranya : mahasiswa masih sulit 

mencari jurnal yang baik, keterbatasan bahasa, 

sulit telaah jurnal, menentukan topik 

penelitian, menerapkan metode penelitian 
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seperti menentukan desain penelitian, dan 

menentukan jumlah sampel, menggagas opini 

dalam pembahasan, menyusun definisi 

operasional yang benar menyusun instrumen 

penelitian, dan menentukan uji hipotesis 

dengan metode analisis data kuantitatif. Studi 

pendahuluan yang dilakukan pada dosen 

dengan status magister diperoleh informasi 

bahwa masih banyak yang hanya sekedar 

menulis hasil penelitian dan mengalami 

kesulitan dalam menulis pembahasan serta 

menentukan saran yang bersifat operasional 

(hasil wawancara penulis, 2018).  

Data Pusat kreativitas Mahasiswa 

(PKM) dari studi pendahuluan di universitas 

swasta di Jawa Timur didapatkan bahwa ada 

kecenderungan menurun dari tahun 2015-2017 

baik dari segi kualitas artikel yang ditulis 

ataupun dari kuantitas. Pada tahun 2015 dari 

176 penggunggah proposal yang dinyatakan 

lolos oleh dikti hanya 5 proposal. Pada tahun 

2016  dari 176 penggunggah proposal yang 

dinyatakan lolos oleh dikti hanya 3 proposal, 

dan pada tahun 2017 dari 155 penggunggah 

proposal yang dinyatakan lolos oleh dikti 

sebanyak 3 proposal.  (PKM UM Jember, 

2017). Eksistensi dunia keperawatan dapat 

ditunjukkan dari kuantitas dan kualitas artikel 

imiah yang dihasilkan oleh profesi dan 

mahasiswa keperawatan baik tugas yang 

dikerjakan secara mandiri ataupun tugas 

sebagai kewajiban saat menempuh dunia 

pendidikan (Hadiyani, 2003).  

Perkembangan ilmu pengetahuan 

didapatkan dari hasil penelitiandan kajian 

pustaka sebagai bukti perkembangan dari 

ipteks. Kualitas dari suatu artikel ilmiah dapat 

dilihat dari artikel dan tulisan yang dihasilkan 

di setiap komponen artikel. Seringkali penulis 

tidak mematuhi aturan penulisan yang sudah 

ditentukan dalam artikel ilmiah. Banyak hal 

yang harus diperhatikan dalam menyusun 

artikel ilmiah dari penentuan topik penelitian 

(Handiyani, 2007). 

 Melakukan telaah ilmu keperawatan 

sangat diperlukan oleh mahasiswa 

keperawatan, berdasarkan pemikiran bahwa 

ilmu itu empiris dan diterima secara ilmiah 

masyarakat baik keperawatan atau non 

keperawatan. Pola pikir logis dan tepat angat 

diperlukan dalam menangkap suatu fenomena 

sebagai dasar dari pemikiran terhadap topik 

penelitian (Nursalam, 2013). Ilmu (sicence) 

dan penelitian (research) tidak dapat 

dipisahkan. Ilmu tidak akan berkembangang 

tanpa penelitian, sebaliknya penelitian tidak 

ada jika tidak ada kerangka ilmu 

(Sastroasmoro & Ismail, 2011).  

Mahasiswa bidang keperawatan disaat 

memberikan asuhan keperawatan dapat 

menerapkan evidence based nursing and 

practice dan menjadikan sebuah tulisan yang 

baik menjadi artikel ilmiah. Adanya beberapa  

kendala yang dihadapi para mahasiswa dalam 

menulis suatu artikel ilmiah harus terus 

menerus dicarikan upaya untuk mengatasinya. 

Upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa 

dalam menulis diperlukan pendekatan tentang 

bagaiman menulis artikel ilmiah berdasarkan 

dari pengalaman melakukan praktik 

keperawatan dan evidence based nursing and 

practice. Pemilihan strategi dan metode 

diperlukan yang disesuaikan dengan bidang 

keilmuan. Metode inkuiri dimungkinkan 

menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan menulis artikel 

ilmiah. Metode inquiri berfokus pada 

ketrerampilan meninjau secara sistematis dan 

kritis. Mahasiwa akan dapat mengambil 

keputusan secara tepat (Sastroasmoro & 

Ismail, 2011).  

Kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

dapat mengembangkan kemampuan dalam 

pembelajaran metode inquiri. Pembelajan 

inquiri melibatkan mahasiswa secara aktif 

dalam menbuat pertanyaan, menemukan 

informasi dan melakukan penelitian. Metode 

pembelajaran inquiri memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa meningkat kemampuan 

intelektualdalam berpikir reflektif dan kritis 

(Hanafiah, 2009).  

Rumusan Masalah  

1. Mengapa model pembelajaran dengan 

metode inquiri dapat meningkatkan 

kemampuan menulis artikel ilmiah pada 

mahasiswa ? 

2. Bagaimanakah implementasi model 

pembelajaran metode inquiri pada 

mahasiswa ? 

3. Faktor apa saja yang menghambat 

penerapan metode inquiri dalam 

meningkatkan kemampuan menulis artikel 

ilmiah pada mahasiswa ? 

4. Bagaimana solusi dari upaya penerapan 

metode inquiri dapat meningkatkan 

kemampuan menulis artikel ilmiah pada 

mahasiswa ? 

Tujuan Studi  

1. Untuk mengetahui model pembelajaran 

metode inquiri dapat meningkatkan 
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kemampuan menulis artikel ilmiah pada 

mahasiswa  

2. Untuk mengetahui bagaimana 

implementasi model pembelajaran metode 

inquiri pada mahasiswa  

3. Untuk mengetahui faktor yang 

menghambat penerapan metode inquiri 

dapat meningkatkan kemampuan menulis 

artikel ilmiah pada mahasiswa 

4. Untuk mengetahui solusi dari upaya 

penerapan metode inquiri dapat 

meningkatkan kemampuan menulis artikel 

ilmiah pada mahasiswa 

 

Kajian pustaka/teori 

Metode pembelajaran inkuiri  

Asal kata inquiri adalah menanyakan 

atau penelitian. Dalam pembelajaran inkuiri di 

harapkan mahasiswa terlibat langsung secara 

maksimal dalam pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan dalam mengkritisi. 

Prose pembelajaran inquiri menekankan pada 

proses belajar dan aktivitas mahasiswa dalam 

berkreativitas mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan, sikap dan nilai. Rangkaian 

pembelajaran berbasis inquiri akan melibatkan 

secara optimal dalam meningkatkan 

kemampuan dalam melakukaan telaah kritis 

dan logis. Perubahan terhadap pengetahuan, 

sikap dan keterampilan dapat didapatkan oleh 

mahasiswa dapat didapatkan dengan 

sendirinya jika mahasiswa terlibat secara aktif 

dalam metode pembelajaran metode inquiri 

(Hanafiah, 2009; Subarata, 2000). 

Menurut Hanafiah (2009), ada 

beberapa macam metode Inkuiri, yaitu: (a) 

pelaksanaan didasarkan atas petunjuk (inquiri 

terpimpin). Kegiatan dilakukan dengan 

memulai dengan pertanyaan. Pembimbing 

mengajukan pertanyaan sampai mahasiswa 

mencapai yang menjadi tujuan, (b) melakukan 

penelitian dengan merumuskan masalah, 

melakukan penelitian dan membuat 

kesimpulan disebut dengan inquiri bebas, (c) 

inquiri modifikasi dimana pembimbing 

menyampaikan permasalahan atas dasar teori 

yang sudah dipahami oleh mahasiswa dengan 

tujuan membuktikan pembenaran (hipotesis).  

Menurut (Hanafiah, 2009) beberapa 

fungsi metode inkuiri (a) menciptakan 

komitmen mahasiswa untuk belajar dengan 

meningkatkan keterlibatan, loyalitas dalam 

proses pembelajaran. (b) dalam mencapai 

tujuan pembelajaran diperlukan mahasiswa 

hendaknya bersikap yang aktif dan kreatif (c) 

percaya diri dan terbuka terhadap hasil 

penelitiannya.  

Langkah-langkah yang harus 

diperhatikan menurut (Hanafiah, 2009) adalah: 

(a) identifikasi kebutuhan mahasiswa, (b) 

melakukan seleksiterhadap materi dan konsep 

yang akan diberikan. (c) seleksi terhadap 

masalah yang akan dipelajari, (d) menentukan 

peran mahasiswa, (e) mmelakukan pengecekan 

pengetahuan dan pemahan mahasiswa 

terhadap masalah yang akan diteliti (f) setting 

kelas, (g) mempersiapkan fasilitas, (h) 

mahasiswa menyampaikan hasil temuan, (i) 

analisis hasil temuan, (j) dialog interaktif antar 

mahasiswa, (k) penguatan mahasiswa (l) 

bersama dengan mahasiswa dalam melakukan 

generalisasi dari hasil temuan.  

Metode inkuiri mempunyai kelebihan 

menurut (Hanafiah, 2009) : (a) membantu 

mahasiswa berproses kognitif dalam 

mengembangkan kemampuan, kesiapan dan 

penguasaan keterampilan, (b) mahasiswa 

mendapat pengetahuan (c) motivasi dan 

kemamauan belajar akan lebih baik, (d) 

kemampuan dan minat mahasiswa berpeluang 

berkembang dan lebih maju, (e) meningkatkan 

kepercayaan diri karena pembelajaran berpusat 

pada mahasiswa dimana peran mahasiwa lebih 

besar dibandingkan peran pembimbing.  

Metode inkuiri juga mempunyai 

kelemahan  (Hanafiah, 2009): (a) mahasiswa 

harus siap dan matang serta berani (b) tidak 

akan mencapai hasil yang memuaskan jika 

jumlah mahasiswa melebihi kapasitas (c) 

pembimbing dan mahasiswa sulit untuk 

perpindah ke metode inquiri (d) berfokus pada 

proses pengetahuan dan menkesampingkan 

sikap dan keterampilan mahasiwa.  Metode 

inkuiri dalam penelitian dari dasar diatas 

sebagai bentuk  kegiatan pembelajaran dengan 

melibatkan kemampuan mahasiswa secara 

optimal dalam menguji hipotesis. 

Artikel Ilmiah  

Artikel ilmiah (research articles) 

menurut Adnan dalam buku (Gunawan, Riadi, 

& Sya'ban, 2012) adalah laporan yang disusun 

secara sistematis terhadap  hasil kajian atau 

hasil penelitian. Masyarakat dan audiens 

ilmiah sebagai objek dari hasil kajian dan hasil 

penelitian. Yang dimaksud dengan audiens 

adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan 

ilmuwan. Artikel ilmiah merupakan media 

komunikaksi yang digunakan oleh mahasiswa, 

dosen, peneliti dan ilmuwan untuk 
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menyampaikan hasil kajian dan ilmu atau 

penelitian.  

Artikel ilmiah menurut kamus besar 

bahasa indonesia (KBBI) adalah tulisan 

lengkap misalnya laporan sebuah berita, essai 

dalam majalah surat kabar dan lain-lain. 

Artikel ilmiah dirancang untuk dapat dimuat 

dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang 

ditulis atas dasar tatanan ilmiah dan sesuai 

pedoman yang disepakati.  

Artikel dan artikel ilmiah secara makna 

ada perbedaan. Artikel dapat diartikan sebagai 

tulisan lengkap tanpa dasar pedoman ilmiah, 

sedangkan artikel ilmiah berisi kaidah-kaidah 

penulisan ilmiah yang sebagai 

pertanggungjawaban secara ilmiah. Artikel 

ilmiah ditulis dapat dibuat oleh civitas 

akademika seperti mahasiswa, dosen, 

pustakawan dan peneliti. Karya artikel ilmiah 

dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan 

(evidence based practice and nursing), kajian 

pustaka dan pemikiran, hasil pengembangan 

dalam sebuah proyek penelitian. 

Karakteristik Artikel Ilmiah 

Jenis artikel yang terdapat dalam 

jurnal ilmiah a) artikel hasil penelitian, (b) 

artikel non penelitian, (c) tinjauan buku (books 

review), (d) obituari (obituary), (e) laporan 

kasus, (f) editorial. Jurnal bidang kesehatan 

dan kedokteran memuat hampir semua jenis 

artikel. Umumnya jurnal ilmiah memuat dua 

atau empat dari tujuh jenis artikel yang ada. 

Keempat artikel yang dimaksud adalah artikel 

hasil penelitian, artikel non penelitian, artikel 

tinjauan buku dan artikel obituari (Gunawan, 

Riadi, & Sya'ban, 2012).  

Cara menulis dan menyajikan, artikel 

dapat dikelompokan yaitu : artikel hasil dari 

penelitian dan artikel non penelitian. Artikel 

Penelitian ditulis berdasarkan proses dan data 

yang dihasilkan dan didapatkan, baik kajian 

pustaka atau penelitian lapangan.  Artikel non 

penelitian adalah yaitu artikel yang ditulis 

tanpa melalui proses penelitian terlebih 

dahulu. Artikel non penelitian ini biasanya 

bersifat subjektif dengan gaya bahasa 

kehidupan sehari-hari dan tidak disertai 

dengan fakta umum sebagai penguatnya. 

Tahapan menulis  

Tahapan menulis artikel ilmiah dapat 

melalui beberapa tahap : (a) Membaca artikel 

dengan cara membaca abstrak, memahami 

konteks penelitian, membaca kesimpulan, 

mengidentifikasi argumen utama atau posisi 

artikel, meninjau argumen, membuat catatan 

saat membaca. (b) merencanakan tulisan : 

menulis gambaran singkat dalam menentukan 

aspek-aspek artikel mana yang paling penting, 

mengidentifikasi kosa kata kunci untuk 

digunakan dalam ringkasan.       (c) Menulis 

ringkasan : jangan gunakan kata ganti orang 

(Anda, saya, kami, kita, kamu, membuat 

kalimat seobjektif mungkin, memulai dengan 

mendefinisikan rumusan masalah, 

mendiskusikan metodologi yang digunakan 

oleh penulis, mendeskripsikan hasil penelitian, 

menghubungkan gagasan utama yang 

ditampilkan dalam artikel, jangan membuat 

kesimpulan sendiri, menghindari penggunaan 

kutipan langsung dari jurnal artikel. 

Model pembelajaran Inquiri dan Artikel 

ilmiah  

 Praktik berbasis bukti bukanlah 

pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas, 

atau penelitian keperawatan. Peningkatan 

kualitas mungkin berbasis bukti dan temuan 

dapat berkontribusi untuk inisiatif Evidence 

based Practice (EBP) atau penelitian lainnya. 

Juga, sebuah proyek praktik berbasis bukti 

dapat mengarah pada penelitian penelitian atau 

inisiatif peningkatan kualitas. Pembelajaran 

inquiri merupakan salah satu dari metode yang 

ada di Student Centered Learning (SCL) 

dengan memberikan integrasi antara riset 

dengan proses pembelajaran.   

 Metode belajar dengan pendekatan 

inquiri diartikan sebagai langkah – langkah 

terstruktur, sistematis, ilmiah, dan multi faset 

dalam mencari sebuah jawaban atas 

pertanyaan tertentu. Berbeda dengan problem 

– based learning, di mana peserta memiliki 

kebebasan dalam menganalisis masalah tetapi 

di dalam inquiri mahasiswa diberikan sebuah 

pertanyaan pemicu yang untuk bisa perlu 

melakukan pendekatan ilmiah dan multi faset. 

 Tahap akhir setelah mahasiswa 

memahami metodologi dan menerapkan riset 

skala kecil selanjutnya mahasiswa diwajibkan 

untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata 

dan menghasilkan rekomendasi penyelesaian 

masalah dalam bentuk tulisan akhir baik 

skripsi, thesis atau desertasi terbaik serta 

membuat paper publikasi dari penelitian yang 

sudah dilakukan. Artikel dan penelitian yang 

ada disarankan dipublikasi di jurnal nasional, 

jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

intenasional.  

Metode Kajian 

Artikel ini disusun dengan pendekatan 

metode studi pustaka. Sebagai sumber 

http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
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informasi bahan studi diperoleh dari beberapa 

acuan seperti : jurnal ilmiah (nasional dan 

internasional), prosiding seminar, tesis dan 

disertasi. Dilakukan studi pendahuluan dengan 

melakukan survey untuk mendapatkan 

gambaran kesulitan mahasiswa dalam menulis 

artikel ilmiah. Studi pendahuluan dengan 

melakukan wawancara dengan menurunkan 

pertanyaan terbuka terhadap 15  mahasiswa 

sebagai responden. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis secara diskriptif 

kuantitatip untuk menjawab permasalahan 

yang diusulkan. 

 

Pembahasan 

1. Model pembelajaran metode inquiri 

dalam meningkatkan kemampuan 

menulis artikel ilmiah pada mahasiswa  

Menulis artikel klinis adalah cara 

penting untuk mendapatkan pesan kesehatan 

yang diharapkan untuk menerapkan praktik 

berbasis bukti (inquiri). Mahasiswa mencari 

cara untuk meningkatkan praktik keperawatan 

mereka dapat ditemukan dengan baik artikel 

yang menjelaskan dengan jelas dan dapat 

digunakan, maka ini mungkin memiliki 

dampak positif pada keperawatan (Evidence 

Based Nursing) (Wiley, 2014).  

Pertanyaan reflektif untuk 

pengembangan pengetahuan dalam praktik 

keperawatan akan memberikan gambaran 

metode penelitian yang melibatkan mahasiswa 

dalam praktik keperawatan sebagai dasar 

untuk mengembangkan pengetahuan untuk 

keperawatan dan meningkatkan praktik. 

Metode penelitian ini didasarkan pada ide-ide 

dalam ilmu tindakan dan praktik reflektif, dan 

filsafat kritis. Praktik keperawatan dipandang 

sebagai sumber pengetahuan baru karena 

mahasiswa terlibat dalam menciptakan serta 

memodifikasi pengetahuan untuk menanggapi 

situasi klinis tertentu.  Penelitian dirancang 

untuk mencakup tiga fase, yaitu deskriptif, 

reflektif dan kritis/emansipatoris, dan 

berorientasi untuk memberikan pemahaman 

kepada mahasiswa tentang sifat dan arti dari 

praktik mereka sendiri, untuk memperbaiki 

dan meningkatkan praktik melalui refleksi diri 

dan kritik, dan untuk menghasilkan model 

praktik baik dan aplikasi serta untuk 

menemukan proses praktik dalam situasi 

klinis. Metode inkuiri ini dapat digunakan oleh 

perawat dan mahasiswa keperawatan dalam 

kolaborasi dengan penelitian atau pembimbing 

untuk mengembangkan pengetahuan 

keperawatan tentang praktik, meningkatkan 

praktik individu, dan terlibat dalam 

pembelajaran bersama (Kim, 2001) 

Praktik berbasis bukti bukanlah 

pemanfaatan penelitian, peningkatan kualitas, 

atau penelitian keperawatan, meskipun 

mungkin terkait dengan masing-masing 

proses, misalnya, proyek peningkatan kualitas 

mungkin berbasis bukti, dan temuan dapat 

berkontribusi untuk inisiatif Evidence based 

Practice (EBP) atau penelitian lainnya, tetapi 

sebuah proyek praktik berbasis bukti dapat 

mengarah pada penelitian penelitian atau 

inisiatif peningkatan kualitas (Beyea & 

Slattery, 2006).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gunel : 2007 dilakukan penletian dengan 

dengan memberikan perlakuan terhadap 

praktik pengajaran tradisional. Data pada nilai 

post-test mahasiswa, Tujuan membandingkan 

efektivitas dari pendekatan berbasis inkuiri 

yang dikenal sebagai pendekatan Heuristik 

Tulisan Ilmiah sebagai dalam kaitannya 

dengan tingkat pencapaian siswa dan 

penerapan pendekatan pembimbing. Dengan 

pendekatan penelitian mixed-method 

digunakan untuk menganalisis data observasi 

pembimbing dan hasil tes mahasiswa. Temuan 

utama dari penelitian ini adalah bahwa 

pelaksanaan tidak memiliki dampak pada 

kinerja siswa pada nilai post-test dan 

penerapan pendekatan Heuristik Menulis Sains 

memiliki keuntungan yang signifikan dalam 

mengatasi kesenjangan prestasi dalam kelas 

sains (Gunel & Hand, 2007). Dari penelitian 

ini disimpulkan bahwa bagian yang sulit untuk 

sukses adalah mengubah praktik pembimbing 

dari cara pengajaran tradisional yang dirasakan 

menjadi pendekatan berbasis inkuiri.  

Mahasiswa keperawatan adalah masa 

depan anggota profesi keperawatan, dan untuk 

profesi untuk terus maju, penelitian 

keperawatan harus menjadi dasar praktik klinis 

berbasis bukti yang komprehensif, hal ini 

mungkin hanya terjadi dengan peningkatan 

paparan pada penelitian keperawatan. Sangat 

penting bahwa masa depan anggota profesi 

keperawatan, mengembangkan penghargaan 

untuk dan menjadi lebih terlibat dalam 

penelitian keperawatan dalam menghasilkan 

evidence based practice and nursing sebagai 

temuan praktik keperawatan profesional  

(Marta, Anna, & Zhu, 2013).  
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2. Implementasi model pembelajaran 

metode inquiri pada mahasiswa 

Keperawatan  

Tujuan utama untuk komunikasi tertulis 

dalam keperawatan adalah untuk secara jelas 

dan ringkas mendokumentasikan rencana 

perawatan bagi klien yang menggunakan 

proses keperawatan. Kualitas catatan 

keperawatan dan rencana asuhan keperawatan 

sering bergantung pada kemampuan perawat 

untuk menilai pasien dan mengembangkan, 

menganalisis, dan mengkomunikasikan 

rencana perawatan secara kritis. Catatan 

keperawatan adalah bentuk dokumentasi legal, 

dan prinsip yang terkait dengan penulisan 

ilmiah biasanya tidak berlaku untuk jenis 

dokumentasi ini. Kemampuan untuk menulis 

dalam gaya ilmiah adalah keterampilan 

penting untuk lulusan keperawatan sejak 

komunikasi tertulis dalam bentuk penilaian 

perawatan keperawatan yang komprehensif, 

manajemen kasus, dan dokumentasi kebijakan 

keperawatan dan praktek digunakan setiap hari 

di semua perawatan kesehatan pengaturan. 

Menulis dengan baik juga merupakan 

prasyarat untuk mengejar lulusan pendidikan 

keperawatan. Selain itu, banyak jurnal 

keperawatan yang membuat komunitas 

keperawatan selalu mengetahui kemajuan 

dalam praktik keperawatan dan pernyataan 

kebijakan tentang asuhan keperawatan dan 

masalah perawatan kesehatan kritis  (Hallas & 

Feldman, 2006) 

Berikut adalah bagan dalam 

melaksanakan pembelajaran inquiri yang dapat 

diterapkan sebagai langkah dalam upaya 

meningkatkan kemampuan dalam menulis 

artikel ilmiah.  

 

Prosedur Pembelajaran Inquiri 

 
Gambar 1. Prosedur Pemberlajarn Inquiri  

 

Fase : (a) masa orientasi dimana 

awal pertama untuk membina dan 

menciptakan suasana akademik dan  

pembelajaran yang responsif, pembimbing 

menciptakan suasana diamana 

mahasiswwa siap dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, pembimbing 

mengajak mahaasiswa untuk berpikir 

memecahkan masalah. Langkah orientasi 

merupakan tahap yang  penting. kemauan 

mahasiswa menentukan  keberhasilan 

strategi dalam aktivitas memecahkan 

masalah. Tidak adanya kemauan tidak 

dapat menciptakan proses pembelajaran 

dan suasana akademik yang baik, (b) 

mumuskan masalah adalah dimana 

mahasiwa menyajikan permasalahm yang 

ditemukan dan menentukan pola pikir 

pemecahan masalah (problem solving) (c) 

merumuskan hipotesis. Jawaban sementara 
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dari masalah perlu di uji kebenarannya. 

Hipotesis harus memiliki landasan berpikir 

yang kokoh dan logis, (d) mengumpulkan 

data merupakan suatu cara mendapatkan 

informasi menguji hipotesis yang diajukan. 

Strategi pembelajaran inkuiri akan 

melakukan pengumpulan data dan 

mengembangkan inteektual.  Dalam tahap 

ini pembimbing bertugas mengajukan 

pertanyaan. (e) menguji hipotesis. Dari 

hasil pengumpulan data selanjutnya akan 

dilakukan pengujian hipotesis untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang ada 

(f) menguji hipotesis. Untuk mendapatkan 

keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka akan 

dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan 

data yang ada. Menarik Kesimpulan : 

mendeskripsikan temuan berdasarkan 

hoptesis penelitian. Pembimbing dapat 

menunjukkan data yang relevan untuk 

membuat kesimpulan yang baik dan 

akurat.  

Pembelajaran metode inkuiri 

merupakan proses yang dibangun atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Mahasiswa melakukan kolaborasi dalam 

mengatasi masala dan tidak hanya 

mendapatkan instruksi dari berperan 

sebagai fasilitator dan bukan memberikan 

jawaban secara penuh. Menanamkan dasar 

pola pikir ilmiah pada mahasiswa 

merupakan salah satu Model inkuiri. 

Mahasiswa  berperan inisiatif. Metode 

pembelajaran inkuiri adalah kegiatan 

belajar yang melibatkan kemampuan 

mahasiswa secara maksimal dalam secara 

sistematis, kritis dan logis kegiatan belajar, 

mengembangkan sikap percaya diri pada 

mahasiswa.  

Metode pembelajaran inkuiri adalah 

pembelajaran yang dirancang untuk 

membimbing mahasiswa dapat melakukan 

penelitian dan menentukan masalah 

berdasarkan fakta. Model inkuiri 

menitikberatkan pada proses menemukan 

dan mengatasi masalah atas fakta yang ada 

dengan sistemati, kritis dan logi. Peran 

mahasiswa adalah mencari dan 

menemukan sendiri pemecahan masalah 

sedangkan pembimbinh sebagai fasilitator 

dan pembimbing mahasiswa untuk belajar. 

3. Faktor yang menghambat 

penerapan metode inquiri 

Hasil penelitian yang dilakukan 

Huang dan Zha (2017) di Cina mayoritas 

yang signifikan (89,2%) dari responden 

melaporkan persepsi hambatan bahasa 

adalah yang paling menonjol, diikuti oleh 

presentasi yang buruk dan pembacaan 

artikel. Penguasaan bahasa asing 

diperlukan dalam pendidikan atau 

pelatihan tentang penelitian keperawatan. 

Selain itu latar belakang, motivasi, jenis 

kelamin dan pengalaman kerja 

mempengaruhi kemampuan dalam 

membaca, menganalisis dan memahami 

secara signifikan  (Huang & Zha, 2017).  

Faktor yang paling sering 

diidentifikasi menghambat penggunaan 

penelitian adalah kekurangan bahan dan 

sumber daya. Banyak peserta juga 

menunjukkan waktu adalah kendala 

menghambat yang lebih sering. (Suarez, 

2011). Kebanyakan mahasiswa 

keperawatan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berikut: "Apa yang dianggap 

gaya penulisan ilmiah?" "Apa yang harus 

dimasukkan dalam makalah?" "Di mana 

saya menemukan referensi?" "Referensi 

apa yang tepat?" "Bagaimana referensi 

dikutip?" Bagaimana seharusnya kertas 

diketik? ”“ Mengapa saya harus menulis 

makalah untuk kursus keperawatan? 

”Pertanyaan dan kecemasan ini 

diungkapkan oleh mahasiswa keperawatan 

di seluruh negeri, terutama karena 

mahasiswa keperawatan sarjana dan 

pascasarjana diminta untuk menulis 

makalah ilmiah di seluruh perjalanan 

keperawatan  (Hallas & Feldman, 2006). 

Kesimpulan dari wawancara 15 

mahasiswa yang dilakukan wawancara 

didapatkan kesimpulan bahwa beberapa 

kendala yang didapatkan antara lain: (a) 

dosen pembimbing skripsi yang sulit 

ditemui, (b) minimnya waktu bimbingan , 

(c) kurang koordinasi antara pembimbing 

utama dan pembimbing kedua, (d) 

keterbatasan referensi terkait topik yang 
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diambil, (e) keterbatasan fasilitas dana, (f) 

kendala keterbatasan dalam menentukan 

masalah dan topik penelitian. (g) motivasi 

mahasiswa rendah, (h) kurang 

memamahami dan mengaplikasikan 

analsis data kualitatif dan kuantitatif.  

4. Solusi dari upaya penerapan metode 

inquiri dapat meningkatkan 

kemampuan menulis artikel ilmiah 

pada mahasiswa 

Hasil wawancara yang dilakukan 

dengan beberapa pihak yang ada kaitan  

dalam proses pembelajaran inquiri yaitu 

mahasiswa dan dosen menunjukkan 

persepsi mereka tentang pertanyaan dalam 

upaya peningkatan kemampuan dalam 

melaksanakan dan menerapkan dalam 

pembelajaran ke dalam penulisan artikel 

ilmiah, pengembangan profesional 

deperlulan beberapa perbaikan dan 

pemahaman dari faktor internal dan 

eksterna, antara lain :(a) rekonstruksi mata 

ajar mata kuliah metode penelitian, (b) 

sarana atau fasilitas untuk mengasah 

kemampuan mahasiswa dalam penulisan 

ataupun penelitian  dengan memberikan 

pelatihan penulisan artikel ilmiah, (c) 

membuat kelompok ilmiah mahasiswa 

peduli penelitian, (d) pemanfaatan media 

sosial sebagai sarana tulis menulis, (e) 

aktif mengikut sertakan mahasiswa ke 

kegiatan ilmiah ataupun perlombaan, (f) 

memberikani reward bagi siapa saja yang 

membuat karya ilmiah dengan baik, (g) 

Mengadakan lomba Pekan Ilmiah 

Mahasiswa (PIM) antar fakultas, (h) 

Melakukan pelatihan penyusunan proposal 

kreativitas mahasiswa (i) melakukan klinik 

proposal, (j) belajar menulis artikel ilmiah, 

(k) meningkatkan kulitas dan kuantitas 

bimbingan , (l) meningkatkan motivasi 

mahasiswa, (m) pelatihan analisis data 

penelitian kuantitatif dan kualitatif.  

 

Penutup 

1. Model pembelajaran metode inquiri 

dalam meningkatkan kemampuan 

menulis artikel ilmiah pada 

mahasiswa keperawatan 

 

Pembelajaran inquiri pada 

mahasiswa keperawatan dapat diperoleh 

saat memberikan asuhan keperawatan dan 

menemukan evidence based practice 

nursing and practice. Hasil tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar bagi pembimbing 

dan mahasiswa dalam kajian artikel ilmiah 

yang baik sebagai bentuk tulisan dan 

publikasi.  

2. Implementasi model pembelajaran 

metode inquiri pada mahasiswa.  

Proses dokumentasi keperawatan 

dan penulisan artikel ilmiah baik dalam 

bentuk kajian ilmiah atau penelitian 

merupakan hal yang tidak dipisahkan 

dalam dunia keperawatan. Mahasiwa 

tingkat akhir diwajibkan membuat tulisan 

akhir dan publikasi dengan ranah 

keperawatan. Dalam menghasilkan tulisan 

ilmiah diperlukan tahap-tahap yang harus 

dikuasasi dengan manggabungkan ilmu 

keperawatan, metode penelitian, 

mengkritisi jurnal dan penulisan artikel 

ilmiah yang baik.   

3. Faktor yang menghambat penerapan 

metode inquiri dalam meningkatkan 

kemampuan menulis artikel ilmiah 

pada mahasiswa.  

Faktor internal penghambat adalah 

kemauan dan motivasi mahasiswa, 

kemampuan bahasa asing, menjadi jurnal 

yang baik, keterbatasan dalam menguasai 

metode penelitian dan analsis data serta 

keterbatasan dana  sedangkan dari faktor 

eksternal antara lain: kemampuan 

pembimbing dalam mengenal metode 

inquiri, kualitas dan kuantitas bimbingan, 

kurikulum pendidikan, fasilitas, analisis 

data dan yang menjadi faktor yang sulit 

untuk dilaksanakan adalah perubahan cara 

pembimbingan konvensional ke 

pembelajarana metode inquiri baik dari 

pembimbing dan mahasiswa dimana dalam 

metode ini dituntut mahasiswa lebih 

mampu dalam menyelesaikan masalah.  

4. Solusi dari upaya penerapan metode 

inquiri dalam meningkatkan 

kemampuan menulis artikel ilmiah 

pada mahasiswa.  
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Perbaikan kurikulum, rekonstruksi 

mata ajar, pelatihan menulis artikel ilmiah 

bagi dosen dan mahasiswa, perbaikan 

sarana dan prasarana seperti media online 

dan jurnal, peningkatan minat bakat dalam 

menulis artikel ilmiah. Kerjasama yang 

baik antara pembimbing dan mahasiswa 

dalam memahami artikel ilmiah akan 

menghasilkan hasil yang baik untuk 

dipublikasi baik dalam jurnal nasional, 

nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional.  
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Abstract 

This study aims to investigate the effect of microteaching of thematic-based 
learning on primary school teacher education student’s self-efficacy. The purpose 
of this study was to find out that microteaching of thematic based learning has 
effect on primary school teacher education student’s self-efficacy. This study is 
quantitative descriptive in nature using case study approach since the sample of 
this study is less than 100 people. The subject of this study is 22 primary school 
teacher education students who took microteaching class. The data were 
calculated using simple linear regression to find out the effect of micro teaching 
on student’s teacher’s self-efficacy. The result of this study showed that there is 
positive influence of microteaching of thematic-based learning on primary school 
teacher education student’s self-efficacy. 

Keywords: Microteaching, thematic-based learning, primary school teacher education, 
teacher’s self-efficacy. 

 
Introduction 

 It is prevalent that mastery the 
teaching skills is important for teacher. 
Mastering adequate teaching skills can foster 
teacher and teacher education student’s 
confidence in performing his duty as an 
educator. Particularly for teacher education 
students, developing teaching skills needs to 
be done since a prospectus teacher is still an 
undergraduate student of education program. 
Furthermore, since 2013, the curriculum of 
education in Indonesia applying Curriculum 
2013 that puts forward the thematic learning 
system in teaching and learning process in 
school, accordingly it has demanded  teachers 
to be able to have thematic-based teaching and 
learning skill.  

The implementation of new curriculum 
in Indonesia, which is known as Curriculum-
13 (hereinafter will state as K-13), has shifted 
the instructional strategy in learning from 
fragmented educational unit-based learning to 
thematic-based learning. The use of thematic-
based learning in K-13 is stated in the 
addendum of Permendikbud No. 65 year 2013. 
It is stated that integrated thematic-based 

learning in elementary school level will be 
adjusted with the development level of the 
students. (as cited in 
digilib.unila.ac.id/2544/15/BAB%20II.pdf).  

By definition, thematic learning as a 
teaching and learning approach involves 
several subjects in a theme to give meaningful 
experience for students. Meaningful 
experiences mean children understand the 
concepts they have learned through experience 
directly and connect it with other concepts 
they already understand (Depdikbud, PGSD 
development team, 1996) 

The shifting of the instructional strategy 
from fragmented educational unit-based 
learning that focus only on one subject to 
thematic-based learning has required teachers 
to be able to implement thematic based 
learning approach in their teaching. While for 
teacher education students, especially primary 
teacher school education students, they need to 
prepare and to get used to with the thematic-
based learning characteristics in order to be 
able to implement thematic-based learning in 
their teaching learning process in the future as 
well as the professional teacher does. 
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Furthermore, the shifting of learning strategies 
might affect teachers and teacher education 
students’ performance especially if it is not 
followed by adequate training and practices. 
Accordingly, it might affect teachers and 
teacher education students’ self-confidence 
and self-efficacy to work in teaching learning 
process. 

Self-efficacy, basically, is an important 
concept in the field of teacher education. 
Bandura defines “teacher’s efficacy” as the 
teacher’s belief in his or her capability to 
organize and execute courses of action 
required to accomplish successfully a specific 
teaching task in a particular context (1995, as 
cited in Inçeçay & Dollar, 2012). Teacher’s 
self-efficacy will determine the amount of 
effort and persistence teacher can give in their 
teaching and learning process. Accordingly, 
teacher’s self-efficacy plays important role in 
teaching learning process, since the greater 
self-efficacy teacher has; it leads to the greater 
efforts and persistence then leads to the greater 
performance and in turns will lead to much 
greater efficacy (Inçeçay & Dollar, 2012).  

Teacher’s sense of self-efficacy in 
teaching learning activity is important to be 
understood by teacher so the teaching learning 
activity can be done well. In addition, by 
knowing the sense of self-efficacy of a teacher 
or a teacher education student will make 
teachers or teacher education students to able 
to survive and continue to innovate in teaching 
and learning process. The sense of self-
efficacy will affect teachers and teacher 
education students’ performance in the 
classroom. 

Unlike a professional teacher that has to 
mastery thematic-based learning by practicing 
directly to their own class, the teacher 
education student is more likely to prepare and 
get used to with the thematic-based learning in 
the time when they still study in teacher 
education program. As Tschannen-Moran et.al 
(1998) stated that teacher training programs 
should provide opportunity for teacher 
education students to experience teaching 
practice. The teaching practice usually include 
mastery the instructional skill and manage the 
students in term of classroom management and 
student’s engagement.  

Experience in teaching skills is 
essentially an indispensable subject matter in 
teacher education. The micro-class program or 
microteaching is a means of providing 

teaching skills for prospective teachers. A 
microteaching in the teacher education 
curriculum provides an opportunity for 
prospective teachers to practice teaching skills, 
which combines theoretical and practical 
skills, in simulated learning in an artificial 
classroom environment, arranged according to 
the actual class on a small scale. The 
microteaching program will take into account 
the behavior of the teaching-learning process 
undertaken by the students, giving feedback on 
the students' performance in the classroom 
during the teaching and learning process either 
from the lecturer or the fellow students of the 
prospective teachers. So that, in the end 
teacher education students will experience the 
teaching learning process in the form of 
simulation as an exercise to be applied to real 
world and get feedback for others to develop 
their teaching skill.  

As for primary school teacher education 
students, the microteaching of thematic-based 
learning is intended to sharpen their skill in 
thematic-based learning method and other 
aspect in thematic-based teaching learning 
process. Therefore, a study needs to be done to 
find out the effect of microteaching, especially 
the one that simulates thematic-based learning, 
on primary school teacher education student’s 
self-efficacy. By conducting this study, it 
would benefit the primary school teacher 
education students since this study will give 
notion that by performing a simulation of 
thematic-based learning in microteaching class 
they will get meaningful experience as well as 
constructive input from lecturer and 
classmates to do better of thematic-based 
learning in the future. Accordingly, the 
primary school teacher education students 
have more confident and to be able to build up 
their self-efficacy that they need in doing the 
real teaching and learning process (practicum) 
that will be conducted shortly after they 
finished taking microteaching class. This study 
is also expected to benefit the teaching 
learning process since microteaching itself 
emphasize in teaching practice therefore, all 
aspects that related to teaching learning 
process will be observed and will be given 
input for the student who performs in teaching 
practice. Moreover, by applying thematic-
based learning method on teaching practice, 
primary school teacher education students are 
requested to prepare all things necessary for 
teaching process based on thematic-based 
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learning such as: the students’ activities, 
media, assessment for several subjects and 
other things that related. So that the primary 
school teacher education students get the 
rhythm and passion in doing teaching practice 
of thematic-based learning. Furthermore, by 
focusing on measuring the teacher self-
efficacy, primary school teacher education 
students will also give the notion in three 
aspect of self-efficacy in teaching learning 
process which are: students’ engagement, 
instructional strategy and also classroom 
management, so that by finding out their self-
efficacy strength in those aspect will also be 
able to improve their ability in teaching 
learning process and build the self-efficacy as 
well. Accordingly, this study aims to find out 
the effect of microteaching of thematic-based 
learning on primary school teacher education 
student’s self-efficacy 
 
Literature Review 
Teacher Self-Efficacy 

Theory of teachers’ self-efficacy is a 
type of self-efficacy branch of Social 
Cognitive theory proposed by Bandura (1977, 
as cited in Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 
1998) in which self-efficacy is a cognitive 
process in which people construct beliefs 
about their capacity to perform at a given level 
of attainment. Furthermore, Bandura (1994) 
defines perceived self-efficacy as people’s 
beliefs about their capabilities to produce 
designated levels of performance that exercise 
influence over events that affect their lives. 
Self-efficacy belief provides the foundation for 
motivation well-being and personal 
achievement. In other words, self-efficacy is 
one’s belief of his ability to succeed in certain 
situation. Moreover, Bandura also explain that 
this belief is act as determinant about how 
people think, act and feel. (Sjarif & Setiawan, 
2013). In addition, self-efficacy is a belief that 
can make individual do things with their own 
capability and skills in certain condition, they 
are able to manage and organize skills and 
ability in order to change certain condition. 
They are able to drive their capability in order 
to success in their work. Schunk stated that 
self-efficacy refers to the expectation that one 
learns that he/she was able to do certain 
behavior or generate thing that will be 
expected in certain condition. (Schunk, 1995). 
The second branch theory of teachers’ self-
efficacy derived from the research of RAND 

organization researcher who asserted that 
teachers’ self-efficacy is the extent to which 
the teachers believed that they could control 
the reinforcement of their actions, that is, 
whether to control of reinforcement lay within 
themselves or in the environment. 
Accordingly, teacher with a high level of 
efficacy believed that they could control or at 
least strongly influence students’ achievement 
and motivation (Tschannen-Moran, Hoy & 
Hoy, 1998) 

In the field of education, teacher self-
efficacy is usually associated with classroom 
management, instructional strategies, 
questioning techniques, persistence of tasks, 
level of risk taking and innovation, teacher 
feedback on students and student management 
at the time of assignment. (Gibson & Dembo, 
1984 as cited in Abu-Tineh, Khasawneh & 
Khalaileh, 2011) So teacher self-efficacy is 
also associated with: student success and 
motivation, teacher willingness to adopt 
innovative teaching strategies, time spent 
teaching certain subjects, cultural competence, 
alternative conceptions of science and belief in 
classroom management. 

Bandura (1997 as cited in Arsal, 2014) 
identifies four sources that influence a person's 
development of self-efficacy: 
1 Performance achievement. (mastery 

experience) 
 Achievements achieved in the past can 

increase the confidence of one's self 
efficacy. 

2 Vicarious experience 
 Obtained by social model. Efficacy will 

increase when observing the success of 
others. 

3 Verbal persuasion or social persuasion. 
 Self-efficacy can be obtained, strengthened 

or attenuated through verbal or social 
persuasion. 

4 Emotional state (emotional arousal) 
Emotional circumstances that follow an 
activity will affect the efficacy in the field 
of activity. 

Bandura also states that an individual 
with low self-efficacy level will have low 
aspirations, lack of commitment to the goals to 
be achieved, always feel deficient and avoid 
difficult tasks. On the other han d, a 
person who has a strong Self Efficacy will set 
challenging goals while maintaining strong 
commitment to the goal. They can face 
failures and obstacles by redefining their 
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efforts. Furthermore, a person with high Self 
Efficacy sees a challenging task as a task to be 
conquered and not as a threat to be avoided. 
(Cone, 2009) 
Microteaching 

The main objective of teacher education 
program is basically giving opportunities for 
prospective teacher the effective strategy and 
teaching experiences. As Tschannen-Moran, 
Wolfolk Hoy and Hoy (1998) asserted that 
teacher education program should provide 
more opportunities for teacher education 
students to experience teaching practice, so 
that they can have actual experiences with 
instructing and managing children in a variety 
of context with increasing levels of complexity 
and challenge. Accordingly, they will mastery 
experience by doing the teaching practice and 
getting feedback from the lecturer and friends. 

The microteaching is a learning method 
that has been used since 1960 in teaching and 
learning environment for teacher education 
students. Allen and Eve (1968 as cited in 
Arsal, 2014) define microteaching as a system 
of controlled practice that makes it possible to 
concentrate on specific teaching behavior and 
to practice teaching under controlled 
conditions.  

Basically microteaching is an important 
means to equipped teacher education students 
to become a professional teacher by 
emphasizing the relationship of theory to 
practice implementation. It also offers 
opportunity for the teacher education student 
to be able to plan and implement teaching 
strategy in an authentic teaching situation 
(Saban & Coklar, 2013)  

A number of research emphasize the 
benefit of micro teaching for teacher education 
student, compiled by Arsal (2014), such as: 1) 
teacher education student are exposed to the 
reality of teaching with its authentic teaching 
situation (Fernandez, 2005). 2) In 
microteaching training, teacher education 
student can become more efficient in planning 
and implementing the teaching activities since 
the situation can be manipulated in 
microteaching class. 3) It develops the 
communication skills of teacher education 
student (Benton-Kuper, 2001, Fernandez, 
2005, Wilkinson, 1996). 4) It develops the 
self-confidence of pre-service teachers in the 
planning and implementation of teaching 
(Brent and Wheatley, 1996).  
Thematic-Based Learning 

Thematic learning as a teaching and 
learning approach involves several subjects in 
a theme to give meaningful experience for 
students. Meaningful experiences mean 
children understand the concepts they have 
learned through experience directly and 
connect it with other concepts they already 
understand (Depdikbud, PGSD development 
team, 1996).  Furthermore, according to 
Sutirjo and Mamik (2004, as cited in 
Sungkono, 2006), thematic learning is an 
attempt to integrate knowledge, skills, values, 
or learning attitudes and creative thinking by 
using themes. In other words, thematic 
learning is connecting several concepts into 
one theme that the student familiar with in 
order to make learning more interesting and 
stimulating students’ participation in learning 
process. Using thematic learning is as a means 
to outsmart the density of teaching material in 
the curriculum. 

Thematic-based learning, as the name 
implies, is always related to themes. The 
objectives of using theme based learning are as 
follows: 
1. Theme works as an umbrella in integrating 

some teaching subject. 
2. Theme should be interesting and 

meaningful for student to learn more.  
3. Theme is adjusted based on development 

level of the students (specific to general). 
4. Theme is chosen regarding the learning 

source availability. 
The examples of themes that can be 

used in classes such as: self, family, 
environment, public place, home, work, 
entertainment, clothing, food, transportation, 
tourism, communications, technology, 
everyday events, country, agriculture, events, 
education, plants, animals, manners, 
experience, health etc. (Karli, 2016). 
Review Related Studies 

 A number of studies were conducted 
to investigate the role of microteaching on 
teacher education student. Among others are 
the role of microteaching on teacher education 
student ’s perception and beliefs (Apriani, 
2017), the impact of microteaching skills on 
the performance of primary school teacher 
(Basturk, 2016) and the role of microteaching 
on pre-service teacher’s self-efficacy (Arsal, 
2014; Sjarif and Setiawan, 2013; Oh, 2010; 
Yuksel, 204). 

Basically many studies have done to 
investigate the development of self-efficacy on 
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teacher. Oh (2010) conducted a study that 
wanted to find out the factor that influence 
student teacher’s self-efficacy. In this study, 
the researcher examined Bandura’s four 
sources of self-efficacy (1997 as cited in 
Arsal, 2014) with the teacher’s self-efficacy 
components which are students’ engagement, 
classroom management and instructional 
strategies. The researcher applied quantitative 
method. The study revealed that student 
teacher’s vicarious experience, 
psychological/affective states and university 
training made significant independent 
contributions to the part of the subscales of 
teaching efficacy. 

Moreover, many researches also 
interested in finding out the development of 
teacher’s self-efficacy affected by 
microteaching program. Arsal (2014) 
conducted an empirical study on the effect of 
microteaching on pre service teacher’s sense 
of self-efficacy in teaching. He utilized a pre-
test-post-test quasi-experimental with 
experimental group and control group, the 
result showed that the pre-service teacher in 
experimental group showed significant greater 
progress in sense of self-efficacy in teaching. 
In line with the research by Arsal, Yuksel 
(2014) also conducted a research about the 
effect of classroom management course on 
teacher’s self-efficacy. Using quantitative 
method with single pre-test – post-test design, 
the study revealed that the classroom 
management had significant influence on the 
development of the preservice teacher’s level 
of teacher self-efficacy. Moreover, the study 
by Bilen (2015) also revealed the same result, 
microteaching program help the students to 
raise their self-confidence level and teaching 
skills of teacher candidate. Furthermore, Sjarif 
and Setiawan (2013) investigated the effect of 
educational subject on teacher’s self-efficacy 
of basic education program. They investigated 
the influence of teaching skills subject of basic 
education in bachelor degree program. They 
use qualitative and quantitative design with 
case study approach. The result showed 
additional result that there some teaching skills 
subjects that have influenced on the teacher’s 
self-efficacy.  

Based on the previous researches 
mention above, basically those researches 
intended to find out the program that include 
in the curriculum that can positively affect and 
help to build teacher sense of self-efficacy. 

Namely the program or subject like classroom 
management, basic educational subject and 
also microteaching. Most of the research is 
conducted as quantitative research since they 
wanted to find out the program on teacher 
sense of self efficacy. The current research 
also intended to find out the influence of 
certain program to teacher self-efficacy. For 
this research, microteaching as an important 
program in the field of teacher education is 
chosen to be investigated whether it has effect 
on teacher self- efficacy, furthermore, since 
this research wanted to find out teacher self-
efficacy of primary school teacher education 
student therefore the microteaching of 
thematic-based learning was chosen since 
Indonesia’s curriculum for primary education 
has applied thematic-based learning in which 
teacher has to organize several subject into 
theme and has to be able to connect each 
subject into one meaningful theme. Basically it 
needs teacher readiness in preparing teaching 
learning in thematic-based learning in which 
the readiness of the teacher can become the 
starting point to build the teacher self-efficacy.  
 
Research Method 
Research Design and Sample 

This study was quantitative descriptive 
in nature with case study approach, since the 
sample of this study is less than 100 people. 
The sample of this study is 22 primary school 
teacher education students who took 
microteaching class with thematic-based 
learning. Since they are going to be classroom 
teachers for elementary school therefore they 
are required to master thematic-based learning 
and its instruction in which it needs individual 
mentality to be able to prepare for thematic 
based teaching and learning method.  
Instrument 

For the purpose of this study, the 
researcher used ready-used Tschannen-Moran 
& Hoy’s questionnaire to measure the level of 
teacher’s self-efficacy. Tschannen-Moran & 
Hoy’s questionnaire was used because it is 
more comprehensive in measuring teacher 
sense of self-efficacy. The questionnaire 
basically using five Likert Scale based on the 
activity that the teacher likely to conduct. The 
range of the scale is: “not at all”, “very little”, 
“some degree”, “quite a bit” and “great deal”. 
The questionnaire was translated to Bahasa to 
make easier for primary school teacher 
education students understand the content of 
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the questionnaire without reducing the 
meaning of each item. The questionnaire given 
in the end of the student’s performance in 
microteaching.  
Data Collection Procedure 

Teacher’s sense of Efficacy Scale was 
used to investigate the students of elementary 
school education’s self-efficacy after 
performing microteaching using thematic-
based learning. As a second data, the 
researcher collected the score result from the 
lecturer to find out the performance score 
related to the students’ self-efficacy. To obtain 
the data from questionnaire, the researcher did 
the steps as follow: 
1. The researcher decided to use the ready-use 

questionnaire about teacher’s belief by 
Tschannen-Moran & Hoy because it is 
more comprehensive in measuring teacher 
self-efficacy 

2. Since the questionnaire in English, the 
researcher should translate it to Bahasa to 
make the primary school teacher education 
student easy to understand. 

3. After each student finished their 
performance on teaching practice, the 
questionnaire was distributed to each of 
them. 

4. Then the researcher calculated the score 
from the questionnaire. The questionnaire 
uses likert scale from 1-5, (from none to 
do, less to do, enough, quite enough to do 
and a lot of thing can do) therefore they 
will get the score based on the choice per 
item. 

Data Analysis Technique. 
The data was collected from the Self-

Efficacy questionnaire and score result of 

microteaching with thematic based 
performance. The data was analyzed using 
SPSS 21 version for windows. Furthermore, in 
order to answer the research question 
concerning the effect of microteaching with 
thematic based learning to students’ self-
efficacy were analyzed by Kosmogrov 
smirnov and linear regression to find out the 
relations of microteaching of thematic-based 
learning to student’s self-efficacy.  
 
Result and Discussion  

This section provides data interpretation 
related to the microteaching of thematic-based 
learning and teacher’s self-efficacy of primary 
school teacher education students.  The data of 
microteaching of thematic-based learning were 
represented by the final score result given by 
the lecturer based on the student performance 
in microteaching and feedback from lecturer 
herself and classmates’ feedback, while the 
data of teacher’s self-efficacy were 
represented by the result from teacher’s self-
efficacy questionnaire. The questionnaire has 
gone through validity and reliability test. The 
result and explanation of the test is explained 
in the following part: 
Validity of the instrument 

 The primary instrument in this 
research is teacher’s self-efficacy’s instrument. 
The instrument has gone through validity test 
using Pearson Correlation to find out the 
validity of the questionnaire and reliability test 
to find out the consistency of the 
questionnaire. The validity value of for this 
instrument can be seen in table 1 below: 

 
Table 1 

Result of validity test 
Item r count   Item r count  
1 ,786**  13 ,598** 
2 ,830**  14 ,589** 
3 ,676**  15 ,720** 
4 ,618**  16 ,600** 
5 ,729**  17 ,645** 
6 ,628**  18 ,526* 
7 ,891**  19 ,720** 
8 ,848**  20 ,451* 
9 ,598**  21 ,500* 
10 ,687**  22 ,506* 
11 ,568**  23 ,668** 
12 ,601**  24 ,477* 
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To state that the instrument is valid, the r 
count from the calculation were compared to 
the r table, in which r table is equal to the 
number of respondent (N=22) is 0,432. If the r 
count > r table means that the instrument is 
valid and if the r count < r table means that the 
instrument is invalid. Based on the data on 
table 1 above, it can be seen that the r count > 

r table, accordingly the result of validity test 
stated that the instrument is valid.  
Reliability of the instrument 

Reliability of the instrument as it is 
mention before is to decide whether the 
questionnaire has consistency or not, whether 
it is reliable or not. The reliability test result 
can be seen in the table 2 and table 3 below: 

 
Table 2 

Cronbach’s Alpha 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 
0,938 24 

Table 3 
Reliability Test Result 

Item-Total Statistics 

    
Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

item_1 76,77 127,422 0,762 0,933 

item_2 76,95 123,665 0,805 0,932 

item_3 76,86 124,790 0,626 0,935 

item_4 77,14 127,933 0,571 0,936 

item_5 76,95 127,569 0,698 0,934 

item_6 77,45 129,117 0,587 0,935 

item_7 77,32 122,132 0,875 0,931 

item_8 77,23 122,565 0,825 0,931 

item_9 77,59 129,206 0,553 0,936 

item_10 77,00 127,333 0,648 0,934 

item_11 76,64 131,861 0,532 0,936 

item_12 76,91 129,896 0,559 0,936 

item_13 77,18 126,537 0,539 0,937 

item_14 77,50 131,024 0,551 0,936 

item_15 77,64 129,671 0,694 0,934 

item_16 76,77 132,470 0,571 0,936 

item_17 77,59 130,158 0,611 0,935 

item_18 76,95 131,093 0,479 0,937 

item_19 77,32 127,465 0,687 0,934 

item_20 77,14 131,838 0,395 0,938 

item_21 77,50 131,024 0,448 0,937 

item_22 77,41 133,301 0,470 0,937 

itrm_23 77,41 128,063 0,629 0,935 

item_24 77,32 131,180 0,422 0,938 
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To be able to state that the instrument is 
reliable is by comparing the alpha and r table. 
If the alpha > r table means that the instrument 
is reliable but if the alpha < r table means that 
the instrument is unreliable because it does not 
have consistency. Based on the table 2 and 
table 3 above, the alpha is 0,938 and the r table 
is 0,432. Accordingly, the alpha > r table 
(0,932 > 0,432) therefore, the result of 

reliability test on the instrument stated that the 
instrument is reliable or consistent. 

Furthermore, Kolmogorov-Smirnov test 
was done to decide whether the data were able 
to be analyzed by linear regression to find out 
the connection between microteaching of 
thematic based learning and teacher’s self-
efficacy. The normality test by Kolmogorov-
Smirnov resulted in the value of 0,200 as can 
be seen in table 4 below: 
 

Table 4 
Normality Test Result 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 
N 22 
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. 
Deviation

8,72489873 

Most Extreme Differences Absolute 0,141 
Positive 0,086 
Negative -0,141 

Test Statistic 0,141 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. c. Lilliefors Significance Correction 
b. Calculated from data. d. This is a lower bound of the true significance 

 
It means that the residual has normal 

distribution since the test showed the 
significance value is 0,200 > 0,005, therefore 
the residual value has normal distribution. 
Accordingly, this data can be tested by linear 
regression to find out the effect of 

microteaching of thematic based learning to-
teacher education students’ self-efficacy.  

To find out that both variables has 
relationship, both variables were tested their 
linearity and the result can be seen on table 5 
below: 

 
Table 5 

Linearity Test Result 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Self -Efficacy 
* Tematik 
Microteaching 

Between 
Groups 

(Combined) 273,697 15 18,246 2,726 0,111 

Linearity 142,822 1 142,822 21,334 0,004 

Deviation 
from 
Linearity 

130,875 14 9,348 1,396 0,357 

Within Groups 40,167 6 6,694     

Total 313,864 21       

 
From the test result, it was known that 

Stg. deviation from linearity has value as 
0,357 > 0,05 so, it can be concluded that there 

is linier relationship between Microteaching of 
thematic based learning and self-efficacy.  
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Furthermore, simple linear regression 
was used to test the effect of microteaching of 
thematic based learning on teacher education 
student’s self-efficacy. The independent 
variable (X) which is microteaching of 
thematic based learning has effect on 
dependent variable (Y) which is teacher 
education student’s self-efficacy can be 
decided based on the rules:  
If significance value < 0,05 it means that X 
has effect on Y 

If significance value > 0,05 it means that X 
has no effect on Y 
 
If t-count > t table, it means that X has effect 
on Y 
If t-count < t table, it means that X has no 
effect on Y 
 
The result and interpretation can be seen as 
follows: 

 
Table 6 

Linear Regression Result 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 142,822 1 142,822 16,700 ,001b 

Residual 171,042 20 8,552     

Total 313,864 21       

a. Dependent Variable: Self –Efficacy 

b. Predictors: (Constant), Microteaching of thematic 
  

As can be seen in the table 6 above, 
ANOVA output has f-count = 16,700 with 
significance level of 0,001 < 0,05, 
accordingly, the regression model can be used 

to predict participation variable. In other word 
that there is an effect of Microteaching 
variable (X) on Self-efficacy (Y). 

 
Table 7 

Linear Regression Result 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 72,455 4,393   16,492 0,000 

Tematik Microteaching 0,221 0,054 0,675 4,087 0,001 

a. Dependent Variable: Self –Efficacy 
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Based on the table 7 above, it is known 
that constant value (a) is 72,455, while 
microteaching of thematic-based 
(b/regression) is of 0,221, so that the 
regression equation can be write: 

Y= a + bX 
Y= 72, 455 + 0,221X 

The equation above can be explained as 
follows: 
1. Constant value as of 72,445 has meaning 

that the consistent value of Microteaching 
of thematic-based learning is of 72,445 

2. Regression coefficient as of 0,221 states 
that every addition 1% of microteaching of 
thematic based learning value, then teacher 
education student self-efficacy value will 
add as of 0,221. The regression coefficient 
has positive value, so that it can be 
concluded that the direction of influence of 
variable X to Y is positive. 

Decision-making in simple regression test can 
be explained as follows: 
1. Based on the significance value of the table 

coefficient, it is obtained significance value 
of 0,001 < 0,05 therefore it can be 
concluded that the microteaching variable 
(x) has effect on self-efficacy. 

2. Based on the value of t, it is known t value 
of 4,087 > t table 2,086, so it can be 
concluded that the microteaching variable 
(X) has effect on self-efficacy variable (Y) 

Based on the data interpretation above, 
it showed that there is a positive influence of 
microteaching of thematic based learning on 
primary school teacher education student’s 
self-efficacy. As stated by Bandura, one of the 
self-efficacy source is performance 
achievement. In this case the researcher gave 
the questionnaire after the teacher education 
students finish their performance on 
microteaching which means that they had 
already had experience in thematic based 
learning through microteaching. Accordingly, 
it seems that by experiencing the thematic-
based learning through microteaching by 
themselves they have sense of belief that they 
are able to organize and carry out a series of 
action necessary to achieve a desired outcome, 
especially in the classroom situation. 
Discussion 

This research is to find out the effect of 
microteaching of thematic-based learning on 
primary school teacher education student’s 
self-efficacy. Based on the data analysis, it 
showed that regression coefficient as of 0,221. 

The regression coefficient has positive value, 
it showed that every addition 1% of 
microteaching of thematic based learning 
value, then teacher education student self-
efficacy value will add as of 0,221 so that it 
can be concluded that the direction of 
influence of variable X to Y is positive.  

Microteaching thematic-based learning 
has positive influence on primary school 
teacher education student’s self-efficacy. The 
result showed that every addition 1% of 
microteaching of thematic based learning 
value, then primary school teacher education 
student’s self-efficacy value will add as of 
0,221.  It seems that microteaching of thematic 
based learning is able to raise self-confidence 
for primary school teacher education students, 
since they can practice in the limited and 
controlled classroom and among their friends 
even though the classroom situation and 
condition is created as real as possible like real 
classroom. Accordingly, their experience in 
microteaching is able to develop their sense of 
self-efficacy. 

The finding of the current study is 
consistent with Arsal (2014) who found that 
the pre-service teacher in experimental group 
using microteaching program showed 
significant greater progress in sense of self-
efficacy in teaching. This finding is in 
agreement with Yuksel (2014) who examining 
the effect of classroom management course on 
pre service teacher’s belief regarding teacher’s 
self-efficacy, and found out that the classroom 
management course, in which classroom 
management also similar purpose with 
microteaching, had significant influence on the 
development of the perceived teacher’s level 
of teacher’s self-efficacy. This may be due to 
the fact that both microteaching and classroom 
management course are courses that required 
students to practice in the classroom-like 
situation and they can implement theory into 
practice accordingly they get used to have an 
experience in teaching and that was make the 
students develop sense of teacher’s self-
efficacy. However, even though the result of 
this research is in line with those previous 
research, the recent research has more value, 
especially for the teacher that has to apply 
thematic-based learning as requested by the 
curriculum, in this case it has more value for 
primary school teacher education student 
since, unlike in the junior and senior high 
school, the primary education as the place for 
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basic education; thematic-based learning need 
more preparation and effort to give meaningful 
learning for students.  

In line with those findings, Oh (2010) in 
his research asserted that enactive mastery 
experience, as one of the Bandura’s source of 
self-efficacy, in the forms of tutoring, 
observation, field placement, or student 
teaching is an important sources of self-
efficacy for beginning teacher. In addition, 
Wallace (2001) also mentioned that the lack of 
appropriate vicarious experiences in the forms 
of teacher educators’ modelling and 
observation of colleagues’ teaching in the 
elementary school was a major drawback to 
the development of science teaching efficacy. 
It means that teacher’s self-efficacy will be 
better developed by providing microteaching 
program on teacher education.  

It is possible that experience is basically 
still the basic source for developing teacher’s 
self-efficacy. Especially in the newly applied 
K-13 that focused on thematic-based learning, 
primary school teacher education students 
need to practice their ability in that include 
classroom management, student engagement 
and instructional strategies in the classroom-
like situation and by that the students have 
experiencing themselves the teacher 
educator’s modelling and observation and 
giving feedback also enrich their experience. 
Therefore, the students seem able to develop 
their sense of teacher’s self-efficacy. 
 
Conclusion 

This research is concern with the 
effect of microteaching of thematic-based 
learning to primary school teacher education 
student’s self-efficacy. This research showed 
that there is positive influence of 
microteaching of thematic-based learning on 
primary school teacher education student’s 
self-efficacy. It can be seen from the result of 
data analysis from the teacher’s self–efficacy 
questionnaire and score result from the 
lecturer. This study concluded that experience 
in teaching practice, observation and giving 
feedback in microteaching of thematic based 
learning gave primary school teacher 
education student sense of teacher self-
efficacy since they have done the practice, 
have known how to manage and organize all 
aspect in microteaching of thematic-based 
learning such as how to connect each subject 
smoothly, prepares the media and activity that 

suits for each subject in theme, that in return 
they can sharpen their sense of teacher self-
efficacy in which there are elements of 
mastery such as student’s engagement, 
classroom management and instructional 
strategies.  
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Abstrak 

Merokok merupan suatu kegiatan yang membakar tembakau dan diisap asapnya, 
dilakukan dengan cara menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Rokok 
adalah suatu zat adiktif dan memiliki kandungan kurang lebih 200 elemen di 
dalamnya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Serta dose-response 
effect, berarti usia muda telah merokok, maka pada usia lanjut akan sulit 
berhenti. Rokok merupakan faktor tertinggi yang dapat menimbulkan  hipertensi, 
kondisi tersebut merupakan keadaan peningkatan tekanan darah dan dapat 
berlanjut pada stroke, jantung koroner. Dengan Aktivitas yang tinggi maka 
perlunya memperhatikan kebiasaa merokok, serta pola makan. Rumusan masalah 
adalah apakah kebiasaan merokok dengan berbagai kegiatan aktivitas dapat 
berdampak pada hipertensi. Tujuaannya adalah menganalisis suatu kebiasaan 
merokok dengan berbagai macam kegiatan aktivitas seseorang yang berdampak 
pada hipertensi. yang dilaksanakan menjelaskan suatu keadaan atau situasi. 
Populasi dalam penelitian adalah petani dan kuli pasar. Kebiasaan merokok 
respoden petani dan kuli pasar berpengaruh terhadap   hipertensi, dan kegiatan 
aktivitas responden karena kelelahan dapat menimbulkan terjadinya hipertensi. 

 
Kata kunci: merokok, hipertensi, kegiatan aktivitas 

 
Pendahuluan 

Menurut Sitepoe (2000) bahwa  
merokok merupakan suatu  kegiatan dengan 
membakar tembakau, dan kemudian asap dari 
pembakaran tersebut diisap, yang melalui 
rokok maupun mengugunakan pipa.  Badan 
Kesehatan Dunia (WHO,2011) menjelaskan 
bahwa rokok memiliki  zat adiktif yang 
memiliki kandungan kurang lebih 200 elemen 
di dalamnya berbahaya bagi kesehatan tubuh. 
Rokok yang didalamnya memiliki racun yang 
berbahaya bagi kesehatan yang paling utama 
adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. 
Semakin awal seseorang merokok semakin 
sulit untuk berhenti merokok. Rokok 
mempunyai dose-response effect, artinya 
semakin muda usia merokok, semakin besar 
pengaruhnya akan sulit berhenti. 

Riskesdas (2007) menyatakan bahwa 
pengaruh rokok dapat memimbulkan penyakit 
atau berdampak pada kesehatan, dan di 
Indonesia penyakit yang disebabkan oleh 
rokok yang paling tinggi adalah hipertensi. 

Tahun 2010 data yang diperoleh di Indonesia, 
bahwa perbandingan perokok sebesar 34,7 % 
dari jumlah penduduk dan 1,7% dari perokok 
mulai merokok saat usia 5 - 9 tahun, 43,3% 
merokok sejak usia remaja yaitu 15 - 19 tahun, 
sedangkan untuk prevalensi perokok dewasa 
adalah sebesar 65,6%. Untuk prevalensi 
hipertensi di seluruh dunia adalah 15-20% dari 
populasi, dan prevalensi tahun 2007 sekitar 6 - 
15%.  

Hipertensi suatu keadaan dimana terjadi 
peningkatan tekanan darah dengan  memberi 
gejala dan akan berlanjut pada kondisi seperti 
stroke pada otak, dan penyakit jantung koroner 
pada pembuluh darah dan hipertrofi ventrikel 
kiri pada otot jantung. Kondisis saat merokok, 
maka pembuluh darah yang berada di 
beberapa bagian akan mengalami 
penyempitan, sehingga dalam kondisi tersebut  
butuh tekanan yang lebih tinggi supaya darah 
dapat mengalir ke jaringan tubuh dengan 
jumlah yang tetap. Maka perlunya peranan  
jantung untuk bekerja keras  memompa darah 
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lebih kuat, sehingga tekanan pembuluh darah 
meningkat. Merurut penelitian bahwa dengan 
merokok sebatang sehari akan dapat 
meningkatkan tekanan sistolik 10 - 25mmHg 
dan menambah detak jantung 5-20 kali per 
menit (Wirakusumah,2002). 

Penyakit hipertensi akan mengakibatkan 
terjadinnya kematian secara tiba – tiba.  
Karena disebabkan oleh beberapa faktor resiko 
terjadinya hipertensi dimana salah satunya 
adalah faktor stress dan kelelahan 
(Prodono,2013).  Karena kelelahan  karena 
aktivitas yang tinggi dapat menimbulkan 
hipertensi. Aktivitas dalam bentuk kegiatan 
atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, 
merupakan sekumpulan kedudukan (posisi) 
yang memiliki persamaan kewajiban atau 
tugas – tugas pokoknya. De George (2003) 
menjelaskan suatu pekerjaan dilakukan oleh 
seseorang sebagai aktivitas kegiatan pokok 
sehingga menghasilkan dengan tujuan 
memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas 
pekerjaan paruh waktu memerlukan atau 
mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.   

Keahlian yang tinggi untuk suatu 
aktivitas pekerjaan dengan  memperhatikan  
kebiasaa merokok, serta pola makan yang 
tidak sehat dapat menimbulkan hipertensi. 
Rumusan permasalahan penelitian adalah 
bagaimana kebiasaan merokok terhadap 
hipertensi pada berbagai kegiatan aktivitas. 
Tujuaan dari penelitian ini adalah 
menganalisis kegiatan merokok terhadap 
hipertensi pada berbagai kegiatan aktivitas.  
 
Tinjauan Pustaka 
Hipertensi 

 Kondisi meningkatnya tekanan darah 
yang berada di arteri serta bersifat sistemik 
atau berlangsung terus-menerus pada jangka 
waktu yang lama disebuat hipertensi dan 
kondisi tersebut tidak akan terjadi secara tiba-
tiba.  Keadaan yang timbul secara tidak tiba-
tiba karena kondisi dapat terjadi melalui 
proses yang cukup lama. Kondisi yang tidak 
terkontrol pada tekanan darah tinggi pada 
periode tertentu akan menyebabkan tekanan 
darah tinggi permanen yang disebut hipertensi. 
Hipertensi dapat terjadi atau tidak terjadi pada 
seseorang maka diperlukan tiga kali  
pengukuran tekanan darah pada waktu yang 
berbeda. Tiga kali pengukuran yang dilakukan 
selama interval 2-8 pekan dengan hasil angka 
tekanan darah tetap tinggi, sehingga patut 
dicurigai sebagai hipertensi. Cara lain yang 

paling sederhana  dapat dilakukan dengan 
pengecekan atau melihat pada retina mata 
untuk menentukan hipertensi pada diri 
seseorang (Lingga, 2012). 

Hipertensi merupakan keadaan tekanan 
sistolik dan diastolik, dimana diketahui 
tekanan sistolik merupakan tekanan darah 
maksimum dalam arteri yang disebabkan 
sistoleventricular. Hasil pembacaan tekanan 
sistolik menunjukkan tekanan atas yang 
nilainya lebih besar. Tekanan diastolik 
merupakan tekanan minimum dalam arteri 
yang disebabkan oleh diastoleventricular 
(Widyanto. 2013). Hipertensi kondisi saat nilai 
tekanan sistolik>140 mmHg atau nilai tekanan 
diastolik>90 mmHg. Menurut InaSH 
(Perhimpunan Hipertensi Indonesia), untuk 
menegakkan diagnosis hipertensi perlu 
dilakukan pengukuran tekanan darah minimal 
2 kali dengan jarak 1 minggu bila tekanan 
darah kurang dari 160/100 mmHg (Garnadi, 
2012). 

Penyakit hipertensi merupakan kondisi 
yang dapat timbul diakibat adanya interaksi 
dari berbagai faktor risiko seperti: usia, jenis 
kelamin, obesitas, alkohol, genetik, stres, 
asupan garam, merokok, pola aktivitas fisik, 
penyakit ginjal dan diabetes mellitus 
(Anggara, 2013). Hipertensi merupakan faktor 
resiko utama untuk terjadinya penyakit 
jantung, gagal jantung kongesif, stroke, 
gangguan penglihatan dan penyakit ginjal. 
Tekanan darah yang tinggi umumnya 
meningkatkan resiko terjadinya komplikasi. 
Hipertensi yang tidak diobati akan 
mempengaruhi semua sistem organ dan 
akhirnya memperpendek harapan hidup 
sebesar 10-20 tahun (Nuraini,2015).   

Faktor gaya hidup merupakan salahsatu 
faktor penyebab terjadinya hipertensi, karena 
masyarakat saat ini lebih mengutamakan 
pekerjaan untuk mencapai kesuksesan. 
Sehingga kesibukan dan kerja keras 
mengakibatkan timbulnya rasa stress serta 
timbulnya tekanan yang tinggi. Perasaan 
tertekan membuat tekanan darah menjadi naik. 
Masyarakat dalam kondisi sibuk juga tidak 
sempat untuk melakukan olahraga. Lemak 
yang ada di dalam tubuh semakin banyak dan 
tertimbun akibatnya menghambat aliran darah. 
Pembuluh darah yang mengalami penyempitan 
sehingga terhimpit oleh tumpukan lemak, 
sehingga  tekanan darah menjadi tinggi  
(Nuraini,2015). Klasifikasi dari tekanan darah 
pada masyarakat yang berusia 18 tahun 
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berdasarkan The Seventh Report of the Joint 
National Committee of Prevention, Detection, 

Evaluation and Treatment High Blood 
Preasure  (JNC VIII) 2003 adalah:  

  
Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC VII 

Klasifikasi 
Tekanan Darah 

Klasifikasi 
Tekanan Darah 

Klasifikasi 
Tekanan Darah 

Normal < 120 <80 Normal < 120 <80 Normal < 120 <80 

Pre-Hipertensi 
120-139 80-89 

Pre-Hipertensi 
120-139 80-89 

Pre-Hipertensi 
120-139 80-89 

Hipertensi 
Tahap 1 

140-159 90-99 

Hipertensi 
Tahap 2 

>160 >100 

(Sumber: National Institute of Health, 2003) 
 

WHO dan ISHWG (International 
Society of Hypertension Working Group) 
menjelaskan bahwa adanya pengelompokkan 

dari penyakiy hipertensi yaitu, klasifikasi 
optimal, normal, normal-tinggi, hipertensi 
ringan, hipertensi sedang dan hipertensi berat. 

 
Tabel 2. Klasifikasi Hipertensi menurut WHO 

Kategori Tekanan Darah 
Sistole (mmHg) 

Tekanan Darah 
Diastole (mmHg) 

Optimal  
Normal 

Normal-Tinggi 
Tingkat 1 (hipertensi 

ringan) 
Sub-grup : perbatasan  
Tingkat 2 (hipertensi 

sedang) 
Tingkat 3 (hipertensi 

berat) 
Hipertensi sistol terisolasi 

Sub-grup perbatasan  

<120 
<130 

130-139 
140-159 
140-149 
160-179 

>180 
≥140 

140-149 

<80 
<85 

85-89 
90-99 
90-94 

100-109 
≥110 
<90 
<90 

(Sumber: Hasil Consensus Perhimpunan Hipertensi Indonesia, 2007) 
 
Kriteria Hipertensi 

 Arif (2009) menjelaskan kriteria 
penyebab terjadinya hipertensi dapat dibagi 
menjadi dua golongan, yaitu: Hipertensi 
esensial (hipertensi primer) dan Hipertensi 
sekunder. Saat ini penderita hipertensi primer 
sekitar 90-95% penderita, dan biasanya  
biasanya penderita mengalami proses labil 
(intermitten) yang terjadi pada usia akhir 30-
an dan usia awal 50-an, kemudian hipertensi 
secara bertahap akan menetap. Penyakit 
hipertensi primer kondisinya secara pasti 
belum dapat diketahui penyebabnya. 
Penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti telah  membuktikan, hipertensi primer 
yang dialami oleh penderita sejak awal diawali 
dengan peningkatan curah jantung, yang 

kemudian terjadi secara menetap sehingga 
menyebabkan terjadinya peningkatan tahanan 
tepi pembuluh darah total. Pengaruh yang 
dapat mengakibatkan hipertensi primer adalah 
gangguan emosi, obesitas, konsumsi alkohol 
yang berlebih, rangsang kopi yang berlebih, 
rangsang konsumsi tembakau, obat-obatan, 
dan keturunan.  

Golongan hipertensi yang kedua yaitu, 
hipertensi sekunder yang disebabkan adanya 
gangguan pembuluh darah atau organ tertentu, 
atau penyebabnya karena penyakit lain yang 
dialami oleh penderita. Perbedaan antara 
hipertensi primer dengan sekunder diketahui 
penyakit  penyebabnya seperti disebabkan oleh 
penyakit ginjal, penyakit endokrin, obat dan 
lain sebagainya. Penyakit parenkim ginjal, 
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terjadi karena adanya masalah terjadi pada 
ginjal yang menyebabkan kerusakan parenkim 
akan menyebabkan hipertensi. Keadaan 
kondisi hipertensi akan dapat  memperparah 
kondisi kerusakan pada ginjal. Penderita 
hipertensi yang terjadi pada anak – anak 
sekitar 80% disebabkan oleh penyakit ginjal. 
Hipertensi renovaskular 

Kondisi hipertensi renovaskular 
merupakan kondisi hipertensi yang 
menyebabkan terjadinya gangguan 
vaskularisasi darah ke ginjal seperti 
arterosklerosis. Ginjal akan mengalami 
penurunan, sehingga  akan menyebabkan 
produksi renin pisilateral dan meningkatkan 
tekanan darah, sering diatasi secara 
farmakologis dengan ACE inhibitor. 
Hipertensi pada kehamilan termasuk dalam 
hipertensi renovaskular ini. 
Endokrin 

Gangguan aldosteronisme primer akan 
berpengaruh terhadap hipertensi. Tingginya 
kadar aldosteron dan rendahnya kadar renin 
mengakibatkan kelebihan natrium dan air 
sehingga berdampak pada meningkatnya 
tekanan darah. 
Obat 

Obat-obatan yang dapat menyebabkan 
hipertensi adalah alat kontrasepsi KB 
hormonal seperti pil atau suntik, 
kortikosteroid, dan obat anti depresi 
trisiklik.Kebanyakan alat kontrasepsi 
mengandung kombinasi estrogen dan 
progresteron dalam proporsi yang bervariasi 
dan mungkin bertentangan dengan system 
renin-angiotensin yang menjaga keseimbangan 
regulasi cairan tubuh (Widyanto,2013). 
Faktor-faktor Resiko Hipertensi  

Faktor risiko hipertensi dapat dibedakan 
menjadi 2 kelompok, yaitu faktor risiko yang 
dapat dikontrol dan faktor risiko yang tidak 
dapat dikontrol. 
Faktor risiko yang tidak dapat dikontrol:  

Faktor usia, dimana dengan 
bertambahnya usia maka tekanan darah 
cenderung meningkat. Penderita hipertensi 
umumnya memiliki usia 40 tahun, dan tidak 
menutup kemungkinan penderita hipertensi 
berusia muda.  Boedhi Darmoejo dalam 
tulisannya yang dikumpulkan dari berbagai 
penelitian yang dilakukan di Indonesia 
menunjukkan bahwa 1,8%-28,6% penduduk 
yang berusia diatas 20 tahun adalah penderita 
hipertensi, dan berdasarkan Kaplon (1985) 
menyatakan bahwa pria yang berusia < 45 

tahun yang memiliki hipertensi jika tekanan 
darah berbanding 130/90 mmHg atau lebih. 
Sedangkan yang berusia > 45 tahun 
dinyatakan hipertensi jika tekanan darah 
berbanding 140/95 mmHg atau lebih. 

Berdasarkan jenis kelamin, pria 
cenderung mengalami tekanan darah yang 
tinggi dibandingkan dengan wanita. Karena 
rasio hipertensi antara pria dan perempuan 
sekitar 2,9 untuk kenaikan tekanan darah 
sistolik dan 3,6 untuk kenaikan tekanan darah 
diastolik. Pria dikatakan cenderung memiliki 
gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan 
darah dibandingkan perempuan.Tekanan darah 
pria mulai meningkat ketika usianya berada 
pada rentang 35-50 tahun. Kecenderungan 
seorang perempuan terkena hipertensi terjadi 
pada saat menopause karena faktor hormonal. 

Keturunan, dimana sekitar 70-80% 
orang dengan hipertensi-hipertensi primer 
ternyata memiliki riwayat hipertensi dalam 
keluarganya. Apabila riwayat hipertensi 
didapatkan pada kedua orang tua, maka risiko 
terjadinya hipertensi primer 2 kali lipat 
dibanding dengan orang lain yang tidak 
mempunyai riwayat hipertensi pada orang 
tuanya. Faktor genetik yang diduga 
menyebabkan penurunan risiko terjadinya 
hipertensi terkait pada kromosom 12p dengan 
fenotip postur tubuh pendek disertai 
brachydactyly dan efek neurovaskuler. 
Faktor resiko yang dapat dikontrol  

Obesitas merupakan faktor risiko 
penyebab hipertensi yang diketahui dengan 
baik adalah obesitas.Secara fisiologis, obesitas 
didefinisikan sebagai suatu keadaan akumulasi 
lemak berlebih di jaringan adiposa.Kondisi 
obesitas berhubungan dengan peningkatan 
volume intravaskuler dan curah jantung.Daya 
pompa jantung dan sirkulasi volume darah 
penderita hipertensi dengan obesitas lebih 
tinggi dibandingkan dengan penderita 
hipertensi dengan berat badan normal. 

 Merokok menurut Sitepoe (2000), 
merokok dapat meningkatkan tekanan darah 
dan denyut jantung melalui mekanis, yaitu; 
merangsang saraf simpatis untuk melepaskan 
norepineprin melalui saraf arenergi dan 
meningkatkan catecolamine yang dikeluarkan 
melalui medulla adrenal. Merangsang 
kemoreseptor di arteri karotis dan aorta bodies 
dalam meningkatkan denyut jantung dan 
tekanan darah. Secara langsung melalui otot 
jantung yang mempunyai efek inotropik (+) 
dan efek chonotropik. 
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Alkohol didalam penggunaannya secara 
berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan 
darah. Mungkin dengan cara meningkatkan 
katekolamin plasma (Widyanto dan 
Triwibowo, 2013). 

Garam, dijelasan bahwa dapat 
meningkatkan tekanan darah dengan cepat 
pada beberapa orang.Namun demikian 
kebanyakn dari mereka tidak menderita 
hipertensi, pasti ada perbedaan sensitivitas 
terhadap garam. Suatu respon tekanan darah 
yang sensitif terhadap garam /sodium 
didefinisikan sebagai kenaikan rata-rata 
tekanan darah arteri sebesar = 5mmHg setelah 
konsumsi tinggi garam selama 2 minggu. 
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa 
pengurangan konsumsi garam dapat 
menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata 3-
5 mmHg, dengan efek yang lebih besar pada 
orang tua yang menderita hipertensi berat. 
Pada remaja, senstivitas terhadap 
garam/sodium muncul bersamaan dengan 
faktor-faktor predisposisi  dan resiko 
hipertensi lainnya, termasuk riwayat keluarga 
hipertensi dan obesitas, sehingga bukan 
merupakan suatu faktor penyebab hipertensi 
yang berdiri sendiri. 

Kolesterol yang mengandung lemak 
yang berlebih dalam darah, dapat 
menyebabkan timbunan kolesterol pada 
dinding pembuluh darah. Hal ini dapat 
membuat pembuluh darah menyempit dan 
akibatnya tekanan darah akan meningkat. 

Kurang Olahraga dan bergerak bisa 
menyebabkan tekanan darah dalam tubuh 
meningkat. Olahraga teratur mampu 
menurunkan tekanan darah tinggi, namun 
jangan melakukan olahraga yang berat jika 
menderita tekanan darah tinggi 

Stres juga merupakan masalah yang 
sangat erat memicu terjadinya hipertensi 
dimana hubunga antara stress dengan 
hipertensi diduga melalui aktivitas saraf 
simpatik, peningkatan saraf simpatis, 
peningkatan saraf dapat menaikkan tekanan 
darah secara intermiten (tidak menentu). Stres 
yang berkepanjangan dapat mengakibatkan 
tekanan darah  menetap tinggi. Walaupun hal 
ini belum terbukti akan tetapi angka kejadiaan 
di masyarakat perkotaan lebih tinggi 
dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini 
dapat dihubungkan dengan pengaruh stress 
yang dialami kelompok masyarakat yang 
tinggal di kota (Dunitz,2001). 

Tahapan Perilaku Merokok Menjadi 
Perokok 

Merokok merupakan suatu kegiatan 
kebiasaan yang dilakukan oleh seorang 
perokok, dimana sudah mendarah daging. 
Kebisaan merokok adalah kegiatan mengisap 
rokok yang dilakukan secara berulang-ulang, 
teratur dan sulit dilepaskan, dan digunakan 
bertujuan bukan karena untuk mengendalikan 
perasaan mereka, akan tetapi benar-benar 
sudah menjadi rutinitas serta  bersifat 
otomatis, seringkali tanpa dipikirkan dan tanpa 
disadari. Terdapat empat tahapan seseorang 
melakukan kebiasaan merokok, yaitu 
(Komasari, 2000): Tahap Prepatory. Seseorang 
mendapatkan gambaran yang menyenangkan 
mengenai merokok dengan cara mendengar, 
melihat atau dari hasil bacaan, hal-hal ini 
dapat menimbulkan minat untuk 
merokok. Tahap Initiation. Tahap perintisan 
merokok yaitu tahap apakah seseorang akan 
meneruskan atau tidak terhadap perilaku 
merokok. Tahap Becoming a Smoker. Apabila 
seseorang sudah mengkonsumsi rokok 
sebanyak empat batang perhari, Tahap 
Maintenance of Smoking. Tahap ini merokok 
sudah menjadi salah satu bagian dari cara 
mengaturan diri. 
Hubungan Merokok dengan Hipertensi 

Merokok merupakan faktor pemicu 
tekanan darah tinggi yang dapat 
dikendalikan.Kebiasan merokok dapat 
meningkatkan risiko diabetes, serangan 
jantung dan stroke. Karena itu, kebiasaan 
merokok yang terus dilanjutkan ketika 
memiliki tekanan darah tinggi, merupakan 
kombinasi yang sangat berbahaya yang akan 
memicu penyakit-penyakit yang berkaitan 
dengan jantung dan darah.Zat kimia dalam 
tembakau dapat merusak lapisan dalam 
dinding arteri sehingga arteri rentan terhadap 
penumpukan plak.Nikotin dalam tembakau 
juga membuat jantung bekerja lebih keras 
karena menyempitkan pembuluh darah untuk 
sementara dan meningkatkan frekuensi denyut 
jantung serta tekanan darah. 
Kebiasaan 

Kebiasaan adalah mengulangi 
melakukan sesuatu yang sama berkali-kali 
dalam rentang waktu yang lama dalam waktu 
berdekatan 
Kebiasaan Merokok atau Perilaku 
Ketergantungan Terhadap Rokok (Tobacco 
dependency) 
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Menurut Sumarno (Mulyadi, 2007) 
menjelaskan cara merokok yang lazim 
dibedakan menjadi dua cara yaitu cara yang 
pertama dengan menghisap dan menelan asap 
rokok ke dalam paru-paru kemudian 
dihembuskan. Cara yang kedua dilakukan 
dengan lebih moderat yaitu hanya menghisap 
sampai mulut kemudian dihembuskan melalui 
mulut atau hidung.Perilaku merokok 
merupakan salah satu kebiasaan yang dapat 
merugikan kesehatan dan menyebabkan 
ketergantunagn pada perokok.Menurut Ogawa 
(Ulhaq, 2008) dahulu rokok disebut sebagai 
“kebiasaan” atau “ketagihan”.Dewasa ini, 
merokok disebut sebagai “Tobacco 
Depedency” atau ketergantungan pada 
tembakau. Ketergantungan pada tembakau 
atau tobacco dependence didefinisikan sebagai 
perilaku penggunaan tembakau yang menetap, 
biasanya lebih dari ½ bungkus rokok per hari, 
dengan tambahan adanya distres yang 
disebabkan oleh kebutuhan akan tembakau 
secara berulang-ulang. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa perilaku merokok adalah 
suatu aktivitas membakar rokok dan kemudian 
menghisapnya dan menghembuskannya keluar 
dan dapat menimbulkan asap yang dapat 
terhisap oleh orang-orang disekitarnya serta 
dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si 
perokok itu sendiri maupun orang-orang 
disekitarnya. 
Rokok  

Rokok adalah silinder dari kertas 
berukuran panjang antara 70 hingga 120mm 
(bervariasi tergantung negara) dengan 
diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-
dauntembakauyang telah dicacah. Rokok 
dibakar pada salah satu ujungnya dan 
dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup 
lewat mulut pada ujung lain. Rokok adalah 
benda beracun yang memberi efek santai dan 
sugesti merasa lebih jantan.Di balik kegunaan 
atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung 
bahaya yangsangat besar bagi orang yang 
merokok maupun orang di sekitar perokok 
yang bukan perokok. 
Jenis Rokok  

Rokok dibedakan menjadi beberapa 
jenis. Pembedaan ini didasarkan atas bahan  
pembungkus rokok, bahan baku atau isi 
rokok,proses pembuatan rokok,dan 
penggunaan  filter pada rokok.  
Kandungan Rokok 

Pada saat rokok dihisap komposisi 
rokok yang dipecah menjadi komponen 
lainnya, misalnya komponen yang cepat 
menguap akan menjadi asap bersam-sama 
dengan komponen lainnya yang terkondensasi. 
Dengan demikian komponen asap rokok yang 
dihisap oleh perokok terdiri dari bagian gas 
(85%) dan bagian partikel (15%). Rokok 
mengandung kurang lebih 4000 elemen-
elemen, yang setidaknya 200 diantaranya 
berbahaya bagi kesehatan.Racun utama pada 
rokok adalah tar, nikotin dan karbon 
monoksida (CO). Selain itu, dalam sebatang 
rokok mengandug bahan –bahan kimia lain 
yang beracun antara lain; Nikotin, Karbon 
Monoksida (CO), Tar, Timah Hitam (Pb) , 
Ammonia, Hidrogen Sianida (HCN), Nitrit 
Oksida (Nitrous Oxide), Fenol.  
Pengertian Aktivitas 

Hampir semua orang didalam kehidupan 
mereka mengalami stres berhubungan dengan 
pekerjaan mereka. Hal ini dapat dipengaruhi 
karena tuntutan kerja yang terlalu banyak 
(bekerja terlalu keras dan sering kerja lembur) 
dan jenis pekerjaan yang harus memberikan 
penilaian atas penampilan kerja bawahannya 
atau pekerjaan yang menuntut tanggung jawab 
bagi manusia. Beban kerja meliputi 
pembatasan jam kerja dan jam kerja yang 
diharuskan adalah 6-7 jam setiap harinya. 
Sisanya digunakan untuk keluarga dan 
masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain. 
Dalam satu minggu seseorang bekerja dengan 
baik selama 40-50 jam, lebih dari itu terlihat 
kecenderungan yang negatif seperti kelelehan 
kerja, penyakit dan kecelakaan kerja (Agustin, 
2012). 

Kegitaan dalam bentuk suatu perjaan 
dan  diduduki oleh satu orang atau beberapa 
orang tersebar di berbagai tempat 
(Pujangkoro,2004). Menurut De George 
(2003) bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh 
seseorang sebagai kegiatan pokok untuk 
menghasilkan nafkah hidup dan yang 
mengandalkan suatu keahlian dengan landasan 
moral yang religious. Dan  pekerjaan purna 
waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan 
mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.  
Atau seorang profesional adalah seseorang 
yang hidup dengan mempraktekkan suatu 
keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam 
suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, 
sementara orang lain melakukan hal yang 
sama sebagai sekedar hobi, untuk 
senangsenang, atau untuk mengisi waktu 
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luang. Suwinardi (2017) menjelaskan bahwa 
pekerjaan merupakan usaha yang dilakukan 
oleh manusia berdasarkan pengetahuan, 
dimana keahlian dan pengalaman pelakunya 
diperlukan oleh masyarakat.  
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian 
jenis observasional analitik, yaitu penelitian 
yang diarahkan untuk menjelaskan suatu 
keadaan atau situasi. Dan populasi dalam 
penelitian adalah petani dan kuli pasar. Sampel 
yang digunakan pada setiap kegiatan aktivitas 
yang dilakukan pada petani dan kuli pasar 
dimana sampel petani= 44 responden, dan kuli 
pasar = 49 orang. Sampel total sebesar 93 dan 
penelitian diambil berdasarkan random 
sampling.  

Variabel ; variabel bebas pada penelitian 
ini adalah kebiasaan merokok dan kegiatan 
aktivitas,  variabel terikat adalah hipertensi. 

Kriteria responden yang layak untuk diteliti : 
Kriteria inklusi ; responden pria dan memiliki 
aktivitas, yang merokok, memiliki tekanan 
darah : ≥140/90 mmHg, tidak memiliki 
riwayat penyakit diabetes mellitus dan 
bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi: 
responden tidak merokok, tidak memiliki 
aktivitas, memiliki tekanan darah : ≤ 140/90 
mmHg, dan menderita penyakit diabetes 
mellitus. Lokasi penelitian yang dilakukan;  
pasar Kecamatan Wonorejo Kabupaten 
Pasuruan Jawa Timur, dan di Desa Jeli 
Kecamatan Karangrejo Kabupaten 
Tulungagung. Waktu penelitian tahun 2017.  
 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh dari 
responden denngan aktivitas petani dilakukan 
di Desa Jeli, Dusun Sumber, Kecamatan 
Karangrejo Kabupaten Tulungagung yaitu;  

 
Tabel 3. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yang beraktivitas sebagai petani pada 

kebiasaan merokok 
Kebisaan Merokok Frekuensi Persentase % 

Sebelum aktivitas 21 47,7 
Sesudah aktivitas 23 52,3 

Total 44 100.0 
 

Tabel 4. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yang beraktivitas sebagai petani pada 
kejadian hipertensi 

Hipertensi Frekuensi Persentase % 
Ringan 20 45,5 
Sedang 20 45,5 
Berat 4 9,0 
Total 44 100.0 

 
Hasil dari penelitian dengan responden 

kuli pasar yang dilakukan di Pasar Kecamatan 
Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 
dengan hasil penelitian: 

 
Tabel 5. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yang beraktivitas sebagai kuli pasar 

pada kebiasaan merokok 
Kebisaan Merokok Frekuensi Persentase % 

Sebelum aktivitas 37 75,5 
Sesudah aktivitas 12 24,5 

Total 49 100.0 
 

Tabel 6. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik responden yang beraktivitas sebagai kuli pasar 
pada kejadian hipertensi 

Hipertensi Frekuensi Persentase % 
Ringan 16 32,7 
Sedang 33 67,3 
Berat 0 0 
Total 49 100.0 
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Pembahasan 

Hasil penelitian dengan kebiasaan 
merokok terhadap hipertensi pada kedua 
kelompok sampel aktivitas yang berbeda 
(petani dan kuli pasar) di tunjukkan pada tabel 
3 dan 5. Tabel 3 menjelaskan bahwa kondisi 
sebelum melakukan aktivitas  petani 
menghisap rokok sebesar 47.7 % dan sesudah 
aktivitas  52.3 %. Untuk tabel 5 diperoleh hasil 
data responden kuli pasar yang  menghisap 
rokok sebelum beraktivitas 75.5 % dan 
sesudah beraktivitas 24.5 % . Hasil tersebut 
menjelaskan,  kebiasaan merokok merupakan 
suatu kegiatan menghisap rokok yang sering 
dilakukan secara teratur dan sulit dilepas 
sehingga menjadi rutinitas (Komasari ,2000).  

Penelitian yang dilakukan terhadap 
kebiasaan merokok yang berhubungan dengan 
hipertensi, dimana responden dengan aktivitas 
petani melakukan kebisaan merokok setelah 
beraktivitas sebesar 52.3 % sehingga hasil 
hipertensi ringan dan sedang = 45.4% dan 
berat 9.0 %. Untuk responden kuli pasar 
melakukan merokok sebelum beraktivitas 75.5 
% , sehingga hasil dari hipertensi sedang  67.3 
% dan berat 0.0 %.  Sehingga dari hasil 
tersebut dapat dijelaskan, kebiasaan merokok  
pada seseorang yang memiliki tekanan darah 
tinggi akan sangat berbahaya, dan  memicu 
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan 
jantung dan darah. Zat kimia yang terkandung 
didalam tembakau dapat merusak lapisan 
dinding arteri sehingga mengakibatkan 
penumpukan plak. Karena nikotin dalam 
tembakau yang dapat membuat jantung 
bekerja lebih keras, maka terjadi penyempitan 
pembuluh darah.   

Prodono (2013) menjelaskan, kondisi 
kelelahan yang disebabkan oleh  aktivitas 
dapat menimbulkan terjadinya hipertensi, 
mengakibatkan terjadinnya kematian secara 
tiba – tiba. Hasil penelitian dengan responden 
petani yang mengalami hipertensi, diperoleh 
tabel 4 yaitu; ringan sebesar 45,5 %, sedang 
45,5 % dan berat 9.0%.  Aktivitas petani 
merupakan pekerjaan yang memanfaatkan 
sumber daya hayati, kemudia manusia 
menggelolanya hingga menjadi bahan pangan, 
bahan baku industri, guna memenuhi 
kebutuhan hidup denngan menggunakan 
peralatan yang bersifat tradisional dan modern 
(Arif,2010).  

Petani beraktivitas dengan 
memanfaatkan pengelolaan lahan, pembibitan, 

pemupukan, dan perawatan hama. Aktivitas 
petani lebih sering pada posisi membungkuk, 
sehingga menyebabkan otot menjadi lebih 
tegang. Pekerja dengan posisi membungkuk 
membutuhkan ketahanan otot yang lebih besar 
dan pembebanan pada tulang belakang 
sehingga memicu munculnya rasa nyeri 
musculoskeletal (Wicaksono,2011). 

Hasil data  penelitian pada responden 
kuli pasar yang mengalami hipertensi, tabel 6 
yaitu; ringan 32,7 %, sedang 67,3 % dan berat 
0. Karena aktivitas kuli pasar atau pekerjaan 
kuli panggul merupakan pekerjaan dalam 
bidang informal. Dimana kuli panggul pasar 
dapat dikelompokkan sebagai kuli professional 
dan kuli kasar. Maka membutuhkan ketahanan 
otot yang lebih besar juga (Salasin,2013). 

Hasil kedua penelitian dari responden 
petani dan kuli pasar sama – sama memiliki 
aktivitas kerja yang sangat berat, serta 
menyebabkan otot menjadi lebih tegang. 
Sehingga hipertensi pada kedua kelompok 
sampel yang berbeda memiliki nilai hipertensi 
berat ; sangat rendah (9.0%) sampai tidak ada 
sama sekali ( 0 % ). 
 
Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 

Kebiasaan merokok respoden petani dan 
kuli pasar berpengaruh terhadap   hipertensi, 
dan kegiatan aktivitas responden karena 
kelelahan dapat menimbulkan terjadinya 
hipertensi. 
Saran 
1. Responden diharapkan dapat memiliki 

waktu untuk berolahraga secara rutin, 
walaupun telah melakukan aktivitas kerja 
yang berat. 

2. Responden dapat mengurangi kebiasaan 
untuk merokok.  
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Abstrak 
Kegagalan dalam penegakan hukum dan peradilan telah banyak membuat orang 
tidak percaya dengan supermasi hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia 
dianggap sebagai panggung hukum yang terburuk, membingungkan, 
menjengkelkan, dan tidak dapat dipercaya. Penegakan hukum di Indonesia 
kurang baik, Etika hukum dan Profesionalisme hukum mulai luntur. Di antara 
penyebab keburukan penegakan hukum di Indonesia adalah adanya 
ketidaksingkronan antara produk hukum yang satu dengan produk hukum 
lainnya. Undang-undang No 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan saksi dan 
korban tidak bisa efektif karena tidak sinkron dengan kode etik kepolisian.   Bab 
IV etika Kelembagaan Pasal 8 memuat setiap anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan 
kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Pasal tersebut telah  
digunakan untuk mempersoalkan  Susno Duadji sebagai saksi dalam kasus  
pembunuhan Nazarudin dengan terdakwa Antasari Azhar sebagai saksi yang 
meringankan.  Padahal, kehadiran Susno Duadji sebagai saksi tersebut adalah 
dalam rangka menegakkan keadilan. 

 
Kata Kunci:  singkronisasi, kode etik kepolisian, perlindangan saksi dan korban,  
 
Pendahuluan 

Kegagalan demi kegagalan dari instansi 
penegak hukum dalam mengimplementasikan 
progam-progam penegakan hukum dan 
peradilan telah banyak membuat orang tidak 
percaya dengan supermasi hukum. Sepanjang 
hari panggung hukum yang terburuk, 
membingungkan, menjengkelkan  menghiasi 
media massa, baik cetak maupun elektronik. 
Di sana sini banyak bermunculan reaksi dan 
tanggapan pedas yang menunjukkan 
ketidakpuasan masyarakat. 

Banyak komentar dan istilah yang 
diberikan atas realita hukum di Indonesia 
tersebut. Secara bertahap dan terstruktur 
keadaan penegakan hukum di Indonesia telah 
dianggap sangat jelek, etika hukum mulai 
luntur dan profesionalisme hukum mulai 
ditinggalkan.  Komentar-komentar tersebut 
menunjukkan persepsi dan kekecewaan 
masyarakat terhadap kondisi hukum di 
Indonesia. 

Hukum tidak dapat lepas dari 
kepentingan ekonomi dan politik. Banyak 

kepentingan ekonomi yang terlibat dalam 
perbuatan dan penegakan hukum di Indonesia. 
Disamping bidang ekonomi, hukum juga 
dipengaruhi oleh kondisi politik dan 
kekuasaan. Intervensi dan Lobi atas kasus-
kasus hukum merupakan realitas buruk hukum 
di Indonesia. Campur tangan kepentingan 
dalam pelaksanaan hukum tersebut membuat 
hukum tidak berjalan secara efektif. 

Hal tersebut juga masih ditambah 
dengan tersedianya sistem hukum yang betul-
betul memproteksi kemungkinan negosiasi 
perkara. Misalnya,  kasus Bibit Candra dan 
Antasari SH yang menjadi sorotan publik yang 
sangat tajam, juga kasus Susno Djuadji 
dijadikan saksi ad charge (meringankan) oleh 
kuasa hukum mantan Ketua KPK dalam kasus 
pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali 
Banjaran (PRB) Nazaruddin Zulkarnaen.  
Kedatangan susno djuadji di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, berpakaian dinas 
kepolisian tanpa membawa izin dari Kapolri 
dinilai melanggar kode etik kepolisian dan 
akan diperiksa oleh propam, sehubungan 



105 

 

Sumi, Sinkronisasi Antara Kode Etik Kepolisian Dengan Undang-Undang Republik 

keterangannya yang kontrovesi (dalam Jawa 
Pos, 8 Januari 2010 ). Kedatangan Susno 
Djuadji adalah untuk menegakan keadilan. Di 
sinilah terletak ada ketidaksingkronan antara 
atauran hukum yang satu dengan yang lainnya. 
 
Kajian Pustaka 
Etika dan Kode Etik Profesi Hukum 

Banyak aspek terpenting dari tatanan 
masyarakat untuk sebagian besar bergantung 
pada berfungsinya profes-profesi dengan baik, 
kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu 
dilaksanakan dalam suatu konteks profesional. 
Dalam tatanan masyarakat modern, terjalin 
erat hasil dari berfungsinya profesi-profesi. 
Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi 
(pekerjaan), menempati kedudukan yang 
sangat strategis (Talcot Parsons , 1964). 

Terhadap profesi-profesi itu tadi dapat 
terjadi kemerosotan dalam pengembangannya 
sebagai akibat dilanggarnya etika dan kode 
etik oleh sebagian pengembannya. Pertanyaan 
tentang etika dan kode etik profesi serta 
mengapa profesi memerlukan etika dan kode 
etik, akan menghasilkan jawaban yang 
bergantung pada pengertian kata profesi. 

Kata profesi dan profesional 
sesungguhnya memiliki beberapa arti, profesi 
dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan 
sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh 
nafkah (Belanda : Baab, Inggris :Job atau 
occuption baik legal maupun tidak). Profesi 
diartikan sebagai setiap pekerjaan memperoleh 
uang. Dalam artian lebih teknis, profesi 
diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu 
memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara 
berkeahlian yang berkaitan dengan cara 
berkarya hasil karya yang bermutu tinggi 
dengan imbalan bayaran yang tinggi. 

Keahlian diperoleh lewat proses 
pengalaman,dengan belajar di lembaga 
pendidikan tertentu, latihan intensif,atau 
paduan dari ketiganya. Ditinjau dari pengertian 
ini, sering dibedakan pengertian profesional 
denganprofesionalisme sebagai lawan dari 
amatir dan amatirisme, juga sering dikatakan 
pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan 
sambilan. 

Roscoe Pound, seorang filsuf hukum 
tokoh aliran Sociological Jurisprudence yang 
terkenal dengan gagasanya tentang hukum 
sebagai “a tool for social engineering”, 
pandanganya dalam pengertian profesi pada 
dasarnya sejalan dengan Parson. Menurut 
Parsons ((1927:536), ”Profesional bukanlah 

kapitalis, pekerja (buruh),administrator 
pemerintah,birokrat, ataupun petani pemilik 
tanah. Batas lingkup profesi sebagai institusi 
tidak jelas dan tegas. Dalam kenyataannya 
terdapat kelompok-kelompok marginal yang 
status keprofeseionalnya ekuivokal.  

Namun demikian, kriteria ini untuk 
mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu 
profesi sudah cukup jelas. Yakni bahwa 
profesi mensyaratkan pendidikan teknik yang 
formal. Dilengkapi dengan cara pengujian 
yang terinstitusionalisasikan edukasi 
pendidikanya dan kompetensi orang-orang 
hasil didikanya. Pengujian para calon profesi 
sangat mengutamakan evaluasi rasionallitas 
kognitif yang diterapkan pada bidang khusus 
tertentu karenanya sangat menekankan unsur 
intelektual.  

Kriteria yang kedua, yakni penguasaan 
tradisi kultural dalam menggunakan keahlian 
tertentu serta keterampilan dalam pengguanaan 
tradisi tertentu. Dalam lingkungan suatu 
profesi berlaku suatu sistem nilai yang 
brfungsi sebagai standar normatif yang harus 
menjadi kerangka orientasi dalam 
pengembangan profesi yang bersangkutan.  

Ketiga, untuk menjamin bahwa 
kompetensi dari suatu kompleks okupasi 
(sistem sosial pekerjaan) akan digunakan 
dengan cara-cara yang secara sosial 
bertanggung jawab, maka haruslah memiliki 
sejumlah sarana institusional, berupa 
organisasi profesi, etika, dan kode etik profesi 
dengan prosedur penegakannya, serta cara 
rekrutasi pengemban profesi. menunjuk pada 
kompleks okupasional yang disiplin-disiplin 
intelektual disekitarnya meliputi humaniora, 
ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, 
terorganisasikan, serta sistem-sistem kultural 
(nilai-nilai) yang diolah oleh dan didalam 
kompleks okupasi tersebut. 

Dari uraian-uraian diatas dapat  ditarik 
rumusan pengertian profesi. Bahwa profesi 
adalah : pekerja tetap berupa pelayanan 
(service occupation). Pelaksanaanya 
dijalankan dengan menerapkan pengetahuan 
ilmiah dalam bidang tertentu, dihayati sebagai 
suatu panggilan hidup, serta terikat pada etika 
umum dan etika khusus (etika profesi) yang 
bersumber pada semangat pengabdian 
terhadap sesama manusia. Dan pengertian ini 
dapat kita tarikkesimpulan bahwa profesi 
adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu 
yang perwujudanya mensyaratkakn disiplin 
ilmu tertentu. 
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Efektifitas Hukum 
Untuk mengetahui efektivitas hukum, 

maka pertama-tama  harus dapat mengukur 
sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum 
ditaati sebagian besar target yang menjadi 
sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan 
bahwa aturan hukum yang bersangkutan 
adalah efektif. Namun demikian sekalipun 
dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, 
tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan 
lebih jauh derajat efektifitasnya, seorang masih 
mentaati atau tidak mentaati aturan hukum 
tergantung kepada kepentingannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketaatan terhadap hukum secara umum 
menurut  Ali (2009) antara lain : 
a. Relevsnsi aturan hukum secara umum, 

dengan kebutuhan hukum dari orang-orang 
yang menjadi target aturan hukum secara 
umum itu.oleh karena itu, jika aturan 
hukum yang dimaksud berbentuj undang-
undang, maka pembuat undang-undang 
dituntut untuk mampu memahami 
kebutuhan dari target pemberlakuan 
undang-undang tersebut. 

b. Kejelasan rumusan subtaqnsi aturan 
hukum, sehingga mudah dipahami oleh 
target diberlakukanya aturan hukum. Jadi, 
perumusan subtansi aturan hukum, itu 
harus dirancang dengan baik, jika aturanya 
tertulis, harus ditulis dengan jelas dan 
mampu dipahami secara pasti. Meskipun 
nantinya tetap membutuhkan interpretasi 
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 dalam 
wilayah suatu negara, dianggap mengetahui 
seluruh aturan hukum yang berlaku di 
negaranya. Tidak mungkin penduduk atau 
warga masyarakat secara umum mampu 
mengetahui keberadaan suatu aturan hukum 
dan subtansinya, jika aturan hukum tersebut 
tidak disosialisasikan secara optimal. 

d. Jika hukum yang dimaksud adalah 
perundang-undangan, maka seyogjanya 
aturanya bersifat ,melarang, dan jangan 
bersifat mengharuskan, sebab hukum yang 
bersifat melarang (Prohibitur) lebih mudah 
dilaksanakan ketimbang hukum yang 
bersifat mengharuskan (Mandaturt). 

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

f. Berat ringannnya sanksi yang diancamkan 
dalam aturan hukum, harus proposional dan 
memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang 
diancamkan oleh undang-undang lalu lintas 
dan angkutan jalan raya yang berlaku di 
Indonesia saat ini, terlalu berat jika 
dibandingkan penghasilan orang Indonesia. 
Sanksi denda jutaan rupiah untuk 
pengemudi kendaraan umu yang tidak 
memiliki ikat pinggang pengaman atau 
pemadam kebakaran, terlalu berat untuk 
mampu dilaksanakan oleh mereka. 
Sebaliknya, sanksi denda jutaan rupiah 
untuk pengemudi kendaraan umu yang 
tidak memiliki ikat pinggang pengaman 
atau pemadam kebakaran, terlalu berat 
untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. 
Sebaliknya, sanksi ang terlalu ringan untuk 
suatu jenis kejahatan, tentunya akan 
berakibat warga masyarakat tidak akan 
segan untuk melakukan pelanggaran 
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 diproses dalam setiap  tahapan 
(penyelidikan, penuntutan, dan 
penghukuman). Membuat suatu aturan 
hukum yang mengancamkan sanksi 
terhadap tindakan-tindakan yang bersifat 
ghaib atau mistik, adalah mustahil untuk 
ditegakkan melalui proses hukum. 
Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang 
sering dikenal sebagai “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 di 
anut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukanya aturan tersebut. Aturan 
hukum yang sangat efektif adalah aturan 
hukum yang melarang dan mengancamkan 
sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan 
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diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti 
norma moral, norma agama, norma adat 
istiadat atau kebiasaan, dan lainya. Aturan 
hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh 
norma lain, akan lebih tidak efektif. 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan 
hukum secara umum, juga tergantung pada 
optimal dan professional tindakannya 
aparat penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunnya aturan hukum tersebut, mulai 
dari tahap permbuatannya, sosialisasinya, 
proses proses penegakkan hukumnya yang 
mencakupi tahapan penemuan hukum 
(penggunaan penalaran hukum, interpretasi 
dan kontruksi), dan penerapanya terhadap 
suatu kasus konkret. 

j. atau tidak efektifnya suatu aturan hukum 
secara umum, juga mensyaratkan adanya 
pada standar hidup sosio-ekonomi yang 
minimal didalam masyarakat. Dan 
sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau 
banyak, harus telah terjaga, karena tidak 
mungkin efektifitas hukum akan terwujud 
secara optimal, jika masyarakat dalam 
keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. 
Sebaliknya, jika yang ingin kita kaji 
adalah efektifitas aturan hukum tertentu, 
maka akan tampak perbedaan, faktor-
faktor yang memengaruhi efektifitas dari 
setiap aturan hukum yang berbeda 
tersebut. Akan berbeda faktor yang 
memengaruhi efektifitas larangan dan 
ancaman pidana untuk melakukan 
pembunuhan. Dibandingkan faktor yang 
memengaruhi efektifitas aturan hukum 
yang mengatur tentang usia minimal untuk 
melangsungkan perkawinan yang sah. 

Jika yang kita kaji adalah efektifitas 
perundang-undangan, maka kita dapat 
mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu 
perundang-undangan b anyak tergantung pada 
beberapa faktor, antara lain: (a) Pengetahuan 
tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
(b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan 
tersebut. (c) Institusi yang terkait dengan 
ruang lingkup perundang-undangan didalam 
masyarakatnya. (d) Bagaimana proses lahirnya 
suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk 
kepentingan instant (sesaat), yang diistilahkan 
oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 
(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakatnya. 

Menurut pendapat Ali (2009), pada 
umumnya, faktor yang banyak memengaruhi 
efektifitas suatu perundang-undangan adalah 
professional dan optimal pelaksanaan peran, 
wewenang dan fungsi dari para penegak 
hukum, baik didalam menjelasakan tugas yang  
dibebankan terhadap diri mereka maupun 
dalam menegakan perundang-undangan. 

 
Pembahasan 

Dengan perspektif di atas, diteropong 
suatu permasalahan hukum yang masih aktual 
dan sangat mungkin terulang terjadi, yaitu 
perihal ketidaksingkronan antarproduk hukum. 
Sebagai contoh di dalam bahasan ini adalah 
kasus Susno Duadji ketika tampil sebagai saksi 
dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa 
Antasari Azhar. Peristiwa tersebut telah 
menimbulkan kasus hukum yang menarik dan 
merebut perhatian publik cukup luas. Pertama, 
kasus tersebut telah melibatkan banyak 
petinggi dan mantan petinggi negara yang 
merupakan publik figur. Kedua, ada masalah 
hukum yang pelik dan paradoks: di satu sisi 
kehadiran Susno Duadji sebagai saksi 
dianggap sah demi terwujudnya keadilan 
hukum, tetapi di sisi lain dianggap melanggar 
kode etik kepolisian. Dalam pembahasan ini 
digunakan pendekatan  hukum normatif dan 
menggunakan data sekunder berupa bahan-
bahan hukum yang meliputi (1) bahan-bahan 
hukum Primer Berupa Undang-undang, dan 
(2) bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan 
hukum yang erat hubunganya dengan bahan 
hukum primer. 

Ciri khusus profesi sebagai suatu sistem 
okupasional menurut parsons adalah bahwa 
profesi tidak berorientasi pada 
(disinterestedness). Masyarakat akan 
memandang para pengemban profesi sebagai 
orang yang mewujudkan pelayanan dari pada 
orang yang mencari keuntungan bagi diri 
sendiri. Sikap ini merupakan nilai yang 
menjadi standar normatif bagi para pengemban 
profesi dalam mengemban profesinya. Ciri 
kedua adalah rasionalitas dalam artian 
melawan tradisionalisme. Kebenaran objektif 
dijadikan standar nomatif tertentu yang 
termasuk kedalam ruang lingkup suatu 
penetian ilmiah. Rasioanalitas berusaha 
mencapai pertimbangan ilmiah. Ciri ketiga 
“Sopesifitasfunsional ”.dengan tertumpu pada 
kompetensi teknikal yang superior, para 
pengemban profesi memiliki dan menjalankan 
kewibawaan (otoritas) dalam masyarakat. 
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Otoritas profesional ditandai oleh spesifitas 
fungsi yang merupakan unsur esensial pada 
pola profesional. Seorang profesional 
dianggap memiliki obitoritas hanya bidangnya. 
Ciri ke-empat “Universalisme”. Pengambilan 
keputusan pada landasan pertimbangan 
profesional didasarkan pada permasalahanya, 
bukan pada “siapa” atau pada keuntungan 
yang dapat diperoleh. Universalitas menunjang 
tinggi objektivitas sebagai lawan dari 
subjektivitas (Praktikularisme). 

Menurut Dietrich Rueschemeyer dalam 
“Lawyers and Doctors A comparsion of two 
professions”. (Aubert, 1973 : 267) profesi 
adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan 
seperangkat penetahuan sistem (ilmu) pada 
masalah-masalah yang sangat relevan bagi 
nilai-nilai utama dari masyarakat. Masyarakat 
awam tidak mampu menilai karya profesional. 
Karena itu, dibutuhkan pengndalian diri secara 
individual bagi para pengemban profesi untuk 
tetap berpegang kuat pada nilai-nilai dan 
norma-norma yang menjiwai tugas para 
pengemban profesi. Nilai-nilai norma-norma 
ini kemudian diinstitusionalisasikan dalam 
struktur dan kultur dari profesi yang 
bersangkutan,sehingga pengendalian secara 
individual itu diperkuat oleh pengawasan 
formal dan informal komunitas sejawat. 
Sebagai imbalan masyarakat memberikan 
privilise dan melindungi otonomi profesi 
terhadap pengawasan dan campur tangan 
pengawasan dan campur tangan awam. 

Ada 5 (lima) sistem okupasi yang dapat 
dikualifikasi sebagai profesi dalam pengertian 
ini, yakni : keimanan (Ulama), kedokteran, 
hukum, jurnalistik, dan pendidikan. Kelimanya 
berkaitan langsung dengan martabat 
manusiawi dalam keutuhanya, berupa relasi 
dengan yang transenden kepastian hukum 
yang berkeadilan, informasi yang relevan, dan 
solidaritas yang dinamis kreatif. 

Seorang pengemban profesi harus dapat 
memutuskan apa yang harus dilakukannya 
dalam melaksanakan tindakan pengembangan 
profesionalnya. Hubungan personal, hubungan 
antarsubjek pendukung nilai, karena itu secara 
pribadi ia bertanggung jawab atas mutu 
pelayanan jasa yang dijalakannya. 

Secara formal yuridis kedudukan 
pengemban profesi dan kliennya adalah sama. 
Namun, secara sosio psikologis dalam 
hubungan ini terdapat ketidak seimbangan 
disebabkan oleh ketidak mampuan pasien atau 
klien untuk dapat menilai secara objektif 

pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban 
profesi yang dimintai pelayanan 
profesionalnya. Jadi hubungan horisontal 
antara pengemban profesi dan klienya 
sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan 
kepercayaan. Karenanya, dalam menjalankan 
pelayanan professional para pengemban 
profesi dituntut untuk menjiwainya dengan 
sikap etis tertentu. Sikap etis inilahyang 
dinamakan etika profesi. 

Hubungan antara tuhan dan manusia 
merupakan hubungan personal vertikal yang 
berlandaskan cinta kasih. Hubungan ini 
merupakan akar dan hubungan personal 
horizontal yang bersifat kepercayaan, sehingga 
akan memotivasi untuk menghayati profesi 
sebagai fungsi kemasyarakatan dan 
memotivasi untuk mewujudakan etika profesi 
sebagai sikap hidup dalam mengemban 
profesi. 

Etika profesi adalah sikap etis sebagai 
bagian internal dari sikap hidup dalam 
menjalani kehidupan sebagai pengemban 
profesi. Kepatuhan pada etika profesi 
bergantung kepada akhlak pengemban profesi 
yang bersangkutan karena awam tidak dapat 
menilai. Karenanya, kalangan pengemban 
profesi itu sendiri membutuhkan adanya 
pedoman objektif yang lebih konkret bagi 
perilaku profesionalnya yang kemudian 
diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku 
sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam 
mengemban profesi yang disebut kode etik 
profesi (disingkat kode etik) berupa tertulis 
ataupun tidak tertulis. Pada dasarnya disatu 
pihak kode etik termasuk keompok kaidah 
moral positif yang bertujuan untuk menjaga 
martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain 
pihak bertujuan untuk melindungi pasien atau 
klien (warga masayarakat) dari 
penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas 
(Rosyidi, 2017). 

Profesi hukum berkaitan dengan 
masalah mewujudkan dan memelihara 
ketertiban yang berkeadilan didalam 
kehidupan bermasyarakat. Penghormatan 
terhadap martabat manusia merupakan titik 
tolak atau landasan dasar bertumpunya atau 
tujuan akhir dari hukum. 

Untuk mewujudkan ketertiban yang 
berkeadilan, hukum merupakan sarana yang 
mewujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku 
kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. 
Keseluruhan kaidah hukum positif berlaku 
dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu 
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sistem yang disebut tata hukum. Ada dan 
berfungsinya tata hukum dengan kaidah-
kaidah hukumnya serta penegakanya 
merupakan produk dari perjuanganya manusia 
dalam upaya mengatasi masalah-masalah 
kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan 
manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat 
sebagai salah satu faktor yang sangat penting 
dalam proses penigadaban dan penghalusan 
dari budi manusia. 

Salah satu fungsi kemasyarakatan agar 
kehidupan manusia tetap bermartabat adalah 
dengan menyelenggarakan dan menegakkan 
ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan 
bersama sebagai suatu kebutuhan dasar 
manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pada 
tingkat peradaban yang telah majemuk, fungsi 
kemasyarakatan penyelenggaraan dan 
penegakan ketertiban yang berkeadilan ini 
diwujudkan dalam profesi hakim H.F.M. 
Crombag dalam makalahnya yang berjudul : 
“notities over de juridische opleiding” (1927) 
yang mengklasifikasikan peran 
kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam 4 
bidang karya hukum, yakni : penyelesaian 
konflik secara formal (peradilan), pencegahan 
konflik (legal drafting,legal advice), 
penyelesaian konflik secara informal, dan 
penerapan hukum diluar konflik. Jabatan-
jabatan seperti hakim,advokat, dan notaris 
termasuk profesi hukum masa kini yang 
mewujudkan bidang karya hukum secara khas. 

Untuk menyelesaikan konflik 
kepentingan yang sering terjadi dalam 
masyarakat dengan baik secara teratur demi 
terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian 
di dalam masyarakat diperlukan adanya suatu 
institusi (kelembagaan) khusus yang mampu 
menyelesaikan masalah secara tidak memihak 
(imprasial) dengan berlandaskan patokan-
patokan yang berlaku secara objektif. Dalam 
negara modern, penyelesaian konflik ini 
dilakukan melalui proses formal yang panjang 
dan dimulai dengan perang tanding dan 
“goodsoordell” (ordeal) lewat penyelesaian. 
Oleh pimpinan masyarakat lokal dengan 
kepastian yang berkeadilan. Dari sini 
terbentuklah institusi peradilan lengkap 
dengan aturan-aturan yang prosedural dan 
jabatan-jabatan yang berkaitan, yaitu 
hakim,advokat dan jaksa, dengan wewenang 
pokok yang disebut kewenangan (kekuasaan) 
kehakiman, untuk melakukan tindakan 
pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai 
perilaku manusia tertentu serta menentukan 

nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan 
persoalan (konflik; yang ditimbulkanya secara 
imprasial berdasarkan hukum “patokan 
objektif”). Dalam kenyataan konkret 
pengambilan keputusan dalam mewujudkan 
kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh 
pejabat lengkap lembaga peradilan yang 
disebut hakim. 

Secara sosiologis, Talcott Parsons 
(1964;44,45) mencoba menjelaskan bahwa 
para pengemban profesi dalam mengemban 
profesinya memiliki tujuan pokok (essentials 
goals) untuk mewujudkan hasil karya yang 
objektif (objective achievement) dan 
pengakuan atau rekognisi.dalam beberapa hal 
(kenyataan) pengakuan  bisa bukan hanya 
berupa lambang. Melainkan juga dalam 
konteks lain, misalnya berlaku untuk uang. 
Uang tidak hanya penting sebagai nilai tukar, 
tetapi juga dapat berperan penting sebagai 
lambang rekognisi, sebagai pengakuan nyata 
atas kualitas profesional. Jika kenyataan aktual 
telah menyimpang dari kondisi ideal, dapat 
saja terjadi justru hasil karya yang berkualitas 
rendah yang dapat dicapai dengan cara yang 
bertentangan dengan keharusan menghasilkan 
pengakuan yang berlebihan. Hal ini dengan 
sendirinya akan mendorong lahirnya perilaku 
menyimpang dari pola-pola institusional dalam 
skala yang besar. Situasi seperti ini dapat 
menimbulkan gejala komersialisme dan 
ketidakjujuran, misalnya dalam pengembanan 
profesi kedokteran dan profesi hukum. 

Orang pada umumnya akan merasakan 
kepuasan jika berhasil menemukan pola-pola 
perilaku yang dianggap benar (diterima) oleh 
masyarakat, sebaliknya merasa malu jika tidak 
berhasil (gagal) menjalankannya. Mekanisme 
perilaku yang mengintregasikan kepuasan 
individual dan ekspektasi (harapan) 
kemasyarakatan akan berfungsi secara mulus 
jika terjadi keselarasan antara hasil karya 
objektif dan landasan serta lambang-lambang 
rekognisi. Jika keselarasan ini mengalami 
gangguan orang akan merasa kehilangan rasa 
aman dan berada dalam situasi konflik. 
Seorang yang berpegang teguh pada hasil 
karya objektif yang seharusnya (mematuhi 
etika dan kode etik profesi) tidak akan 
mengorbankan hasil karya objektif untuk 
memperoleh lambang-lambang rekognisi. 

Nonet dan Carlin (1972) 
mengemukakan dalam “Legalproffesion”,  
yang dimuat dalam International Encyclopedia 
of The Social Sciences   bahwa kualitas profesi 
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hukum akan merosot. Jika penguasa politik 
menguasai profesi dalam rangka menetralkan 
sumber kritik potensial, para pengemban 
profesi hukum terperangkap oleh kepentingan 
klien karena takut kehilangan klien 
pengemban profesi hukum terlalu jauh terlibat 
dalam kepentingan klien karena takut 
kehilangan klien, pengemban profesi hukum 
terlalu jauh terlibat dalam kepentingan klien 
secara subjektif dan kualitas lembaga 
peradilan sangat rendah. 

Sidang kasus pembunuhan Dirut PT. 
Putra Rajawali Banjaran, Nazarudin 
Zulkarnaen dengan terdakwa Antasasi Azhar 
diwarnai kejutan, karena mantan kabag 
Reskrim Susno Djuadji dihadirkan sebagai 
saksi ad charge (meringankan) oleh tim kuasa 
hukum Antasari Azhar. Kehadiran Susno 
Duadji itu dipandang dari sudut hukum sah-
sah saja, sebab dalam kapasitas sebagai saksi 
baik maupun kelembagaan tidak bisa dihalang-
halangi oleh kode etik kepolisian maupun etika 
kelembagaan kepolisian.  Undang-undang 
Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan 
saksi dan korban, pasal 37 tertulis “setiap 
orang yang memaksakan kehendaknya baik 
menggunakan kekerasan maupun cara-cara  
tertentu yang menyebabkan saksi dan atau 
korban tidak memperoleh perlindungan  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) 
huruf a atau huruf b sehingga saksi dan atau 
korban tidak memberikan kesaksiannya pada 
tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana 
dengan pidana  penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 
(Empat Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak 
Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). 
Pasal 42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2006, “Dalam hal perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, 
pasal 40, dilakukan oleh pejabat publik 
ancaman pidananya ditambah 1/3  (sepertiga).  

Keputusan Kapolri Nomor POL : 
KEP/32/VII/2003 Tanggal 1 juli 2003 tentang 
kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Pasal 4 : Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas mengakkan hukum wajib 
memelihara perilaku terpercaya dengan : (a) 
Menyatakan yang benar adalah benar dan yang 
salah adalah salah. (b)Tidak memihak. Pasal 5 
: Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
senantiasa : Tidak boleh menolak permintaan 

pertolongan bantuan dari masyarakat dengan 
alasan bukan wilayah hukumnya atau karena 
kekurangan alat dan orang. Pasal 8 : Setiap 
anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia menjunjung tinggi institusinya 
dengan menempatkan kepentingan organisasi 
diatas kepentingan pribadi. 

Kasus yang dialami Susno Djuadji 
karena sebagai saksi pembunuhan Nazarudin 
Zulkarnaen harus dilihat secara jernih baik dari 
Undang-undang Perlindungan saksi maupun 
Undang-undang dan peraturan tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dengan mempertimbangkan pasal-pasal 
sebagaimana dikutip di atas, dapat dikatakan 
tampilnya Susno Duadji sebagai saksi dalam 
kasus pembunuhan bukanlah pelanggaran 
profesi dan kode etik lembaga kepolisian. 
Susno Duadji dalam kasus tersebut justru 
dalam rangka pelaksanaan undang-udang. 

    Lembaga kepolisian itu dalam 
pemeriksaan Antasari Azhar itu betul-betul 
sudah sesuai dengan keadaan. Apabila 
lembaga kepolisian menganggap hal tersebut 
tidak sesuai berarti kode etik dan etika 
kelembagaan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia itu untuk menyeret Susno Djuadji 
sebagai saksi yang meringankan Antasari 
Azhar dan dipersoalkan sebagai pelanggaran 
kode etik kepolisian, serta pakaian dinas juga 
jadi persoalan adalah untuk membentengi 
ketidak adilan dalam proses penegakan 
hukum. 
 
Kesimpulan  

Penegakan hukum di Indonesia masih 
belum efektif terbukti masih banyak persoalan 
dalam penegakan hukum. Bukan hanya 
masalah penegak hukum, tetapi juga masalah 
produk hukum. Kasus Susno Duadji 
merupakan contoh yang baik untuk dijadikan 
momentum refleksi bagi penegakan hukum di 
Indonesia. Dalam kasus tersebut telah terjadi 
satu perdebatan hukum yang akhirnya 
menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. 
Susno Djuadji pada prinsipnya tidak bisa 
dikenai sanksi baik dengan kode etik maupun 
etika kelembagaan. Klaim polisi dalam kasus 
tersebut merupakan subjektifitas petinggi Polri 
yang membuat citra Polri buruk.  
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Abstrak 
Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang: (1). Arti penting 
pembelajaran berbasis perpustakaan dalam proses belajar mengajar. (2). Peran 
guru dalam pembudayaan pemanfaatan layanan jasa informasi perpustakaan 
untuk mewujudkan budaya baca  siswa. Obyek kajian bertumpu pada kajian 
tentang content peran guru dalam pembudayaan pemanfaatan layanan jasa 
perpustakaan. Ruang lingkup kajian berfokus pada perwujudan manajemen 
pembelajaran berbasis perpustakaan. Kajian ini menggunakan historical 
approach sebagai analis-pemikiran kritis dan realitis terhadap pengaplikasian 
pemikiran suatu konsep dalam suatu kurun waktu yang telah dan sedang terjadi, 
Data primer dianggap  sebagai sumber informasi primer dan metode kajian untuk 
pencarian data yang berisikan informasi penting adalah menggunakan library 
research. Konseptualisasi terhadap pembelajaran berbasis perpustakaan 
sesungguhnya adalah keseluruhan  pelaksanaan proses belajar mengajar 
memalui pemanfaatan layanan jasa perpustakaan dengan segala fasilitas dan 
sarana prasarana yang tersedia di perpustakaan.Analisis kajian  menggunakan 
analisa diskriptif kualitatif, dengan mengandalkan sumber analisa dari berbagai 
kajian terhadap bahan-bahan pustaka yang berisi teoritis, penelitian dan kajian 
bukan penelitian. Observasi digunakan untuk mendukung konstruksi teoritis dan 
content analysis digunakan dengan maksud untuk menganalisa makna yang 
tercakup dalam konsep pembelajaran berbasis perpustakaan maupun 
pengaplikasiannya dalam dunia kerja di lembaga pendidikan sekolah. Hasil 
Kajian  meliputi; (1).Arti penting pembelajaran berbasis perpustakaan 
merupakan pembelajaran bertujuan membangun dan mewujudkan siawa  belajar 
mandiri, kreatif dan inovatif serta untuk terwujudnya budaya baca. Pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan dalam pembelajaran, sangat berpengaruh 
pada peserta didik untuk mempertajam kemampuan menulis, membaca, berfikir 
dan berkomunikasi.  Peserta didik memiliki ketrampilan dan kemampuan yang 
tinggi dalam literasi informasi, sehingga terwujud perilaku informasi yang 
bersifat positif. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan sumber informasi 
semakin dapat berperan dalam mewujudkan budaya literasi informasi demi 
tercapainya tujuan pendidikan. (2). peran guru dalam pemebelajaran berbasis 
pepustakaan untuk mewujudkan pembudayaan pemanfaatan layanan jasa 
informasi adalah sebagai berikut: (a). Korektor. (b). Inspirator. (c). informator. 
(d). Organisator. (e). Motivator. (f). Inisiator. (g). Fasilitator. (h). Pembimbing. 
(i) Demonstrator. (j). Pengelola kelas. (k). Mediator. (l). Supervisor. (m). 
Evaluator 

 
Kata Kunci :   Peran Guru.  Perpustakaan Sekolah.  Pembelajaran 
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Pendahuluan    
Sumber daya yang berkualitas berkaitan 

erat dengan proses pendidikan di sekolah. 
Menurut undang- undang nomor 20 tahun 
2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan 
nasional yang menyebutkan bahwa :  

“pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mampu 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia serta 
keterampilan  yang diperluakan dirinya 
,masyarakat, bangsa dan negara”. 
(Sudarso, 2009 : 35 

Berdasarkan role expectation yang telah 
ada dalam masayarakat, maka status atau 
posisi guru dalam masyarakat sangat menjadi 
mulia. Guru merupakan kunci penting dalam 
pembangunan dan memiliki kedudukan 
istimewa dalam mematahkan kemiskinan dan 
kebodohan dengan cara yang dapat diterima 
oleh masyarakat. Di sisi lain, para guru adalah 
human capital yang merupakan investasi 
berharga pada saat menghadapi kondisi-
kondisi berat dengan kapasitas sumber daya 
yang terbatas    
 Dalam kehidupan sosialnya guru 
seringkali menjadi tokoh, dianggap sebagai  
panutan dan identifikasi bagi para siswa dan 
masyarakat.Guru memiliki tanggung jawab 
terhadap segala perbuatan tingkah lakunya 
dalam pembelajaran di sekolah dan juga dalam 
kehidupan bermasyarakat. Secara realitas 
sosial menunjukan bahwa masyarakat 
memiliki harapan-harapan sosial terhadap 
peran guru, bahkan disebagian masyarakat 
menganggap bahwa guru adalah referensi 
kesuksesan hidup, referensi pemecahan 
masalah, referensi perilaku, referensi politik 
dan sebagainya. Sebagai pelaku sosial, maka 
guru memiliki strata istimewa. Guru sebagai 
agen perubahan yang mampu mendorong 
terhadap perubahan pemahaman dan toleransi 
terhadap ide-ide baru yang positif, jadi guru 
tidak sekedar mengajar dan mencerdasaskan 
siswa saja, tetapi juga mampu untuk 
mengembangkan kepribadian utuh, 
berkompetensi tinggi, berakhlak dan 
berkarakter. Cara belajar yang baik adalah 
mengarahkan dan mendorong peserta didik 
untuk mengembangkan dan memperluas 
materi secara mandiri melalui diskusi, 

observasi, studi literatur dan studi 
dokumentasi, serta cara belajar yang dapat 
menumbuhkan dan memupuk motivasi 
internal peserta didik untuk belajar lebih jauh 
dan  mendalam. Sebagaimana telah 
diungkapkan dalam salah satu pilar pendidikan 
yang menyatakan bahwa proses pembelajaran 
harus mampu mengajarkan kepada peserta 
didik tentang “learning how to learn” yaitu 
belajar bagaimana belajar.  
 Boyer Ernest (1997 : 55) menyadari 
bahwa memberdayakan peran informasi 
merupakan tujuan penting dari pendidikan. 
Pendidikan harus dapat memberdayakan 
semua orang untuk merubah informasi 
menjadi pengetahuan baru. Tantangan bagi 
pendidik adalah untuk membantu siswa dalam 
memahami apa yang disebut information 
overload. Upaya optimal untuk dapat 
menjawab tantangan itu, guru harus berperan 
aktif, kreatif dan inovatif serta sangat visionir, 
sehingga guru sangat wajib memiliki 
kompetensi literasi informasi yang baik dan 
berkualitas.    
 Guru merupakan salah satu komponen 
esensial dalam sistim pendidikan. Berbagai 
peran, tugas, dan tanggung jawab guru sangat 
penting dan sangat bermakna guna 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
meningnkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Pelaksanakan peran, tugas dan fungsi dalam 
kedudukan yang strategis, sangat diperlukan 
guru yang profesional, sebagaimana telah 
tercantum  dalam undang-undang nomor 14 
tahun 2005 tentang guru dan dosen. Semakin 
meningkatnya tuntutan kompetensi dan 
profesionalisme dalam dunia pendidikan, 
maka guru harus dapat menguasai berbagai 
keahlian ilmu pengetahuan dan  teknologi 
informasi komunikasi dengan baik. 
 Secara langsung atau tidak, guru 
bergelut dengan suatu proses penelitian, baik 
di dalam sekolah atau di luar lingkungan 
sekolah. Aktivitas guru sarat dengan kegiatan 
proses belajar mengajar, dimana proses 
pembelajaran merupakan bentuk hakiki dari 
suatau proses penelitian. Apa yang dilakukan 
guru, baik dalam proses pembelajaran atau 
tidak, termasuk melihat dan menilai terhadap 
yang dilakukan guru yang lain (Isjoni, 2006 : 
105). Sehingga dalam melakukan kajian dan 
penelitian, guru sangat membutuhkan 
informasi, yang sesuai dengan penelitian yang 
akan dilakukan sehingga dapat bermanfaat 
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untuk kelancaran dalam kegiatan belajar 
mengajar. (Ginoux dalam Isjoni, 2006 : 126) 
menyatakan bahwa guru harus bersikap 
sebagai seorang intelektual, artinya individu 
yang terus berkembang dan melakukan belajar 
seumur hidup. Memiliki sikap tidak pernah 
puas dengan apa yang ada dan selalu 
membawa perubahan, berpikir kritis, rasional, 
bebas mengembangkan pikiran sehingga dapat 
menciptakan berbagai inovasi pendidikan 
disetiap sekolah.   

Literasi informasi guru dihadapkan 
dengan beragam informasi yang sudah tersedia 
yang nantinya akan disampaikan pada para 
peserta didiknya. Untuk itu dalam 
meningkatkan mutu pendidikan disekolah, dan 
juga dapat meningkatkan kualitas prestasi 
belajar para peserta didiknya, maka harus 
ditingkatkan pula mutu para pengajarnya. 
Dalam proses belajar mengajar diharapkan 
hasilnya dapat mencapai tujuan dan peserta 
didik diharapkan memperoleh literasi 
informasi yang berkualitas, sehingga dapat 
mengembangkan kemampuan berfikir kritis, 
realitis dan koprehensif serta dapat 
menyelesaikan masalah serta menambah 
kemampuan daya berfikir siswa.  
 Literasi informasi sebagai kemampuan 
mencari, mengevaluasi, dan menggunakan 
informasi yang dibutuhkan secara efektif, 
sebenarnya bukanlah merupakan kemampuan 
atau keterampilan baru yang muncul sebagai 
tuntutan dari era informasi. Pada saat ini 
sumber informasi tersedia dalam berbagai 
bentuk dan ragam yang dapat diakses melalui 
jaringan informasi yaitu internet. Internet 
membantu guru dan siswa untuk 
memanfaatkan informasi dan memperluas 
pengetahuan yang diperoleh dari internet. 
Penguasaan literasi informasi tidak hanya 
bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai 
individu yang information literate, yang 
mampu menyelasaikan tugas-tugas 
pelajarannya dengan baik, tetapi juga untuk 
membekali mereka dengan pemahaman yang 
mendalam tentang literasi informasi. Dengan 
demikian kualitas seorang guru sebagai 
pendidik sangat diperlukan agar peserta 
didiknya dapat mempunyai keterampilan yang 
baik karena nantinya kemampuan tersebut 
akan digunakan dalam jenjang yang lebih 
tinggi yaitu perguruan tinggi.  

Kemampuan literasi informasi yang 
amat penting yang harus dimiliki guru adalah 
di bidang pendidikan agama, kesenian, 

teknologi dan ilmu pengetahuan alam yang 
bertujuan untuk membentuk karakter siswa 
disekolah dan kemampuan siswa untuk 
mampu menerapkan kemampuan yang 
dimilikinya dalam bidang ilmu pengetahuan 
alam, agama, ilmu sosial, kesenian,teknologi. 
Terwujudnya konsep literasi informasi perlu 
juga didukung dengan fasilitas teknologi 
maupun perpustakaan yang baik, baik secara 
jumlah koleksi, penyedian teknologi maupun 
penyedian informasi dalam bentuk non cetak 
yang dapat menunjang kebutuhan informasi 
siswa dan guru.    

Tingginya tingkat kemampuan lieterasi 
informasi seseorang dalam dunia pendidikan, 
hanya dapat ditempuh dengan jalan memiliki  
aktivitas yang tinggi dalam pemanafaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan. Berbagai 
macam ragam dan jenis koleksi perpustakaan 
disediakan untuk dapat dimanfaatkan secara 
maksimal oleh guru dan siswa dalam proses 
belajar mengajar di sekolah. Oleh karenanya 
guru, sangat berperan dalam pembudayaan 
pemanfaatan layanan jasa informasi 
perpustakaan Tanpa adanya kerjas sama yang 
sinergis dengan guru, maka pembelajaran 
berbasis perpustakaan tidak dapat berjalan 
dengan sukses.    
 Adanya pembelajaran berbasis 
perpustakaan dalam sistim pendidikan, pada 
akhirnya sangat membawa hasil guna pada 
pencapaian tujuan pendidikan yaitu prestassi 
atau hasil belajar siswa menjadi sangat 
berkualitas. Berbagai kemampuan literasi 
informasi dapat dimiliki siswa, sehingga siswa 
memiliki pengetahuan sangat baik dalam 
penelusuran informasi. Memiliki Kemampuan 
penelusuran informasi dan terwujudnya 
perilaku informasi yang positif dalam diri 
siswa, merupakan modal yang sangat penting 
sebagai bekal bagi siswa untuk sukses 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi.  Tidak ada satupun pendidikan di 
kolong bumi ini, yang tidak dihiasi oleh 
aktivitas membaca, bahkan sesunggunya 
pendidikan itu sangat identik dengan 
membaca. Agar dapat melakukan aktivitas 
membaca dengan harga yang sangat murah, 
tak lain dan tak bukan adalah membaca 
dengan memanfaatkan layanan jasa informasi 
perpustakaan. Adanya tingkat pemanfaatan 
yang tinggi terhadap layanan jasa informasi  
perpustakaan, maka dapat dipastikan kualitas 
hasil belajar siswa akan dapat mudah dicapai 
dan kualitas pendidikan yang ada tak perlu 
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diragukan lagi. Perpustakaan sebagai pusat 
sumber belajar dan pusat sumber informasi, 
sangat menentukan bagi kualitas pendidikan 
yang diselenggarakan. Bagi dunia pendidikan 
yang telah dan sangat maju, perpustakaan 
menjadi indikator atau barometer kualitas 
proses belajar mengajar dan kualitas hasil 
belajar siswa. Sudah selayaknya pada 
dewasa ini yang merupakan era globalisasi 
informasi, para pendidik memberikan bekal 
ketrampilan dan kemampuan literasi informasi 
kepada para siswa, sehingga perilaku 
informasi siswa dapat terbentuk secara positif 
dalam diri siswa. Oleh karenanya peran guru 
sangat dibutuhkan sekali dalam pembudayaan 
pemanfaatan layanan jasa informasi 
perpustakaan, yang sangat terejahwantahkan 
dalam pembelajaran berbasis perpustakaan
 Berdasarkan pada paparan yang telah 
dikemukakan di atas, maka kajian ini 
bertujuan untuk mengetahui tentang, arti 
penting pembelajaran berbasis perpustakaan 
dalam proses pembelajaran dan peran guru 
dalam pembudayaan pemanfaatan layanan jasa 
informasi perpustakaan untuk mewujudkan 
kualitas hasil belajar siswa. Pembicaraan 
terhadap topik peran guru ternyata sangat luas 
pemahamannya, oleh karenanya dalam 
pembahasan ini penulis hanya membatasi 
lingkup pembahasan dengan sudut pandang 
menggunakan perspektif sosiologi.   
 
Kajian Pustaka/Teori   
Pengertian Membaca  

Membaca adalah merupakan suatu 
proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoteh pesan, yang 
hendak disampaikan oleh penulis melalui 
media kata-kata/bahasa tubuh. Suatu proses 
yang menuntut agar kelompok kata yang 
merupakan suatu kesatuan, akan terlihat dalam 
suatu pandangan sekilas, dan supaya makna 
kata-kata secara individual akan dapat 
diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka 
pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak 
akan tertangkap atau dipahami, dan proses 
membaca itu tidak terlaksana dengan baik 
(Hodgson dalam Tarigan, 1986:7).  

Pada hakekatnya membaca adalah 
merupakan kegiatan untuk merespons simbol-
simbol atau lambang-lambang tertulis dengan 
menggunakan pengertian dan pemahaman 
yang tepat. Artinya membaca adalah 
memberikan respons atau tanggapan terhadap 
segala ungkapan dan simbol tertulis, sehingga 

mampu untuk mengerti dan memahami materi 
atau bahan bacaan dengan tepat. Tentunya 
aktivitas membaca merupakan perbuatan yang 
dilakukan individu manusia berdasarkan 
beberapa keterampilan, yaitu membaca dengan 
lisan dan hati,mengamati dan berusaha untuk 
mengerti serta memahami, kemudian 
memikirkan untuk menyimpulkan terhadap 
ungkapan dan simbol-simbol yang tertulis.
  Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa “reading” adalah “bringing 
meaning to and getting meaning from printed 
or written material”, memetik serta 
memahami arti atau makna, yang terkandung 
di dalam bahan tertulis (Finochiaro and 
Bonomo dalam. H.G. Tarigan, 1986:8). 
Kegiatan membaca merupakan penangkapan 
dan pemahaman ide. Dalam aktivitas 
membaca secara pasti diiringi oleh curahan 
jiwa dalam menghayati naskah. Proses 
membaca diawali adanya aktivitas yang 
bersifat mekanis yakni aktivitas dari indera 
mata bagi yang normal, alat peraba bagi yang 
tuna netra. Setelah proses tersebut 
berlangsung, maka berlanjut pada nalar clan 
institusi yang bekeria, berupa proses 
pemahaman dan penghayatan terhadap makna 
simbol atau pesan. Selain itu aktivitas 
membaca juga mementingkan ketepatan dan 
kecepatan, juga pola kompetensi atau 
kemampuan bahasa, kecerdasan tertentu dan 
referen pengalaman kehidupan yang luas. 
Sedangkan menurut pendapat Samsu 
Somadayo (2011:4) mengungkapkan bahwa 
membaca adalah suatu kegiatan interaktif 
untuk memetik serta memahami arti dan 
maakna  yang terkandung di dalam bahan 
tulis. Membaca adalah melihat serta 
memahami isi dan' apa yang tertulis dengan 
melisankan atau hanya terbaca dalam hati. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa 
kegiatan membaca adalah untuk memahami 
isi, ide alau gagasan baik yang tersurat 
maupun tersirat dalam materi atau bahan 
bacaan. Pemahaman menjadi produk yang 
dapat diukur dalam kegiatan membaca, bukan 
perilaku fisik pada saat membaca. Hakikat 
atau esensi membaca adalah pengertian dan 
pemahaman. Membaca merupakan suatu 
proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 
pembaca untuk memperoleh pesan yang 
hendak disampaikan penulis melalui media 
kata-kata/ bahasa tulis. Dengan kata lain, 
membaca adalah memetik serta memahami arti 
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atau makna yang terkandung di dalam bahan 
bacaan yang tertulis. 
Tujuan Membaca 

Membaca berasal dan' kata dasar baca 
yang artinya memahami arti tulisan atau pesan. 
Membaca adalah salah satu proses yang sangat 
penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
dan penguasaan teknologi. Tanpa bisa 
membaca, manusia dapat dikatakan tidak bisa 
bertahan hidup, sebab hidup manusia sangat 
bergantung pada ilmu pengetahuan dan 
penguasaan teknologi yang dimilikinya. Agar 
mendapatkan ilmu pengetahuan dan 
penguasaan teknologi itu, salah satunya cara 
adalah dengan  membaca.  

Pada prinsip dasarnya membaca 
memiliki dua tujuan. Yaitu tujuan umum dan 
tujuan khusus. Tujuan umum membaca adalah 
untuk mencari dan mendapatkan informasi 
dari sumber yang dibaca. Tarigan (2008:7) 
mengemukakan bahwa membaca memiliki 
beberapa tujuan sebagai berikut: (a). Membaca 
untuk dapat menemukan atau mengetahui 
penemuan-penemuan yang telah dihasilkan 
oleh para penemu. Membaca seperti ini 
disebut membaca untuk memperoleh suatu 
perincian atau fakta (reading for details or 
facts). (b). Membaca untuk mengetahui hal-hal 
yang merupakan topic yang baik atau menarik. 
Membaca seperti ini disebut membaca untuk 
memperoleh ide-ide utama (reading for mains 
ideas).(c).Membaca untuk mengetahui apa 
yang terjadi pada setiap bagian cerita. 
Membaca seperti ini disebut membaca untuk 
mengetahui urutan atau susunan sistimatis  
(reading for sequence or organization).  (d). 
Membaca untuk mengetahui serta menemukan 
mengapa para tokoh merasakan. Membaca 
seperti ini disebut membaca untuk 
menyimpulkan, membaca inferensi (reading 
for inferensi).(e). Membaca untuk mengetahui 
dan menemukan apa-apa yang tidak bisa atau 
tidak wajar mengenai seorang tokoh. 
Membaca seperti ini disebut membaca untuk 
mengelompokkan (reading for classify). (f). 
Membaca untuk mencari atau menemukan 
apakah tokoh berhasil atau hidup dengan 
ukuran-ukuran tertentu. Membaca seper,i ini 
disebut membaca untuk menilai (reading to 
evaluate). (g). Membaca untuk menemukan 
bagaimana caranya, tokoh berubah. Membaca 
seperti ini disebut membaca untuk 
membandingkan atau mempertentangkan 
(reading for compare or contrasts). 
     

 Darmono (2001:183) mengemukakan 
bahwa tujuan membaca adalah untuk 
mendapatkan infonnasi baru. Dalam 
kenyataannya terdapat tujuan yang lebih 
khusus dari kegiatan membaca adalah : 
a) Membaca untuk memperoleh kesenangan, 

termasuk dalam kategori ini adalah 
membaca cerpen, novel, surat kabar, sajak, 
puisi, majalah dan komik. 

b) Membaca untuk dapat meningkatkan 
pengetahuan seperti membaca buku-buku 
pelajaran, buku ilmu pengetahuan. 
Kegiatan membaca ini disebut dengan 
(Reading For Intellectual Profit). 

c) Membaca untuk melakukan suatu 
pekerjaan, misalnya membaca proseetur 
kerja dari pekerjaan tertentu. Kegiatan ini 
dinamakan (reading for work). 

Pengertian Belajar 
Belajar dan mengajar merupakan 

kegiatan yang berbeda tetapi keduanya 
memiliki hubungan yang erat sekali yang 
saling mempengaruhi dan saling menunjang. 
Menurut Darsono, belajar adalah suatu 
aktivitas mental atau psikis yang berlangsung 
dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 
menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-
pemahaman, keterampilan dan nilai sikap 
(Darsono, 2001;4). Sedangkan menurut 
pendapat Purwanto (1990: 84), “belajar 
berhubungan dengan perubahan tingkah laku 
seseorang terhadap situasi tertentu yang 
disebabkan oleh pengalaman berulang-ulang 
dalam situasi itu”. Jadi setiap selesai kegiatan 
belajar maka akan terjadi tiga jenis perubahan 
yang diharapkan, yaitu: (1). Perubahan tingkah 
laku. (2). Perubahan mengenai 
pengetalmannya.  (3). Perubahan mengenai 
keterampilannya 

Belajar adalah selalu ditandai adanya 
suatu perubahan prilaku atau pribadi seseorang 
berdasarkan pada praktek atau pengalaman 
tertentu. Perubahan prilaku dalam proses 
belajar merupakan suatu akibat dari adanya 
interaksi dengan lingkungannya. Seseorang 
dapat dikatakan telah belajar apabila terdapat 
adanya perubahan, yang semula tidak 
mengetahui atau mengerti akhirnya menjadi 
paham dan mengetahui.  

Djamarah(2002), menyatakan bahwa 
belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga 
untuk dapat memperoleh suatu perubahan pada 
tingkah laku, sebagai hasil dari pengalaman 
individu dalam melakukan interaksi dengan 
lingkungannya yang menyangkut aspek 
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kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya 
belajar adalah serangkaian proses kegiatan 
yang dilakukan individu manusia untuk 
berusaha memperoleh pengetahuan dan dapat 
menimbulkan adanya perubahan pada tingkah 
laku, kepandaian, dan lain-lain. Perubahan 
yang terjadi, berasal dari pengalaman 
seseorang yang  sangat erat berhubungan 
dengan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Agar dapat menangkap isi dan 
pesan belajar, maka dalam proses belajar 
tersebut individu menggunakan kemampuan 
pada ranah-ranah sebagai berikut: 
a)  Kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan 

dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran 
yang terdiri dari kategori pengetahuan, 
pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 
dan evaluasi. 

b)  Afektif yaitu kemampuan yang 
mengutamakan perasaan, emosi, dan 
reaksi-reaksi yang berbeda dengan 
penalaran yang terdidri dari kategori 
penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, 
organisasi, dan pembentukan pola hidup. 

c)  Psikomotorik yaitu kemampuan yang 
mengutamakan ketrampilan jasmani yang 
terdidri dari persepsi, kesiapan, gerakan 
terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 
kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan 
kreativitas. 

d)  Perubahan itu tidak terjadi semata-mata 
disebabkan oleh pertumbuhan 
fisik/kedewasaan tidak karena, kelelahan, 
penyakit atau pengaruh obatobatan. 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
  Pendidik dan tenaga kependidikan 

adalah dua “profesi” yang sangat berkaitan 
erat dengan dunia pendidikan, sekalipun 
lingkup keduanya berbeda. Hal ini dapat 
dilihat dari pengertian keduanya yang 
tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. 
Dalam undang undang tersebut dinyatakan 
bahwa Tenaga kependidikan adalah anggota 
masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 
pendidikan. Sementara Pendidik adalah tenaga 
kependidikan yang berkualifikasi sebagai 
guru, dosen, konselor, pamong belajar, 
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 
sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan.  

Dari definisi di atas jelas bahwa tenaga 
kependidikan memiliki lingkup “profesi” yang 

lebih luas, yang juga mencakup di dalamnya 
tenaga pendidik.Pustakawan, staf administrasi, 
staf pusat sumber belajar.Kepala sekolah 
adalah diantara kelompok “profesi” yang 
masuk dalam kategori sebagai tenaga 
kependidikan. Sementara mereka yang disebut 
pendidik adalah orang-orang yang dalam 
melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan 
berinteraksi langsung dengan para peserta 
didiknya dalam suatu proses yang sistematis, 
terencana, dan bertujuan. Penggunaan istilah 
dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan 
dengan lingkup lingkungan tempat tugasnya 
masing-masing. Guru dan dosen adalah 
sebutan tenaga pendidik yang bekerja 
disekolah dan perguruan tinggi.  

Pendidik (guru) adalah orang yang akan 
berhadapan langsung dengan para peserta 
didik, namun ia tetap memerlukan dukungan 
dari para tenaga kependidikan lainnya, 
sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik. Karena pendidik akan mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan tugasnya 
apabila berada dalam konteks yang hampa, 
tidak ada aturan yang jelas, tidak didukung 
sarana prasarana yang memadai, tidak 
dilengkapi dengan pelayanan dan sarana 
perpustakaan serta sumber belajar lain yang 
mendukung. Karena itulah pendidik dan 
tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi 
yang sama penting dalam konteks 
penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). 
Karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik 
maupun tenaga kependidikan memiliki peran 
dan tugas yang sama yaitu melaksanakan 
berbagai aktivitas yang berujung pada 
terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa 
dalam belajar.   

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 39 
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang 
menyatakan bahwa (1) Tenaga kependidikan 
bertugas melaksanakan administrasi, 
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 
pelayanan teknis untuk menunjang proses 
pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) 
Pendidik merupakan tenaga profesional yang 
bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat khususnya 
pendidik di tingkat perguruan tinggi. 

Mencermati tugas yang digariskan oleh 
Undang-undang di atas khususnya untuk 
pendidik dan tenaga kependidikan di satuan 
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pendidikan sekolah, jelas bahwa ujung dari 
pelaksaan tugas adalah terjadinya suatu proses 
pembelajaran yang berhasil. Segala aktifitas 
yang dilakukan oleh para pendidik dan tenaga 
kependidikan harus mengarah pada 
keberhasilan pembelajaran yang dialami oleh 
para peserta didiknya. Berbagai bentuk 
pelayanan administrasi yang dilakukan oleh 
para administratur dilaksanakan dalam rangka 
menunjang kelancaran proses pembelajaran 
yang dilaksanakan oleh guru proses 
pengelolaan dan pengembangan serta 
pelayanan-pelayanan teknis lainnya yang 
dilakukan oleh para manajer sekolah juga 
harus mendorong terjadinya proses 
pembelajaran yang berkualitas dan efektif. 
Lebih lagi para pendidik (guru), mereka harus 
mampu merancang dan melaksanakan proses 
pembelajaran dengan melibatkan berbagai 
komponen yang akan terlibat dalamnya.  

Salah satu kompetensi yang harus 
dimiliki oleh para pendidik jelas telah 
dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1), (4), dan 
(5) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standard 
Nasional Pendidikan.Dalam PP tersebut 
dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki 
kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan 
mengelola pembelajaran peserta didik yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 
peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimilikinya. 
Peran Guru 

 Dalam menjalankan peranannya, guru 
harus memiliki kemampuan untuk dapat  
melaksanakan inspiring teaching yaitu dengan 
melalui aktivitas  mengajar dalam proses 
pembelajaran. Para pendidik sangat 
diharapkan mempunyai kemampuan dalam  
mengilhami murid-muridnya. Ilham yang 
dimaksud adalah para pendidik dengan 
kemampuan dan kepiawaiannya dapat 
mengembangkan gagasan-gagasan besar yang 
kreatif dan inovatif, sehingga  peserta didiknya 
dapat untuk lebih memperdalam selama proses 
belajar mengajar berlangsung., baik  berada 
dalam kelas maupun di luar kelas.   WF. 
Conrel (Mahmud,2012: 113-115)  telah 
mengemukakan pendapatnya bahwa guru 
dalam sistim pendidikan memiliki peran 
sangat penting yaitu; (1) pendidik (nurtuner), 
(2 ) model, (3) pengajar dan pembimbing, (4) 
pelajar (learner), (5) komunikator terhadap 

masyarakat setempat, (6) pekerja administrasi, 
(7) kesetiaan terhadap lembaga.    

Sedangkan menurut pendapat Syaiful 
Bahri Djamarah (Mahmud,2012:119-120) 
bahwa peranan guru adalah sebagai berikut: 
(1) Korektor, yaitu dapat membedakan nilai 
yang baik dan nilai yang buruk. (2) Inspirator, 
yaitu dapat memberikan ilham yang baik 
untuk kemajuan peserta didik. (3) informator, 
yaitu  sebagai pelaksana cara mengajar yang 
informatif, laboratorium studi lapangan dan 
sumber informasi kegiatan akademik maupun 
umum.(4) Organisator, yaitu memiliki 
kemampuan mengorganisasi komonen-
komponen yang berkaitan dengan kegiatan 
pengajaran. Semua aktivitas pengajaran 
diorganisir untuk memcapai efektivitas dan 
efisiensi dalam belajar pada didi siswa. (5) 
Motivator, yaitu sebagai pemberi dorongan 
pada para murid dalam meningkatkan kualitas 
belajarnya. (6) inisiator, yaitu pencetus ide-ide 
baru dalam proses pembelajaran. Ide-ide yang 
ada merupakan ide-ide kreatif dan inovatif, 
yang dapat dicontoh oleh anak didiknya. (7) 
Fasilitator, yaitu memberikan kemudahan 
dalam proses pembelajaran, sehingga inteaksi 
dalam proses pembelajaran dapat berlangsung 
secara komunikatif, aktif dan efektif. (8) 
pembimbing, yaitu membimbing dan 
mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan dan 
dicita-citakan. (9) demonstrator, yaitu 
penggerak aktivitas dalam interaksi edukasi. 
Tidak semua materi pelajaran dapat dimengerti 
oleh peserta didik, sehingga guru sangat perlu 
memperagakan apa yang diajarkan. (10) 
pengelola kelas, yaitu mengelola kelas dengan 
baik, sebab kelas merupakan tempat 
berkumpulnya para siswa dan guru dalam 
proses pembelajaran.(11) mediator, yaitu 
sebagai penengah dalam kegiatan proses 
pembelajaran. (12) supervisor, yaitu 
membantu dan memperbaiki serta menilai 
secara logis, kritis dan realitis terhadap proses 
pembelajaran.(13) evaluator, yaitu memiliki 
otoritas untuk memberikan penilaian terhadap 
prestasi belajar siswa, baik dalam aspek 
akademik dan non akdemik serta perilaku 
sosialnya, sehingga dapat menentukan 
keberhasilan anak didiknya.   
 
Metode Kajian  
Obyek Kajian.  

Obyek kajian bertumpu pada 
pembahasan dengan melakukan kajian 
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mendalam tentang  content peran guru dalam 
pembudayaan pemanfaatan layanan jasa 
perpustakaan. Penguasaan terhadap 
kemampuan manajemen pembelajaran 
berbasis perpustakaan sangat penting bagi 
guru dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya.  Kesuksesan dalam dunia kerja 
dengan berprofesi sebagai guru, sangat syarat 
dengan kesuksesan  dalam melakukan 
manajemen pepmbelajaran berbasis 
perpustakaan.  
Ruang Lingkup Dan Fokus Kajian.  

Ruang lingkup kajian berfokus pada 
perwujudan manajemen pembelajaran berbasis 
perpustakaan. Dalam dunia kerja guru selalu 
menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap 
tugas dan kewajibannya, guna memberikan 
pembelajaran kepada peserta didik. 
Keberhasilan dalam meraih prestasi belajar, 
berimplikasi pada kepuasan peserta didik dan 
para orang tua wali murid, sehingga 
menghasilkan loyalitas pengguna jasa 
pendidikan yang tinggi.. Dalam kerjanya guru 
selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
pimpinan, pustakawan, sesama guru, siswa, 
orang tua wali murid dan masyarakat, maka 
manajemen pembelajaran berbasis 
perpustakaan sangat membantu guru untuk 
meraih kesuksesan dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar di sekolah.  
Pendekatan Dan Metode Kajian  

Kajian ini menggunakan historical 
approach sebagai analis-pemikiran kritis dan 
realitis terhadap pengaplikasian pemikiran 
suatu konsep dalam suatu kurun waktu yang 
telah dan sedang terjadi, Adapun ciri yang 
dominan dari pendekatan sejarah yaitu 
merupakan penyelidikan  kritis mengenai 
perkembangan pemikiran baik dijaman lampau 
maupun sekarang. Data primer dianggap  
sebagai sumber informasi primer dan metode 
kajian untuk pencarian data yang berisikan 
informasi penting adalah menggunakan library 
research, dengan melakukan membaca 
berbagai literatur yang mempunyai subyek 
bahasan tentang pembelajaran berbasis 
perpustakaan dan peran guru dalam 
pembudayaan layanan jasa informasi 
perpustakaan.  
Konseptualisasi Dan Analisis Kajian 

Pembelajaran berbasis perpustakaan 
sesungguhnya adalah melaksanakan proses 
belajar mengajar memalui pemanfaatan 
layanan jasa perpustakaan dengan segala 
fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia di 

perpustakaan. Dalam realitasnya pelaksanaan 
pembelajaran berbasis perpustakaan tidaklah 
segampang membalikan sebuah telapak 
tanggan, melainkan hanya dapat ditempuh 
melalui proses yang panjang dan pada 
akhirnya diperoleh wujud nyata yaitu 
terwujudnya budaya baca  yang tinggi dan 
pencapaian kualitas prestasi belajar siswa yang 
tinggi pula 

Analisis kajian terhadap pembelajaran 
berbasis perpustakaan, dilakukan dengan  
menggunakan analisa diskriptif kualitatif, 
dengan mengandalkan sumber analisa dari 
berbagai kajian terhadap bahan-bahan pustaka 
yang berisi teoritis, penelitian dan kajian 
bukan penelitian. content analysis juga 
digunakan dalam kajian ini dengan maksud  
untuk menganalisa makna yang tercakup 
dalam konsep pembelajaran berbasis 
perpustakaan maupun pengaplikasiannya 
dalam dunia kerja di lembaga pendidikan 
sekolah. Observasi digunakan sebagai 
pelengkap untuk mendukung konstruksi 
teoritis, khususnya mengenai makna 
pembelajaran, perpustakaan sekoalah, peran 
guru dan pemanfaatan layanan jasa informasi 
perpustakaan. Segala keberhasilan dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, pada 
galibnya sangat menggambarkan wujud nyata 
dari pelaksanaan pembelajaran berbasis 
aktivitas membaca yang tinggi. Kesuksesan 
berprofesi sebagai guru di dunia kerja bidang 
pendidikan, sesunggunya menunjukan 
gambaran dari keberhasilan seorang guru 
dalam melaksana pembelajaran berbasis 
perpustakaan.    
 
Pembahasan     
Pembudayaan Pemanfaatan Koleksi 
Perpustakaan 

Koleksi perpustakaan sekolah adalah 
semua jenis koleksi bahan pustaka yang 
dikumpulkan dan dihimpun, diolah, disimpan, 
disajikan siap pakai dan dimanfaatkan oleh 
siswa/guru untuk dapat menunjang 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar 
di sekolah. Sesuai dengan fungsinya sebagai 
pusat sumber belajar, koleksi perpustakaan 
sekolah menurut Perpusnas RI (2000: 11-12) 
terdiri atas : (a). Buku pelajaran pokok, yaitu 
buku yang digunakan dalam kegiatan proses 
belajar mengajar yang memuat materi/bahan 
pelajaran. Buku palajaran pokok yang 
diterbitkan oleh pemerintah dan isinya sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku. (b). Buku 
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pelajaran pelengkap, yaitu buku yang 
digunakan untuk membantu suksesnya 
pembelajaran atau menjadi tambahan bagi 
buku pelajaran pokok. (c). Buku bacaan, yaitu 
buku yang digunakan sebagai bahan bacaan 
siswa, namun tidak digunakan dalam kegiatan 
belajar mengajar. Menurut jenisnya, buku 
bacaan dapat dibedakan menjadi bacaan 
nonfiksi, fiksi ilmiah dan fiksi. (d). Buku 
sumber/referensi/rujukan, yaitu buku yang 
digunakan sebagai sumber informasi oleh 
siswa dan guru untuk memperoleh 
pengetahuan tambahan. Jenis buku referensi 
terdiri dari kamus, ensiklopedia, almanak, 
direktori, atlas, buku indeks dan abstrak. (e). 
Terbitan berkala, terdiri dari majalah, buletin 
dan surat kabar. (f). Pamflet atau brosur. (g). 
Media pendidikan, antara lain slide, film, 
kaset, dan piringan hitam. (h). Alat peraga, 
antara lain slide, film, kaset, dan piringan 
hitam. (i). Kliping, yaitu guntingan artikel atau 
berita dari surat kabar, majalah dan lain-lain 
yang dibukukan. 

Koleksi perpustakaan merupakan sarana 
utama dan sangat penting dalam memenuhi 
kebutuhan informasi pemustaka. Keragaman 
koleksi di perpustakaan sangat diperlukan, 
sebagai suatu usaha optimal dalam 
mengembangkan perpustakaan, agar menjadi 
lebih baik dan berkualitas datam pelayanan 
jasa informasi perpustakaan. Pemanfaatan 
Koleksi sama halnya dengan pendayagunaan 
koleksi yaitu bahwa koleksi yang di sediakan 
oleh perpustakaan dibaca dan dipergunakan 
oleh ketompok masyarakat yang memang 
menjadi target untuk memakainya. Menurut 
Lasa HS (2005:317) bahwa pemanfaatan 
koleksi seperti banyaknya peminjaman jumlah 
koleksi yang dipinjam biasanya di gunakan 
sebagai salah satu unsur atau indikator untuk 
mengukur dan mengetahui efektivitas dalam 
pemanfaatan koleksi di perpustakaan.  

Koleksi perpustakaan adalah semua 
informasi dalam bentuk karya tertulis, karya 
cetak, data dan karya rekam dalam berbagai 
media, yang mempunyai nilai positif untuk  
pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan 
dilayankan (Lasa, 2009: 276). Jadi dapat di 
simpulkan bahwa pemanfaatan koleksi adalah 
proses, cara, hasil memanfaatkan sejumlah 
sumber atau bahan informasi, baik berupa 
buku ataupun bahan non buku, yang dikelola 
untuk kepentingan kegiatan dalam proses 
belajar mengajar . 

Koleksi adalah sejumlah buku atau 
bahan lain mengenai satu subjek atau 
merupakan satu jenis yang dihimpun oleh 
seseorang atau satu badan. Selain itu, koleksi 
perpustakaan adalah semua koleksi yang 
dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk 
disebarluaskan kepada masyarakat guna 
memenuhi kebutuhan inforrmasi mereka 
(Perpustakaan Nasional RI, 1991: 11).  

Pemanfaatan koleksi sama halnya 
dengan pendayagunaan koleksi yaitu bahwa; 
yang disediakan oleh perpustakaan,  dibaca 
dan dipergunakan oleh kelompok masyarakat 
yang memang menjadi target untuk 
memakainya. Sutarno, NS (2006:220) 
menyatakan bahwa ukuran pendayagunaan 
koleksi dapat dilihat pada volume dan 
intensitas pengunjung dari transaksi informan 
untuk jangka pendek. Bentuk rill 
pendayagunaan koleksi adalah koleksi tersebut 
dibaca, dipinjam, diteliti, diuji, dianalisis, dan 
dikembangkan untuk berbagai keperluan. 
Dalam jangka panjang, pendayagunaan koleksi 
akan bermanfaat pada pola pikir, tindakan dan 
cara menghayati serta, mengamalkan ilmu 
pengetahuan yang telah di.peroleh dari 
membaca dan belajar melalui pemanfaatan 
layanan jasa informasi dengan membaca 
koleksi perpustakaan secara maksimal. 
Peran Guru Peningkatan Minat Baca Dan 
Mewujudkan Budaya Baca. 

Meningkatkan minat baca mau tak mau 
kini sudah sangat diperlukan. Keadaan dunia 
yang seniakin mengglobal secara tidak 
langsung telah memaksa kita untuk 
mempertajam pengamatan kita terhadan 
informasi-informasi yang beredar. Selain itu, 
keadaan ini juga telah menuntut kita untuk 
memperbaiki kualitas diri. Salah satu kunci 
untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah 
dengan membaca. 

Secara umum arti minat adalah 
kecenderugan hati yang tinggi terhadap 
sesuatu. Sedangkan baca adalah kata kerja 
yang artinya membaca. Minat baca, 
merupakan kecenderungan jiwa yang 
mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu 
terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan 
dengan keinginan yang kuat untuk melakukan 
aktivitas.membaca. Orang yang memiliki 
minat baca yang tinggi senantiasa mengisi 
waktu luang dengan membaca. Minat 
membaca sangat berpengaruh terhadap 
keterampilan membaca (Darmono, 2001:182).
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 Dapat disimpulkan bahwa minat baca 
adalah kekuatan yang mendorong seseorang 
untuk memperhatikan, merasa tertarik dan 
senang terhadap aktivitas membaca dengan 
kemauan dan kebiasaan sendiri. Adanya 
kebiasaan membaca itu, maka selanjutnya 
akan mempola dalam diri individu dan pada 
akirnya terwujud budaya baca pada diri siswa, 
sehingga membaca menjadi kebutuhan hidup 
sebagaimana kebutuhan akan makan dan 
minum.  
Arti Penting Pembelajaran Berbasis  
Perpustakaan  

Peranan perpustakaan di dalam 
pendidikan amatlah penting, yaitu untuk 
membantu terselenggaranya pendidikan 
dengan baik dan berkualitas sesuai kurikulum 
yang telah ditentukan. Sasaran dan tujuan 
operasional dari lembaga perpustakaan 
sekolah adalah untuk dapat memperkaya, 
mendukung, memberikan kekuatan dan 
mengupayakan penerapan program pendidikan 
yang dapat memenuhi setiap kebutuhan siswa. 
Disamping itu mendorong dan memungkinkan 
tiap siswa utnuk dapat  mengoptimalkan 
potensi dalam diri mereka sebagai pelajar 
dengan memanfaatkan layanan jasa informasi 
perpustakaan.  

Sebagaimana pendapat Sutamo NS 
(2005) yang mengutarakan bahwa suatu 
penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan 
hanya untuk kepentingan menyimpan bahan-
bahan pustaka, tetapi dengan adanya 
penyelenggaraan perpustakaan sekolah sangat 
diharapkan dapat membantu dan mendukung 
murid-murid dan guru dalam menyelesaikan 
tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. 
Oleh karenanya segala koleksi bahan pustaka 
yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah, harus 
dapat menunjang proses belajar mengajar 
secara maksimal. Sangat urgen dalam 
melakukan aktivitas pengadaan koleksi bahan 
pustaka, hendaknya selalu mempertimbangkan 
kurikulum yang diberlakukan oleh sekolah, 
serta dapat memenuhi selera para pembaca 
yang dalam hal ini adalah murid-murid.  

Perpustakaan adalah sebagai lembaga 
informasi dan merupakan bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dari sistem pembelajaran 
yang ada di sekolah. Menurut Darmono (2007) 
perpustakaan merupakan salah satu sarana 
utama yang sangat dibutuhkan di lingkungan 
berbagai lembaga, termasuk lingkungan 
lembaga pendidikan sekolah dengan tujuan 

membantu tercapainya setiap upaya 
pembelajaran yang berkualitas. Perpustakaan 
sekolah bertujuan menyerap, menghimpun dan 
pengumpulkan berbagai informasi, 
mewujudkan suatu wadah pengetahuan yang 
sangat terorganisasi, menunjukkan adanya 
kemampuan menikmati pengalaman 
imajinatif, membantu perkembangan dan 
kecakapan bahasa serta daya pikir, mendidik 
para siswa agar dapat menggunakan dan 
memelihara terhadap koleksi bahan pustaka 
secara efisien, serta memberikan dasar-dasar  
studi mandiri.  Perpustakaan sekolah 
berperan aktif dalam pembelajaran yang 
bertujuan untuk membantu membangun 
kreatifitas anak, mengembangkan minat baca 
siswa, untuk mendapatkan informasi atau 
sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pemanfaatan layanan jasa informasi 
perpustakaan dalam proses pembelajaran 
sangat berkorelasi dan berpengaruh terhadap 
perkembangan prestasi belajar siswa, karena 
perpustakaan sangat  memungkinkan peserta 
didik untuk mempertajam kemampuan  
membaca, menulis, berfikir kritis, kreatif, 
inovatif dan holistik serta kemampuan 
berkomunikasi secara efektif dan positif. 
Intinya berbagai kemampuan yang dimiliki 
siswa senantiasa dapat dikembangkan dengan 
melalui aktivitas membaca secara intens, 
dengan memanfaatkan layanan jasa informasi 
perpustakaan, sebab perpustakaan sekolah 
adalah merupakan pusat sumber balajar dan 
sumber ilmu pengetahuan, serta pusat sumber 
informasi. Segala perkembangan informasi 
tentang ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
tersedia di perpustakaan, oleh karenanya 
tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap 
layanan jasa informasi perpustakaan menjadi 
jaminan utama dan sangat dibutuhkan untuk 
mencapai upaya pembelajaran yang 
berkualitas, sehingga pada akhirnya prestasi 
belajar berkualitas dan gemilang dapat tercapai 
dan terwujud.  

Sukmadinata (2004:268) dalam 
pendapatnya mengutarakan bahwa sebagai 
seorang pendidik, guru sangat dominan 
berperan dalam proses belajar mengajar. Guru 
merupakan pelatih yang sangat berperandalam  
membantu perkembangan siswa untuk 
memiliki kemampuan ,keahlian dan 
ketrampilan dalam segi afektif, perilaku dan 
sikap, nilai-nilai dan norma-norma, motivasi 
aktualisasi diri dan lain-lain. Pada galibnya 
suatu proses pepmbelajaran dalam sistim 
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pendidikan adalah terdapatnya intraksi antara 
pendidik dengan siswa. Proses pembelajaranan 
dapat berjalan secara klasikal, kelompok atau 
individu, langsung maupun tidak langsung, 
memanfaatkan media atau tanpa media 
pendidikan. Kemampuan, kecakapan, 
keahlian, ketrampilan dan kepiawaian guru 
dalam memberikan dan  menyampaikan serta 
menerima informasi, mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan, memotivasi  belajar dan 
memberikan saran dan kritik pada siswa,  
memiliki korelasi dan pengaruh yang sangat 
luar biasa dalam proses dan hasil belajar atau 
prestasi belajar siswa. Setiap pengajar  selalu 
dituntut dan diharapkan berkemampuan 
menyusun suatu kurikulum yang berkualitas. 
Para guru harus memiliki kompetensi dan 
kualifikasi pendidikan yang cukup memadai. 
Kesibukan mengajar yang padat, menuntut 
guru untuk menyusun suatu sistim pengajaran 
yang baik, relevan dan berkualitas. Dimana 
selanjutnya sistim pengajaran tersebut sangat 
berkaitan erat dengan aktivitas pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan. Oleh 
karenanya para guru harus mengerti dan 
memahami dengan baik tentang segala hal 
ikhwal perpustakaan dan  guru sangat perlu  
memiliki rasa handarbeni, cinta dan 
kepedulian  serta memiliki loyalitas tinggi 
terhadap perkembangan pemanfaatan layanan 
jasa informasi perpustakaan. 1 

Perkembangan dunia pendidikan di era  
kekinian dan di era yang akan datang, tetap 
saja harus memperhatikan secara serius 
terhadap komponen-komponen pokok dalam 
pelaksanaan aplikasi dan implementasi 
kurikulum yaitu : (1). Kowledg centre, pusat 
sumber ilmu pengetahuan dan teknologi 
berfungsi sebagai sumber belajar utama dalam 
memperoleh kemapuan, keahlian, ketrampilan 
memperoleh penguasaan keilmuan dan 
teknologi. Agar keberlangsungan proses 
belajar mengajar yang berkualitas dapat 
terjamin dan dicapai, maka sangat urgen 
membutuhkan eksistensi perpustakaan. 

                                                            

         1  Sukamadinata, Nana Saodi, 2004. Landasan 
Psikologi Proses Pendidikan. Bandung : Remaja 
Rosdakarya. hlm. 268.  Lihat juga dalam 
Bakhtiyar, Internalisasi Nilai-nilai Moralitas dan 
Kesantunan Pada Anak Usia Dini, Jurnal Urban 
Sociology. Volume 1Nomor 1 April 2018. S 
osiologi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Wijaya kusuma Surabaya. hlm.76 

Optimalisasi  peningkatan dan penguatan 
terhadap citra perpustakaan dalam 
mewujudkan  budaya baca, merupakan 
persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk 
mencapai keberhasilan dan kualitas hasil 
belajar dalam dunia pendidikan. Realitas itu 
menunjukan dengan pasti bahwa perpustakaan 
dalam perkembangannya memiliki posisi dan 
peran strategis, guna  pencapaian keberhasilan 
proses belajar mengajar sesuai dengan standar 
kompetensi yang telah ditentukan dalam 
proses pendidikan, baik ditinjau dari aspek 
penguasaan materi pembelajaran, 
pembentukan watak dan kepribadian, 
kemampuan, keahlian dan ketrampilan sebagai 
modal dasar dalam memperoleh penguasaan 
keilmuan dan teknologi. (2). Staf pengajar, 
sangat diwajibkan  memiliki standar 
kompetensi dan kualifikasi yang memadai 
dalam melaksanakan aktivitas mengajar. 
Adapun pihak manajemen sekolah 
berkewajiban untuk berkemampuan 
menyediakan dan memiliki guru atau tenaga 
pendidik yang cukup memadai sesuai dengan 
kapasitas dapat melaksanakan proses 
pepmbelajaran dalam dunia pendidikan. (3). 
Pustakawan, sangat diharapkan memiliki 
kemampuan, keahlian, ketrampilan dan 
kepiawaian serta kompetensi dan kualifikasi 
yang sangat memadai, guna dapat 
menyediakan koleksi bahan pustaka sebagai 
sumber belajar dan sumber informasi, untuk 
mendukung keberhasilan pelaksanaan proses 
pembelajaran yang berkalitas dengan melalui 
pemanfaatan buku-buku paket, buku teks, 
koleksi referen, sarana prasara belajar, dan 
media pembelajaran  sebagai sumber belajar 
yang sangat sesuai kurikulum pendidikan. (4). 
Sarana dan prasara pendidikan, harus selalu 
tersedia dengan baik dan memadai, iklim 
pendidikan yang kondusif dan mnyenangkan 
wajib untuk dikembangkan serta diwujudkan 
,sehingga kualitas proses belajar mengajar dan 
prestasi belajar siswa dapat tercapai sesuai 
dengan kurikulum pendidikan. (5). Bahasa 
pengantar, yaitu menggunakan bahasa yang 
sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang 
baku dan benar, amat  mudah diucapkan, 
didengar, ditiru, dimengerti dan dipahami dan 
diaplikasikan dalam interaksi sosial. 
Penguasaan terhadap bahasa asing, semakin 
diharapkan dan ditekankan, sebab memiliki 
nilai sangat positif sebagai nilai tambah dan 
kompetitif di era globalisasi saat ini dan masa 
mendatang. (6). Pendidikan budi pekerti, 
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sangat wajib dilaksanakan dan dicapai dalam 
dunia pendidikan dan budi pekerti merupakan 
mata pelajaran yang wajib ada. Manfaat 
penting pendidikan budi pekerti adalah untuk 
melakukan sosialisasi sekaligus internalisasi  
nilai-nilai moralitas bangsa dan norma-norma 
kesopanan dan kesantunan yang terpuji, yang 
telah lama ada, hidup dan berkembang dalam 
masyarakat, bangsa dan negara. (7). Akselerasi 
belajar, sangat dapat dan dimungkinkan untuk 
diterapkan, sehingga para peserta didik dapat 
menyelesaikan dan menuntaskan berbagai 
materi pelajaran secara lebih cepat dari waktu 
yang telah ditentukan. 2 

Sebagai pusat sumber belajar, 
perkembangan dalam penyelenggaraan 
perpustakaan sesungguhnya  untuk dapat 
mendukung dan memfasilitasi agar 
pelaksanaan proses pembelajaran dalam sistim 
pendidikan dapat berjalan dan dicapai dengan 
secara optimal. Sebagaimana menurut 
pendapat Bafadal dalam Bakhtiyar (2017:1-6), 
menyatakan bahwa perpustakaan adalah 
merupakan suatu unit kerja di suatu 
lembaga/institusi/ badan  tertentu, di mana 
memiliki aktivitas utama untuk mengelola 
koleksi bahan pustaka yang diatur sistimatis 
sesuai dengan aturan tertentu, sehingga dapat 
dilayankan dan dimanfaatkan secara optimal 
oleh pemustaka sebagai sumber informasi. 3 
Peran Guru Dalam Pembudayaan Layanan 
Jasa Informasi Perpustakaan.  

Perpustakaan sebagai bagian yang 
sangat utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan 

                                                            

         2  Bandingkan dengan Bakhtiyar. Implikasi 
Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional 
Terhadap  Eksistensi Perpustakaan Dalam 
Kajian Perspektif Sosio Kultural. Inovasi, Jurnal 
Humaniora, Sains dan Pengajaran. Volume Xviii, 
Nomor 1 Januari 2016. hlm. 30 – 31.  Lihat juga 
dalam Bakhtiyar, Internalisasi Nilai-nilai 
Moralitas dan Kesantunan Pada Anak Usia Dini, 
Jurnal Urban Sociology. Ibid. hlm.76-77. 

3 Bakhtiyar. 2017. Eksistensi Perpustakaan Dalam 
Sistem Pendidikan Sebagai Dampak Berbagai  
Perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional 
Indonesia Dalam Perspektif Sosio Kultural 
Prosiding Eksistensi Perpustakaan : Masa Silam, 
Era Kekinian & Masa Depan. Surakarta: UPT 
Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta.  
Lihat juga Bafadal, Ibrahim. 20005. 
Pengelolahan Perpustakaan Sekolah. Jakarta: 
Bumi Aksara. hlm.1- 6. 

 

pelaksanaan proses belajar mengajar di 
sekolah, mengingat perpustakaan merupakan 
komponen penting yang harus ada dan sangat 
dibutuhkan di lembaga pendidikan  sekolah,  
guna terwujudnya tujuan pendidikan yaitu 
adanya kualitas proses belajar mengajar. 
sehingga tercapailah prestasi belajar siswa 
yang gemilang. Perpustakaan sekolah 
mempunyai target dan sasaran dalam 
tujuannya yaitu untuk dapat menyerap dan 
mengumpulkan serta menghimpun, yang 
kemudian mengolah serta menyebarluaskan 
informasi kepada para pemustaka yang 
membutuhkan informasi. Pada realitasnya 
peran perpustakaan sekolah sangat utama 
dalam membantu untuk mencapai 
perkembangan kemampuan dan kecakapan 
berbahasa dengan baik dan benar, kemampuan 
dalam        berkomunikasi, pengembangan 
daya pikir, serta mendidik dan membiasakan 
siswa untuk studi mandiri. Lebih dari itu 
perpustakaan sekolah, dapat dijadikan sebagai 
media utama sebagai kekuatan dalam 
melaksanakan internalisasi dan transformassi 
berbagai ilmu pengetahuan  dan teknologi. 
Oleh karenanya pembelajaan berbasis 
perpustakaan wajib dan merupakan keharusan 
bagi pendidik atau guru untuk 
melaksanakannya dan sekaligus guru telah 
melakukan pembudayaan pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan 

Pembelajaran berbasis perpustakaan 
adalah jawaban paling baik di era kekinian dan 
di era mendatang, karena dapat memotivasi 
siswa, agar memiliki aktivitas membaca yang 
intens sehingga akan terpola dalam diri siswa 
budaya baca yang tinggi dan memiliki perilaku 
informasi yang positif.  Semakin banjir 
bandang dan membludaknya informasi dengan 
berbagai macam, jenis, ragam dan variasi 
informasi, maka pembelajaran berbasis 
perpustakaan semakin menunjukan 
eksistensinya dalam sistim pendidikan, sebab 
perpustakaan adalah pusat sumber belajar dan 
pusat sumber informasi.  

Menurut Bakhtiyar (2018:77-78) bahwa  
pembelajaran berbasis perpustakaan memiliki 
ciri-ciri sebagai berikut;   
 (1). Selalu mengikutsertakan peran  

pustakawan  dan  perpustakaan secara 
aktif dan optimal dalam proses belajar 
mengajar, 

 (2).  Dalam roses belajar mengajar senantiasa 
memanfaatkan layanan jasa informasi 
perpustakaan,  
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(3).  Peran perpustakaan selalu  berada  pada 
posisi terdepan sebagai ujung tombak 
dalam proses belajar menngajar,  

(4). Ruang  dan  koleksi  perpustakaan  
selalu  dimanfaatkan dalam proses 
belajar mengajar antara guru dan peserta 
didik,  

(5). Koleksi  bahan  pustaka  selalu  
dimanfaatkan  secara  maksimal  dan 
tersedia oleh siswa dan guru  untuk 
mendukung  program pembelajaran 
dalam  mencapai  tujuan pendidikan  
sebagaimana  yang  telah  tercantum  di 
dalam kurikulum sekolah,  

(6).  Aktivitas pembelajaran dilakukan secara 
intens atau sering dilakukan di 
perpustakaan, 

(7). Pustakawan dan guru harus memiliki 
persiapan yang matang  terhadap materi 
pelajaran yang diberikan kepada peserta 
didik dalam melakukan pembelajaran 
berbasis perpustakaan,  

 (8).  Harus terdapat kolaborasi sinergis 
antara guru dan pustakawan dalam 
mencapai  kesuksesan pembelajaran 
berbasis perpustakaan,  

(9).  Ada pembagian tugas yang tegas dan 
jelas antara guru dan pustakawan yang 
tegas dan jelas,  

(10). Tersedianya  ruangan  yang cukup 
memadai untuk pelaksanaan proses 
belajar mengajar di perpustakaan.  

 (11). Intensitas  keterlibatan  orang tua  
sebagai pendamping belajar anak sangat 
tinggi.    
 Urgensitas pemanfaatan layanan jasa 

informasi perpustakaan dalam proses 
pembelajaran, memiliki korelasi dan amat 
berpengaruh pada prestasi belajar siswa, 
karena perpustakaan sangat memungkinkan 
para siswa dapat mempertajam dalam 
kemampuan berpikir kritis dan holistik, 
menulis dengan baik dan benar, membaca 
secara analitis, pandai serta piawai dalam 
berinteraksi dan berkomunikasi. Eksistensi 
sebuah perpustakaan sekolah merupakan suatu 
kewajiban yang harus ada dalam dunia 
pendidikan. Kerjasama harmonis dan sinergis 
antara pendidik dengan pustakawan, sangat 
mutlak adanya dalam pelaksanaan 
pembelajaran berbasis perpustakaan. Kerja 
sama tersebut dapat dikatakan sebagai alat 
atau media yang sangat ampuh dan amat 
esensial dalam pelaksanaan internalisasi dan 
tranformasi ilmu pengetahuan serta teknologi.  

Peranan guru yang sedemikian urgen 
dalam sitim pendidikan itu, dapat diwujudkan 
secara maksimal apabila didukung oleh 
keberadaan perpustakaan. Apabila disimak 
dengan jeli,  sesungguhnya tugas dan peranan 
guru dalam sistim pendidikan, tidak dapat 
terlepas dari perpustakaan sebagai sarana 
utama dalam mendukung kualitas dan 
kesuksesan proses pembelajaran. Oleh 
karenanya untuk dapat mencapai kesuksesan 
dalam pembelajaran, maka guru sangat perlu 
bekerja sama secara sinergis dengan 
pustakawan.  

Dalam mencapai kualitas pembelajarn, 
maka sangat dibutuhkan minat baca yang 
tinggi dari para peserta didik. Minat baca 
hanya dapat dicapai dengan melakukan 
serangkaian aktivitas membaca untuk mencari 
informasi dari Adberbagai koleksi 
perpustakaan. Peranan guru sangat utama 
untuk melakukan pembudayaan pemanfaatan 
koleksi perpustakaan. Artinya guru harus 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
pembelajaran dengan berbasis perpustakaan 

Adapun peran pendidik atau guru dalam 
pemebelajaran berbasis pepustakaan untuk 
mewujudkan pembudayaan pemanfaatan 
layanan jasa informasi adalah sebagai berikut: 
 (1).  Korektor,yaitu dapat membedakan antara 

nilai yang baik dan nilai yang buruk.         
Artinya guru menginternalisasikan  
tentang nilai-nilai dan  norma-norma 
serta peraturan yang ada dan berlaku di  
perpustakaan, sehingga perilaku 
informasi siswa dalam pemanfaatan 
layanan jasa perpustakaan sesuai dengan 
aturan dan  ketentuan yang berlaku di 
perpustakaan.  

 (2).  Inspirator, yaitu  dapat  memberikan  
ilham  yang  baik  untuk  kemajuan  
para peserta didik dengan metode 
pembelajaran tamasya intelektual ke 
perpustakaaan. Guru diharapkan 
memiliki kemampuan untuk selalu  
mengembangkan  dan memperoleh 
berbagai inspirasi baru dengan 
menguasai berbagai ide-ide baru yang 
kreatif dan inovatif, sehingga ide-ide 
baru tersebut menjadi inspirasi yang 
dapat mengilhami para siswa, untuk 
berusaha memperoleh kemajuan dan 
perkembangan dalam proses 
pembelajaran, dengan selalu 
memanfaatkan layanan jasa informasi 
perpustakaan sehingga  hasil akhir yaitu 
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prestasi belajar yang baik dapat diraih 
oleh peserta didik.  

 (3).  Informator yaitu guru  sebagai 
pelaksana  cara  mengajar yang 
informatif, laboratorium, studi lapangan 
dan sumber informasi kegiatan 
akademik maupun umum. Pada peran 
ini, guru sangat diwajibkan untuk dapat 
mentranformasikan ilmu pengetahuan 
dan teknologi kepada para siswa, 
sehingga guru diharuskan kemampuan 
informatif dalam proses belajar 
mengajar. Tentu saja guru sangat urgen 
untuk memiliki pemahaman dan 
penguasaan terhadap kemampuan dan 
kepiawaian untuk berkomunikasi secara 
efektif. Dalam implementasinya peran 
informator ini dapat dilakukan dengan 
melaksanakan pembelajaran di 
perpustakaan. Sebagaimana telah 
manjadi maklum bahwa perpustakaan 
adalah sebagai pusat sumber informasi, 
sehingga guru dapat menyampaikan 
materi pembelajaran dengan baik 
kepada para siswa. 

 (4).  Organisator, yaitu memiliki kemampuan 
mengorganisasi komonen-komponen 
yang berkaitan dengan kegiatan 
pengajaran. Semua aktivitas pengajaran 
diorganisir untuk memcapai efektivitas 
dan efisiensi dalam belajar pada diri 
siswa. Guru sangat berkemampuan 
untuk meramu, menyusun berbagai 
materi pembelajaran secara baik. 
Penyusunan itu sangat berkaiatan 
dengan persyaratan keilmuan yaitu 
obyektif, metodologis, logis dan 
sistimatis. Paling penting dan utama 
dalam penyusunan komponen 
pembelajaran adalah ditekankan adanya 
kemudahan dalam penyerapan isi materi 
pembelajaran oleh siswa. Kemudahan 
dalam menangkap isi materi 
pembelajaran sangat menjadi inti dan 
merupakan peran guru yang sangat 
dominan. Ilmu pengetahuan  dan 
teknologi dapat ditranformasikan 
kepada generasi penerus dengan baik, 
apabila terdapat kejelasan dan 
kemudahan dalam memahami dan 
menguasainya. Dalam menyusun 
berbagai komponen pengajaran, guru 
tidak dapat terpisahkan dengan aktivitas 
pemanfaatan buku sebagai sumber 
informasi yang wajib dibaca. Keluasan 

pemikiran, pemahaman dan penguasaan 
terhadap  materi dan komponen 
pembelajaran yang, hanya dapat 
diperoleh melalui aktivitas membaca 
yang tinggi. Aktivitas membaca yang 
sangat murah adalah memanfaatkan 
semaksimal mungkin terhadap layanan 
jasa informasi perpustakaan. Artinya 
pembelajaran berbasis perpustakaan 
menjadi sangat penting, apabila terdapat 
aspirasi dan apresiasi positif para guru 
terhadap pemanfaatan perpustakaan, 
sebagai pusat sumber belajar dan 
sumber informasi.  

 (5). Motivator, yaitu sebagai  pemberi  
dorongan pada para peserta didik dalam 
meningkatkan kualitas belajarnya. Guru 
itu digugu dan ditiru dan siswa itu 
berperilaku sami’na wa atho’na, artinya 
ucapan dan perilaku guru selalu diikuti 
dan dicontoh oleh siswa dan perilaku 
siswa selalu menurut apa yang 
diwejangkan dan dianjurkan oleh guru. 
Oleh karenanya guru wajib berkemauan 
dan berkemampuan dalam memberikan 
motivasi yang positif,  kepada para 
siswa agar senantiasa memanfaat 
layanan jasa informasi perpustakaan, 
guna dapat meningkatkan dan mencapai 
prestasi belajar yang gemilang. 

 (6).  Inisiator, yaitu guru sebagai pencetus 
ide-ide baru yang dapat diaplikasikan 
dalam proses pembelajaran. Ide-ide 
yang ada merupakan ide-ide kreatif dan 
inovatif, yang dapat dicontoh oleh anak 
didiknya. Guru sebagai pendidik 
senantiasa diharapkan oleh masyarakat, 
agar selalu memiliki ide-ide baru yang 
positif untuk kemajuan dan kualitas 
pembelajaran. Salah satu ide baru bagi 
guru adalah pelaksanaan pembelajaran 
berbasis perpustakaan, sekaligus 
mengajarkan para peserta didik juga 
memiliki berbagai ide-ide baru, yang 
digalinya dari membaca berbagai 
koleksi yang tersedia di perpustakaan.  

 (7). Fasilitator, yaitu guru memberikan 
kemudahan dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran, sehingga inteaksi dalam 
proses pembelajaran dapat berlangsung 
secara komunikatif, aktif dan efektif. 
Guru merupakan jembatan antara siswa 
dengan ilmu pengetahuan baik. dan 
teknologi, oleh karennya peran 
fasilitator ini sangat dibutuhkan 
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penguasaan dan kemampuan 
komunikasi yang baik. Agar fungsi ini 
dapat dilaksanakan maka sangat 
dibutuhkan aktivitas membaca yang 
sangat intens bagi para peserta didik, 
sehingga dalam menerima pelajaran 
peserta didik dapat mudah 
memahaminya karena telah memiliki 
cakrawala berpikir luas sebagai hasil 
dari membaca dan memanfaatkan 
layanan jasa informasi perpustakaan 
secara maksimal. 

 (8). Pembimbing, yaitu membimbing dan 
mengarahkan kegiatan belajar para 
siswa sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan dan dicita-citakan, melalui 
pembelajaran berbasis perpustakaan. 
Disamping memberikan berbagai materi 
pembelajaran, guru juga harus 
membimbing perilaku anak, di mana 
bimbingan ditujukan untuk dapat 
mencapai tujuan yang telah dicita-
citakan dalam visi dan misi organisasi 
atau lembaga pendidikan. Belajar tidak 
dapat terlepas dari aktivitas membaca 
dan membaca sangat terkait erat dengan 
pemamnfaatan layanan jasa informasi 
perpustakaaurun. Sebagai pembimbing 
maka guru diwajibkan selalu 
mengarahkan para peserta didik, agar 
senantiasa memanfaatkan layanan jasa 
informasi perpustakaan. 

 (9).  Demonstrator, yaitu guru adalah orang 
menjadi penggerak segala aktivitas 
dalam interaksi edukasi dan proses 
pembelajaran. Tidak semua materi 
pelajaran yang diberikan guru dapat 
dimengerti oleh para peserta didik, 
sehingga guru sangat perlu untuk 
melakukan contoh nyata atau 
memperagakan apa yang telah diajarkan 
pada siswa. Fungsi demonstrator sangat 
mantap apabila dilaksanakan di 
perpustakaan, sebab berbagai macam 
dan ragam koleksi bahan pustaka 
perpustakaan dapat digunakan untuk 
peragaan dalam proses belajar mengajar. 

 (10). Pengelola kelas, yaitu mengelola kelas 
dengan baik, sebab kelas merupakan 
tempat berkumpulnya para siswa dan 
guru dalam proses pembelajaran. 
Perpustakaan dapat dimanfaatkan 
sebagai kelas untuk proses belajar 
mengajar antara guru dan peserta didik. 
Pembelajaran berbasis perpustakaan 

memiliki banyak nilai kemanfaatan 
dalam meningkatkan kualitas proses dan 
hasil belajar siswa.  

  (11). Mediator, yaitu guru berfungsi sebagai 
penengah dalam kegiatan proses 
pembelajaran. Peran ini sangat mudah 
diwujudkan apabila menggunakan 
pembelajaran berbasis perpustakaan. 
Guru memberikan tugas pada siswa 
untuk membaca buku sesuai materi 
pelajaran. Hasil penyelesaian tugas 
dapat dievaluasi dan dikomentari oleh 
guru. Sebagai mediator guru dapat pula 
untuk memberikan revisi dan saran. Jadi 
guru tidak mudah menyalahkan saja 
atau menghakimi, tetapi guru 
merupakan mediator terbaik bagi siswa 
untuk mengembangkan segala potensi 
diri para peserta didik.   

(12). Supervisor, yaitu membantu dan 
memperbaiki serta menilai secara logis,  
kritis dan realitis terhadap proses 
pembelajaran. Dalam membantu dan 
memperbaiki penilaian prestasi belajar 
siswa, guru dapat memberikan 
tambahan berbagai tugas-tugas antara 
lain membuat makalah ringan, syair, 
meringkas sub judul dan sebagainya. 
Adapun tugas yang diberikan 
diwajibkan memanfaatkan layanan jasa 
informasi perpustakaan. 

 (13). Evaluator, yaitu memiliki otoritas untuk 
memberikan penilaian terhadap prestasi 
belajar siswa, baik dalam aspek 
akademik dan non akdemik serta 
perilaku sosialnya, sehingga dapat 
menentukan keberhasilan anak 
didiknya. Dalam bertindak sebagai 
evaluator, guru sangat diharapkan sering 
memberikan evaluasi dengan 
mewajibkan para siswa, memanfaatkan 
layanan jasa informasi perpustakaan 
dalam menyelesaikan tugas-tugas 
belajarnya.    
Urgensitas peran guru dalam 

pemebelajaran berbasis pepustakaan adalah 
untuk mewujudkan pembudayaan pemanfaatan 
layanan jasa informasi, sehingga budaya baca 
dapat tercipta, maka guru tidak dapat bekerja 
sendiri dalam menjalankan tugasnya, 
melainkan sangat memerlukan kerjasama 
sinergis dengan pustakawan. Terciptanya 
budaya baca, sesunggunya adalah gambaran 
wujud nyata dari kesuksesan guru dalam 
menjalankan perannya dan kesuksesan 
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pustakawan dalam memberikan layanan jasa 
informasi pada para pemustaka (siswa). Oleh 
karenanya, kedua pihak yaitu guru dan 
pustakawan dapat dikatakan dan disebut 
sebagai “Pahlawan Budaya Baca” dalam 
dunia pendidikan.       
 
Penutup 
Kesimpulan 
1. Pembelajaran berbasis perpustakaan 

merupakan pembelajaran yang bertujuan 
untuk membangun dan mewujudkan siawa 
dapat belajar mandiri, kreatifitas dan 
inovatif serta terwujudnya budaya baca 
dalam sistim pendidikan. Pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan dalam 
pembelajaran, sangat berpengaruh pada 
peserta didik untuk mempertajam 
kemampuan menulis, membaca, berfikir 
dan berkomunikasi. Pada diri peserta didik 
memiliki ketrampilan dan kemampuan 
yang tinggi dalam literasi informasi, 
sehingga terwujud perilaku informasi yang 
bersifat positif.  Perpustakaan sebagai pusat 
sumber belajar dan sumber informasi 
semakin dapat berperan dalam 
mewujudkan budaya literasi informasi 
demi tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Peran guru dalam pembelajaran berbasis 
pepustakaan untuk mewujudkan 
pembudayaan pemanfaatan layanan jasa 
informasi adalah sebagai berikut: (a). 
Korektor,yaitu guru menginternalisasikan  
tentang nilai-nilai dan  norma-norma serta 
peraturan yang ada dan berlaku di 
perpustakaan, sehingga  perilaku 
dalam pencarian informasi siswa dalam 
pemanfaatan layanan jasa perpustakaan 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 
berlaku di perpustakaan.  (b). Inspirator, 
yaitu Guru diharapkan memiliki 
kemampuan untuk selalu mengembangkan 
dan memperoleh berbagai inspirasi baru 
dengan menguasai berbagai ide-ide baru 
yang kreatif dan inovatif, sehingga ide-ide 
baru tersebut menjadi inspirasi yang dapat 
mengilhami para siswa memperoleh 
kemajuan dan perkembangan dalam proses 
belajar mengajar, mlalui pemanfaatan 
layanan jasa informasi perpustakaan. 
(c).Informator yaitu guru sangat diwajibkan 
untuk dapat mentranformasikan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kepada para 
siswa. Peran ini membutuhkan  
kemampuan dan kepiawaian untuk 

berkomunikasi secara efektif. Implementasi 
peran informator dapat dilakukan dengan 
melaksanakan pembelajaran di 
perpustakaan, sebab perpustakaan 
merupakan pusat sumber informasi, 
sehingga guru dapat menyampaikan materi 
pembelajaran dengan baik kepada para 
siswa. (d). Organisator, yaitu guru sangat 
berkemampuan untuk meramu, menyusun 
berbagai materi pembelajaran secara baik. 
Paling penting dan utama dalam 
penyusunan komponen pembelajaran 
adalah ditekankan adanya kemudahan 
dalam penyerapan isi materi pembelajaran 
oleh siswa. Dalam menyusun berbagai 
komponen pengajaran, guru tidak dapat 
terpisahkan dengan aktivitas pemanfaatan 
buku sebagai sumber informasi yang wajib 
dibaca. Keluasan pemikiran, pemahaman 
dan penguasaan terhadap  materi dan 
komponen pembelajaran, hanya dapat 
diperoleh melalui aktivitas membaca yang 
tinggi dengan memanfaatkan layanan jasa 
informasi perpustakaan. Artinya 
pembelajaran berbasis perpustakaan 
menjadi sangat urgen, apabila terdapat 
aspirasi, apresiasi positif para guru 
terhadap eksistensi perpustakaan sebagai 
pusat sumber belajar dan sumber  
informasi. (e). Motivator, yaitu pemberi  
dorongan  pada  para  peserta didik dalam 
meningkatkan kualitas belajarnya. Guru itu 
digugu dan ditiru dan siswa itu berperilaku 
sami’na wa atho’na, artinya ucapan dan 
perilaku guru selalu diikuti dan dicontoh 
oleh siswa dan perilaku siswa selalu 
menurut apa yang diwejangkan dan 
dianjurkan oleh guru. Oleh karenanya guru 
wajib berkemauan dan berkemampuan 
dalam memberikan motivasi yang positif, 
kepada para siswa agar senantiasa 
memanfaat layanan jasa informasi 
perpustakaan, guna dapat meningkatkan 
dan mencapai prestasi belajar yang 
gemilang. (f). Inisiator, yaitu guru sebagai 
pencetus ide-ide baru yang dapat 
diaplikasikan dalam proses pembelajaran. 
Ide-ide yang ada merupakan ide-ide kreatif 
dan  inovatif, yang dapat dicontoh oleh 
anak didiknya. Salah satu ide baru adalah 
pelaksanaan pembelajaran berbasis 
perpustakaan, sekaligus mengajarkan  
peserta didik juga memiliki berbagai ide-
ide baru, yang digalinya dari membaca 
berbagai koleksi yang tersedia di 
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perpustakaan. (g). Fasilitator, yaitu guru 
memberikan kemudahan dalam 
pelaksanaan proses  pembelajaran, oleh 
karennya peran fasilitator ini sangat 
dibutuhkan penguasaan dan kemampuan 
komunikasi yang baik. Agar fungsi ini 
dapat dilaksanakan maka sangat 
dibutuhkan aktivitas membaca yang sangat 
intens bagi para peserta didik, sehingga 
perlu sekali memanfaatkan layanan jasa 
informasi perpustakaan secara maksimal. 
(h). Pembimbing, yaitu membimbing dan 
mengarahkan kegiatan belajar para siswa 
melalui pembelajaran berbasis 
perpustakaan. Membimbing perilaku anak, 
ditujukan untuk mencapai visi dan misi 
organisasi atau lembaga pendidikan. 
Belajar tidak dapat terlepas dari aktivitas 
membaca,sebagai pembimbing maka guru 
diwajibkan untuk senantiasa mengarahkan  
peserta didik  memanfaatkan layanan jasa 
informasi perpustakaan secara optimal.                   
(i). Demonstrator, tidak semua materi 
pelajaran yang diberikan guru dapat 
dimengerti oleh para peserta didik, 
sehingga guru sangat perlu untuk 
melakukan contoh nyata atau 
memperagakan apa yang diajarkan pada 
siswa. Sangat mantap apabila pembelajaran 
dilaksanakan di perpustakaan, sebab 
berbagai macam dan ragam   koleksi  bahan  
pustaka perpustakaan dapat  digunakan 
untuk peragaan.    (j). Pengelola kelas, yaitu 
mengelola kelas dengan baik. Perpustakaan 
dapat dimanfaatkan sebagai kelas untuk 
proses belajar mengajar antara guru dan 
peserta didik. Pembelajaran berbasis 
perpustakaan memiliki banyak nilai 
kemanfaatan dalam meningkatkan kualitas 
proses dan hasil belajar siswa         (k). 
Mediator, yaitu guru berfungsi sebagai 
penengah dalam pembelajaran. Guru 
memberikan tugas pada siswa untuk 
membaca buku sesuai materi pelajaran. 
Sebagai mediator guru dapat pula untuk 
memberikan revisi dan saran,  sehingga  
dapat mengembangkan segala potensi diri 
para peserta didik dengan memanfaatkan 
pembelajaran berbasis perpustakaan. (l). 
Supervisor, yaitu membantu  dan  
memperbaiki  serta menilai secara logis, 
kritis dan realitis. Dalam membantu 
perbaikan nilai prestasi belajar siswa,  guru 
dapat memberikan tambahan tugas-tugas 
dengan memanfaatkan layanan jasa 

informasi perpustakaan. (m). Evaluator, 
yaitu  memiliki  otoritas  untuk 
memberikan penilaian terhadap  prestasi 
belajar siswa, sehingga keseluruhan siswa 
sangat diwajibkan untuk  senantiasa 
memanfaatkan layanan jasa informasi yang 
tersedia di perpustakaan dalam 
menyelesaikan tugas-tugas belajarnya.  
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Abstrak 
Penelitian ini mendeskripsikan wujud dan makna semangat nasionalisme yang 
diungkapkan oleh penyair dalam sajak-sajaknya dan wacana yang digunakan 
oleh penyair dalam mewujudkan semangat nasionalismenya itu. Sajak-sajak yang 
diteliti difokuskan pada sajak-sajak pascareformasi, yaitu antara tahun 1998 
sampai 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif akan diketahui wujud nasionalisme 
dalam puisi-puisi pascareformasi. Data dalam penelitian ini berwujud kata, 
kalimat, dan wacana yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data 
dari kumpulan puisi angkatan 2000. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi dan catat. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan wujud nasionalisme penyair diperlihatkan dalam wujud bentuk 
pilihan kata kerakyatjelataan, revolusi tipografi bebas aturan, estetika baru 
antroporisme, penciptaan interaksi masal, puisi profetik dengan pengembaraan, 
nirbait dan penggunaan citraan alam. Makna nasionalisme diwujudkan dalam 
pernyataan cinta tanah air, pemujaan terhadap pahlawan,  harapan 
kemerdekaan,  dan  pengenangan kejayaan masa lalu.  

 
Kata Kunci : nasionalisme, puisi, pascareformasi 
 
Pendahuluan 

Dampak krisis ekonomi tahun 1998 
dirasakan oleh seluruh sendi-sendi bangsa. 
Anjloknya rupiah menyebabkan pasar uang 
dan pasar modal juga runtuh, bank-bank 
nasional dalam kesulitan besar dan peringkat 
internasional bank-bank besar bahkan juga 
surat utang pemerintah terus merosot ke level 
terbawah. Puluhan, bahkan ratusan 
perusahaan, mulai dari skala kecil hingga 
konglomerat, bertumbangan. 

  Sektor yang paling terpukul terutama 
adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan 
perbankan, sehingga melahirkan gelombang 
besar pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Krisis kepercayaan yang terjadi menciptakan 
kondisi anomali dan membuat instrumen 
moneter tidak mampu bekerja untuk 
menstabilkan rupiah dan perekonomian. 
Situasi yang terus memburuk dengan cepat 
membuat pemerintah seperti kehilangan arah 
dan orientasi dalam menangani krisis. 
Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan 

pemerintah mengendalikan krisis di tengah 
harga-harga yang terus melonjak dan 
gelombang PHK, segera berubah menjadi aksi 
protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di 
ibukota dan berbagai wilayah lain, yang 
menuntut tumbangnya Presiden Soeharto pada 
21 Mei 1998. 

Tahun 1998 terjadi pemberontakan yang 
cukup besar dalam memperjuangkan reformasi 
negara Indonesia. Terlepas dari perbedaan dan 
ideologi, bahwa sejarah tersebut pernah 
terjadi. Bahwa catatan sejarah bisa berwujud 
macam-macam. Salah satunya adalah karya 
sastra. Karya sastra sejarah semacam ini bisa 
dijadikan rujukan bagi para sejarawan untuk 
kembali menengok catatan sejarah yang 
pernah terjadi. 

 Karya sastra banyak diciptakan tidak 
hanya dari lamunan semata. Namun dalam 
proses kreatifnya, penciptaan karya sastra 
sangat dimungkinkan berasal dari perenungan 
akan fenomena-fenomena yang terjadi di 
masyarakat waktu itu, pengalaman-
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pengalaman pribadi penulis, bahkan penelitian 
mendalam yang pernah dilakukan. Segala 
bentuk perasaan, pikiran, dan kegelisahan itu 
kemudian dituangkan dalam karya sastra, baik 
prosa maupun puisi. Tentunya hal itu 
dilakukan setelah mengalami proses 
internalisasi atau pengolahan dan 
pengendapan. Hasil perenungan dan 
penuangan yang terdapat dalam karya sastra 
tersebut, dapat menjadi pintu masuk bagi para 
sejarawan untuk menengok kembali sejarah 
yang telah ditulis. 

Puisi merupakan karya sastra yang 
sering dibicarakan berbagai kalangan baik 
mahasiswa, para penyair, bahkan 
pengamat atau kritikus. Puisi memiliki 
beragam tema, gaya pengucapan, tipografi 
yang berbeda dari penyair satu dengan 
yang lain, dari periode satu ke periode 
lain mengakibatkan puisi mengalami 
perkembangan bentuk, perubahan dan 
peralihan. Puisi merupakan hasil 
pengendapan segala bentuk perasaan, 
pikiran, dan kegelisahan pada suatu masa. 

Apresiasi masyarakat terhadap 
karya sastra khususnya puisi berkembang 
dengan pesat. Hal ini terindikasi dengan 
makin menjamurnya buku-buku antologi 
puisi. Kendatipun demikian, bahasa puisi 
tetap saja membutuhkan ruang 
pembahasan tertentu agar mudah 
dipahami dan dicerna oleh siapa pun yang 
membacanya. Ini disebabkan oleh 
kompleksitas dan kepadatan kata yang 
digunakan. Pradopo (2007:91) pun 
menyatakan bahwa puisi merupakan 
kristalisasi pengalaman, maka hanya inti 
masalah yang dikemukakan; untuk 
mencapai hal itu perlu pemadatan. 
Pernyataan yang implisit, sugestif, dan 
ambiguitas inilah yang menyebabkan 
puisi sukar dipahami.  

Keadaan perekonomian yang 
menyebabkan kesengsaraan rakyat tersebut 
terekam dalam beberapa puisi Taufiq Ismail, 
diantaranya Bayi Lahir Bulan Mei 1998, 
Ketika Sebagai Kakek Di Tahun 2040 Kau 
Menjawab Pertanyaan Cucumu. Pada puisi-
puisi tersebut telah tergambarkan keadaan 
perekonomian dan kecarutmarutan sistem 
sosial di masyarakat pasca reformasi. 

Dengan kekuatannya penyair mengolah 
dan mengerami kata, sehingga mampu 
menyulap menjadi puisi yang nyata. Setelah 

penyair dengan eksperiman kata, seakan puisi 
merupakan dunia tersendiri bagi penyair, 
dengan leluasa penyair menuangkan apa yang 
menjadi kegelisaan, ketakutan dan renungan 
ke dalamnya. Menulis puisi dapat dipahami 
sebagai upaya untuk mengutuhkan, 
melengkapkan atau menyempurnakan 
kemanusiaan. Sebuah upaya dengan 
pencapaian bahasa dalam merespon sebuah 
realita kehidupan yang terpampang di sekitar.  

Sebuah karya sastra ditulis 
menggunakan bahasa, karena bahasa sebagai 
medium yang yang digunakan untuk 
menuangkan pengalaman estesis maupun 
realistis. Hal ini disebabkan karya sastra 
merupakan struktur yang bermakna (Pradopo, 
2007:120-121). Kehidupan manusia dalam 
masyarakat dibangun melalui konvensi bahasa, 
sedangkan bahasa sudah termasuk sistem 
tanda. Menurut Nort (dalam Ratna, 2007:111) 
tanda bukanlah kelas objek, namun tanda-
tanda hadir dalam penafsiran. Jadi, puisi 
merupakan jenis karya sastra yang diramu 
penyair menggunakan bahasa yang khas. 
Dengan demikian karya sastra yang diciptakan 
oleh satrawan bukan untuk dibaca sendiri, 
tetapi ada ide, gagasan, pengalaman, dan 
amanat yang ingin disampaikan kepada 
pembaca. Sehingga, pembaca dapat 
mengambil simpulan yang berguna bagi 
hidupnya. 

Teori yang dipergunakan untuk 
membahas puisi ini adalah teori semiotik 
Pierce. Pradopo (2007:118) menyatakan 
bahwa analisis struktural adalah analisis yang 
melihat bahwa unsur-unsur struktur puisi 
saling berhubungan secara erat, saling 
menentukan artinya. Sebuah unsur tidak 
mempunyai makna dengan sendirinya terlepas 
dari struktur tanda-tanda yang bermakna dan 
bersistem, maka analisis juga disatukan 
dengan analisis semiotik. Bahasa sebagai 
sistem semiotik tingkat pertama 
diorganisasikan sesuai dengan konvensi-
konvensi tambahan yang memberikan makna 
dan efek-efek lain dari arti yang diberikan oleh 
penggunaan biasa. 

Puisi-puisi angkatan 2000 merekam 
sejarah bangsa. Nasionalisme luntur begitu 
cepatnya dalam kurun hitungan 10 tahun 
terakhir. Terlalu lama terkungkung dalam 
wadah tekanan kepemimpinan, maka 
pascareformasi tahun 1998 seolah ragam 
elemen warna masyarakat yang dulu serentak 
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menyatakan sikap yang sama dalam cinta 
kebangsaan perlahan melunturkan sedikit 
warna merah dan putihnya. Entah nyaman atau 
tidak entah itu karena kebosanan atau 
kepentingan pribadi saja, namun kondisi ini 
benar-benar terjadi dan menjadi pola dan gaya 
hidup baru. 

Tidak peduli apapun yang menjadi dasar 
dan pemantik timbulnya rasa nasionalisme 
yang memang biasanya muncul secara 
spontanitas. Dengan hal tersebut mungkin 
nasionalisme yang muncul memang cenderung 
hanya nasionalisme yang terbangun dengan 
sesaat namun dengan harapan dari rasa yang 
kecil itu akan menumbuhkan benih yang 
sebenarnya tidak sepenuhnya luntur dan hilang 
namun cenderung hanya terpendam dan butuh 
pemantik yang menguatkan. 

Berdasar pada uraian di atas, mengenai 
lunturnya nasionalisme pascareformasi, maka 
perlu dilakukan penelitian bentuk dan makna 
nasionalisme yang tertuang dalam puisi 
Indonesia pascareformasi. Penelitian tentang 
nasionalisme dalam puisi-puisi Indonesia 
pascareformasi memiliki beberapa tujuan yaitu 
mendeskripsikan wujud dan makna 
nasionalisme dalam puisi-puisi Indonesia 
pasca reformasi. Penelitian ini termasuk 
penelitian bidang sastra khususnya semiotik 
yang memanfaatkan dokumen karya sastra 
berupa puisi periode pascareformasi. 

 
Kajian Teori 
Teori Semiotik 

Menganalisis puisi itu bertujuan 
memahami makna puisi. Menganalisis puisi 
adalah usaha menangkap dan memberi makna 
kepada teks puisi. Karya sastra itu merupakan 
struktur yang bermakna. Hal ini mengingat 
bahwa karya sastra itu merupakan sistem tanda 
yang mempunyai makna yang 
mempergunakan medium bahasa. 

Bahasa sebagai medium karya sastra 
sudah merupakan sistem semiotik atau 
ketandaan, yaitu sistem ketandaan yang 
mempunyai arti. Medium karya sastra 
bukanlah bahan yang bebas (netral) seperti 
bunyi pada seni musik ataupun warna pada 
lukisan. Warna cat sebelum digunakan dalam 
lukisan masih bersifat netral, belum 
mempunyai arti apa-apa, sedangkan kata-kata 
(bahasa) sebelum dipergunakan dalam karya 
sastra sudah merupakan lambang yang 
mempunyai arti yang ditentukan oleh 

perjanjian masyarakat (bahasa) atau ditentukan 
oleh konvensi masyarakat. Lambang-lambang 
atau tanda-tanda kebahasaan itu berupa satuan-
satuan bunyi yang mempunyai arti oleh 
konvensi masyarakat. Bahasa itu merupakan 
sistem ketandaan yang berdasarkan atau 
ditentukan oleh konvensi (perjanjian) 
masyarakat. Sistem ketandaan itu disebut 
semiotik atau semiologi 
Semiotik Charles Sanders Pierce 
  Menurut Pierce, penalaran dilakukan 
melalui tanda. Tanda memungkinkan untuk 
berfikir, berhubungan dengan orang lain, dan 
memberikan makna pada apa saja yang 
ditampilkan alam semesta. Pierce 
menambahkan bahwa yang disebut tanda 
adalah sesuatu yang mewakili seseorang atau 
sesuatu yang lain dalam hal dan kapasitas 
tertentu (Zaimar, 2008:2) 

Menurut Pierce ada tiga faktor yang 
menentukan adanya sebuah tanda, yaitu tanda 
itu sendiri, hal yang ditandai dan sebuah tanda 
baru yang terjadi dalam batin si penerima. 
Tanda itu merupakan suatu gejala yang dapat 
dicerap atau pun suatu gejala yang lewat 
penafsiran dapat dicerap (Hartoko, 2009:46). 
Konsep Nasionalisme 

Mencerna nasionalisme sama dengan 
tuntutan untuk  memahami sepotong kata yang 
dianggap sakral bagi setiap warga negara. 
Nasionalisme merupakan paradigma dan 
konsep awal dalam setiap orang yang 
berkewarganegaraan untuk melandasi apa 
yang dilakukan, diberikan dan 
dipertanggungjawabkan untuk negaranya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
nasionalisme diartikan sebagai paham (ajaran) 
untuk mencintai negara sendiri. Namun 
demikian dari arti tersebut juga terdapat 
penjelasan bahwa dalam nasionalisme terdapat 
kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa 
yang secara potensial atau aktual bersama-
sama mencapai, mempertahankan, dan 
mengabadikan identitas, integritas, 
kemakmuran dan kekuatan semangat suatu 
bangsa (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 
merupakan suatu penelitian dengan 
penggambaran melalui kata-kata atau kalimat 
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untuk memperoleh suatu kesimpulan. 
Penelitian wujud nasionalisme dalam puisi-
puisi Indonesia pasca reformasi. Data dalam 
penelitian ini adalah puisi-puisi pasca 
reformasi. 

Teknik penyampelan dalam penelitian 
ini menggunakan teknik penyampelan 
berdasarkan tujuan (purposive sampling) atau 
penyampelan internal yang berdasarkan 
kriteria, yaitu penyampelan yang 
mengutamakan pada terwakilinya informasi 
secara mendalam, menyeluruh, dan memadai 
(Sugiyono, 2012: 12).  

Data dalam penelitian ini yaitu berupa 
kata-kata dan kalimat-kalimat yang dikutip 
dalam puisi-puisi Indonesia, yang 
menunjukkan nasionalisme pascareformasi 
yang sesuai dengan rumusan masalah. Sumber 
data penelitian berupa puisi-puisi Indonesia 
pascareformasi dalam kumpulan puisi 
angkatan 2000. 

Sesuai dengan penelitian kualitatif, 
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah analisis dokumentasi. Analisis 
dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 
data yang bersumber dari arsip dan dokumen 
yang ada hubungannya dengan dokumen. 
Dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 
untuk menguji, menafsirkan, serta 
meramalkan. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis dokumentasi dari puisi-
puisi pasca reformasi. 

Setelah data terkumpul dalam kartu data 
maka teknik yang digunakan adalah metode 
observasi. Arikunto (2010: 272) menyatakan 
bahwa observasi (pengamatan) meliputi 
kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 
objek dengan menggunakan seluruh alat 
indera.  
 
Analisis Data dan Pembahasan 
Bentuk Nasionalisme dalam Puisi 
Pascareformasi 
a.  Diksi kerakyatjelataan dalam puisi 

pascareformasi. 
Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-

hari yang disebut bahasa kerakyatjelataan. 
Diksi merupakan salah satu unsur yang cukup 
menentukan dalam penulisan puisi. Diksi 
berarti pemilihan kata yang dilakukan oleh 
penyair untuk mengekspresikan gagasan dan 
perasaan-perasaan yang bergejolak dan 
menggejala dalam dirinya (Sayuti, 2002). 
Menurut Wiyatmi (2006) diksi adalah 

ketepatan pemilihan dan penggunaan kata. 
Pradopo (2007) menegaskan bahwa kata-kata 
dalam puisi hendaknya disusun sedemikian 
rupa sehingga dapat menyalurkan pikiran dan 
perasaan penulis dengan baik. Oleh karena itu, 
diksi sangat berperan penting dalam puisi. 

Puisi-puisi angkatan 2000 banyak 
menggunakan kata-kata maupun frasa yang 
bermakna konotatif. Bentuk nasionalisme yang 
tertuang dalam puisi angkatan 2000 tertulis 
dalam pemilihan diksi kerakyatjelataan. 
Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari. 
Periode tahun 2000 pada umumnya penyair 
masih muda sehingga keberanian dan 
kebebasan menggunakan kata-kata sangat 
terasa. Bahasa yang digunakan biasanya 
bahasa sehari-hari sehingga disebut bahasa 
kerakyatjelataan. Isinya berupa kritik sosial 
terhadap kekuasaan orde baru dan 
ketidakmenentuan situasi pada tahun 2000-an. 
Contoh puisi: 

 
BERTELUR 

Dengan perjuangan berat, alhamdulillah 
akhirnya aku 
Bisa bertelur. Telurku lahir dengan selamat 
Warnanya hitam pekat 
Aku ini seorang peternak, saban hari 
Mengembangbiakkan kata, dan belum 
kudapatkan kata 
Yang bisa mengucapkan kita  
.... 
Ah, telur kata, telur derita, akhirnya kau 
menetas juga 
Kau menggelembung, memecah dan 
memuncratkan darah 
“itu bukan telurku!” mereka berseru 
 (Joko Pinurbo, celana, 2000) 

 
Puisi hasil karya Joko Pinurbo tersebut 

memiliki ciri-ciri umum yang terdapat pada 
puisi periode tahun 2000. Dalam puisi itu, ia 
bermain dengan kata telur dan bertelur. Kata 
telur mengacu pada buah kreativitas penyair 
berupa kata-kata atau hasil imajinasinya dari 
larik aku ini seorang peternak saban hari/ 
mengembangbiakkan kata, dan belum 
kudapatkan kata/ yang belum bisa 
mengucapkan kita. Di dalam telur kreativitas 
itulah akan didapati kata-kata yang tepat. 

Hasil imajinasi penyair merupakan telur 
kata, telur derita/ kau menggelembung, 
memecahkan, memuncratkan darah artinya 
imajinasi yang merupakan bibit kreativitas 
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perlu pengolahan. Untuk mengolahnya perlu 
bekerja bersusah payah, penderitaan, seolah-
olah sampai memuncratkan darah. Sebagai 
bekal kreativitas telur itu ternyata masih 
membutuhkan penderitaan. Untuk memanen 
hasilnya, maka orang banyak mengingkari 
telur itu dengan menyatakan itu bukan telurku! 
b.  Revolusi tipografi nirbait dan cenderung 

ke puisi konkret. 
Puisi angkatan 2000 mengandung 

revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas 
aturan dan cenderung ke puisi konret. Bentuk 
puisi pada angkatan 2000 lebih mengarah pada 
bentuk bebas. Menurut Budianta (2003) puisi 
bebas/konkret merupakan salah satu ciri puisi 
modern yang menekankan pada efisiensi kata 
dan menghindari abstraksi. Pada puisi bebas, 
bunyi dan suasana masih dominan sedangkan 
rima kadang tidak lagi menjadi prasyarat. 
Puisi-puisi angkatan 2000 umumnya 
merupakan puisi panjang yang bernuansa 
prosais. 

 
PUISI PERJALANAN 

Hendaklah puisiku lahir dari jalanan 
Dari desah nafas para pengemis 
gelandangan 
Jangan dari gedung-gedung besar 
Dan lampu gemerlapan 
 
Para pengemis yang lapar 
Langsung menjadi milik Tuhan 
sebab rintihan mereka 
tak lagi bisa mengharukan 

Emha Ainun Najib 
 

Emha Ainun Najib menyairkan puisinya 
dalam larik yang menjorok ke dalam bertujuan 
memberi jawaban kepada larik sebelumnya 
dan membentuk hubungan kausal seperti kisah 
dua orang sedang melakukan tanya jawab. 
Namun, pada contoh puisi angkatan 2000 di 
atas, pengaturan baris tersebut bukan 
dimaksudkan untuk memberikan simbol 
bahwa yang menjorok  atau yang tidak adalah 
semacam teta-teki atau jawaban atas 
pertanyaan, namun lebih kepada bukti tetap 
adanya pengaruh penciptaan puisi baru dengan 
puisi angkatan sebelumnya. Pengaturan bentuk 
baris sudah berkurang, walau masih bisa kita 
jumpai beberapa penyair yang menggunakan 
gaya tipografi seperti puisi-puisi kontemporer 
yang menonjolkan bentuk, namun hal itu 
sangat sedikit. Dari kumpulan puisi angkatan 

2000 yang ditemukan, memang sangat sedikit 
permainan bentuk baris, ada tetapi tidak 
dominan. Puisi angkatan 2000 masih 
berkembang, dan sejauh ini bentuk yang 
paling dominan adalah prosais. 

Selaras dengan bentuk tipografi baru, 
banyak diciptakan puisi dengan corak bait atau 
‘nirbait’ (tidak menggunakan sistem 
pembuatan bait-bait). 
  

DI BAWAH KIBARAN SARUNG 
Di bawah kibaran sarung anak-anak 
berangkat tidur 
Ke haribaan malam. Tidur mereka seperti 
tidur yang baka. 
Tidur yang dijaga dan disambangi seorang 
lelaki kurus 
Dengan punggung melengkung, mata yang 
dalam dan cekung 
“Hidup orang miskin!” pekiknya sambil 
membentangkan sarung 

Karya Joko Pinurbo (1999) 
 

Joko Pinurbo menuliskan puisi dalam 
larik yang sama fungsi dan kedudukannya 
dengan bait. Dengan revolusi tipografi 
tersebut, Joko Pinurbo mengubah arus dasar 
plot pikiran dan tema yang mengalir dari awal 
larik hingga akhir bait ke arah komunikasi kata 
per kata di dalam sajak.  
c. Penggunaan estetika baru yang disebut 

“antroporisme”  
Antroporisme merupakan gaya bahasa 

berupa penggantian tokoh manusia sebagai 
“aku lirik” dengan benda-benda. Puisi 
angkatan 2000 cenderung menggunakan kata-
kata maupun frase yang bermakna konotatif. 
Banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, 
budaya, politik, atau lingkungan. 
Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas 
aturan dan kecenderungan ke puisi kongkret ya
ng disebut antroporisme, antroporisme dapat 
diartikan pengenaan ciri-
ciri manusia pada binatang, tumbuh-tumbuh-
an, atau benda mati. 
 

LIPU 
Ketika kereta satu-satunya telah bergerak 
Pergi, engkaupun sepi. Marilah 
Dengan gemetar: menunggu nasib hari 
demi hari 
 
Ruang tambah sukar dimengerti 
Kereta telah dipilihkan bagimu 
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Kereta semu 
            Karya Emha Ainun Najib (dalam 
kumpulan Puisi Sesobek Buku Harian 
Indonesia) memiliki bentuk lirik dengan 
persona kedua engkau, mu tetapi dapat 
dipastikan persona kedua itu merupakan 
refleksi persona pertama : aku lirik.  

Pada contoh di atas terdapat gambaran-
gambaran yang jelas tentang apa yang ingin 
disajikan oleh aku liris. Kata-kata sederhana 
mengungkapkan bayangan yang seolah dapat 
dilihat oleh pembaca. Imaji auditif adalah 
penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga 
pembaca seolah-olah mendengarkan suara 
seperti yang digambarkan oleh penyair 
(Waluyo, 2005). Imaji ini berpusat pada 
pendengaran. 
d.  Puisi-puisi profetik (keagamaan/religius)  

Puisi-puisi profetik memiliki 
kecenderungan menciptakan pengembaraan 
yang lebih konkret. Puisi keagamaan atau 
religiusitas muncul dalam puisi angkatan 2000. 
 

CIUMAN PERTAMA UNTUK TUHAN 
Merendahkan diri di bawah telapak kaki 
Dalam tahajud paling putih dan sunyi, 
akhirnya 
Sampai juga aku mencium Tuhan. Mungkin 
kaki atau telapak 
Tangannya – tapi aku lebih ingin mengecup 
dahinya 
Duhai, hangatnya sampai ke ulu jiwa. 
  
Inilah ciuman pertamaku, setelah berabad-
abad 
Gagal meraihnya dengan beribu rakaat dan 
dahaga 
Tiada kecerdasan kata-kata yang bisa 
menjangkaunya 
Tak juga doa dalam tipu daya air mata — 
Duhai Kekasih, 
Raihlah jiwaku dalam hangatnya Cinta 
  
Bertahun-tahun aku merindu, bagai Rabiah 
Tiada lain kecuali merindu Engkau. Duhai 
Kekasih, 
Tenggelamkan kini aku ke dalam 
cahayamu 

Jakarta, Agustus 2003 
 

Ahmadun Y. Herfanda dalam puisinya 
yang berjudul “Ciuman Pertama untuk Tuhan” 
menyiratkan dalam tahajudnya bertemu Tuhan 
setelah gagal dalam ribuan rakaat. Puisi ini 

sarat dengan religiusitas baik dalam diksi 
maupun pemaknaannya. 
Makna Nasionalisme dalam Puisi 
Pascareformasi 
a. Cinta tanah air dan kesatuan bangsa 

Rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa 
digambarkan Sutardji dalam puisinya yang 
berjudul Jembatan. Penyair ingin 
mengingatkan bagaimana pun rupa persoalan 
negeri ini pemecahannya adalah cinta tanah air 
dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Dalam 
hidup terdapat banyak sekali permasalahan, 
perbedaan menjadi landasan bagaimana 
kehidupan bisa berjalan dengan penuh makna. 
Hal ini adalah bagian paling sederhana, karena 
Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kaya 
mengulurkan tangannya pada yang miskin, 
yang kuat membahu yang lemah. Adapun 
makna semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah 
berbeda-beda tetapi tetap satu, seharusnya 
menjadi cerminan atas segala permasalahan. 
Negeri ini lahir dengan semangat gotong 
royong, dan seharusnya terus bergotong 
royong dalam menghadapi segala masalah 
yang dihadapi. 

 
JEMBATAN 

Oleh  : Sutardji Calzoum Bachri 
 

Sedalam-dalam sajak takkan mampu 
menampung airmata bangsa. Kata-kata 
telah lama terperangkap dalam basa-basi  
dalam ewuh pekewuh dalam isyarat dan 
kilah tanpa makna. 
 
Maka aku pun pergi menatap pada wajah 
berjuta.Wajah orang jalanan yang berdiri 
satu kaki dalam penuh sesak bis kota.  
Wajah orang tergusur. Wajah yang ditilang 
malang. Wajah legam para pemulung yang 
memungut remah-remah pembangunan.  
Wajah yang hanya mampu  menjadi 
sekedar penonton  etalase  indah di 
berbagai palaza. Wajah yang diam-diam 
menjerit  
mengucap  
tanah air kita satu 
bangsa kita satu 
bahasa kita satu 
bendera kita satu ! 
 
Tapi wahai saudara satu bendera kenapa 
kini ada sesuatu 
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yang terasa jauh diantara kita?  Sementara 
jalanjalan  mekar di mana-mana 
menghubungkan kota-kota, jembatan-
jembatan tumbuh kokoh merentangi semua 
sungai dan lembah     yang ada, tapi 
siapakah yang akan mampu menjembatani 
jurang  di antara kita ? 
 
Di lembah-lembah kusam pada pucuk 
tulang kersang dan otot    linu mengerang 
mereka pancangkan koyak-moyak bendera 
hati dipijak ketidakpedulian pada saudara. 
Gerimis tak mampu mengucapkan 
kibarnnya. 
Lalu tanpa tangis mereka menyanyi 
  
Padamu negeri 
airmata kami. 

 
Kata-kata yang dipilih dalam puisi-

puisi angkatan 2000 banyak menyindir 
keadaan sekitar baik sosial, budaya, 
lingkungan, globalisasi, dan lain-
lain. Kata-kata sederhana yang digunakan 
justru menambah kedalaman makna puisi-
puisi tersebut. Pengandaian-pengandaian 
yang tampak menampilkan sesuatu yang 
baru dan menambah khazanah kiasan 
bahasa Indonesia. 

Puisi jembatan dibuat pada tahun 
1998. Jembatan adalah salah satu alat 
bantu atau sarana untuk menghubungkan 
satu bagian ke bagian lainnya. Jembatan 
biasanya digunakan dalam kehidupan 
masyarakat kita sebagai penghubung jalan 
satu dengan jalan yang lainnya. Tetapi 
pada puisi “Jembatan” memiliki makna 
penghubung perasaan satu bangsa pada 
masyarakat Indonesia. 
b. Pemujaan terhadap pahlawan, 

Tahun 2000 terdapat pemujaan pahlaan 
yang baru. Pergeseran corak dan sentimen 
nasionalisme juga berimplikasi ke sosok 
pahlawan yang muncul. Jika di masa silam 
sosok pahlawan adalah “Pahlawan Tak 
Dikenal” (sajak Toto Sudarto Bachtiar), 
pahlawan kontemporer adalah Marsinah dalam 
sajak “Dongeng Marsinah” Sapardi Djoko 
Damono. 
 

Dongeng Marsinah 
/2/ 
Marsinah, kita tahu, tak bersenjata, 
ia hanya suka merebus kata 

sampai mendidih, 
lalu meluap ke mana-mana. 
“Ia suka berpikir,” kata Siapa, 
“itu sangat berbahaya.” 
 
Marsinah tak ingin menyulut api, 
ia hanya memutar jarum arloji 
agar sesuai dengan matahari. 
“Ia tahu hakikat waktu,” kata Siapa, 
“dan harus dikembalikan 
ke asalnya, debu.” 
 

Marsinah merupakan pahlawan para 
buruh Indonesia. Ia seorang pejuang hak asasi 
manusia yang juga penggerak buruh Indonesia. 
Marsinah merupakan buruh pabrik arloji yang 
ditemukan tewas akibat aksi kenaikan gaji. 
c. Harapan kemerdekaan, 

Puisi angkatan 2000 menyiratkan 
lirik mengenai harapan kemerdekaan. jika 
pada masa sekitar perang kemerdekaan 
nasionalisme hadir dengan mengangkat 
senjata untuk melawan penjajahan asing, 
nasionalisme masa kini adalah 
nasionalisme yang mampu “melawan” 
dominasi neokapitalisme/neoimperialis-
me, korupsi, kemiskinan, kesenjangan 
sosial, dan sebagainya. 

 
Sajak Sebotol Bir 

 Karya : W.S Rendra 
Menenggak bir sebotol, 
menatap dunia, 
dan melihat orang-orang kelaparan. 
Membakar dupa, 
mencium bumi, 
dan mendengar derap huru-hara. 
 
Kota metropolitan di sini tidak tumbuh dari 
industri, 
Tapi tumbuh dari kebutuhan negara industri 
asing 
akan pasaran dan sumber pengadaan bahan 
alam 
Kota metropolitan di sini, 
adalah sarana penumpukan bagi Eropa, 
Jepang, Cina, Amerika, 
Australia, dan negara industri lainnya. 
 
Kita telah dikuasai satu mimpi 
untuk menjadi orang lain. 
Kita telah menjadi asing 
di tanah leluhur sendiri. 
Orang-orang desa blingsatan, mengejar 
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mimpi, 
dan menghamba ke Jakarta. 
Orang-orang Jakarta blingsatan, mengejar 
mimpi 
dan menghamba kepada Jepang, 
Eropa, atau Amerika. 
 

Jika pada masa perjuangan kemerdekaan 
kita berhadapan dengan musuh konkret yang 
hadir secara politik dan militeristik, yakni 
penjajah Belanda dan Jepang, sekarang ini kita 
berhadapan dengan musuh yang hadir dalam 
wujud bayang-bayang neokapitalisme/ 
neoimperialisme yang menjadikan Indonesia 
sekadar pasar, korupsi, kemiskinan, 
kesenjangan sosial, dan sebagainya. 

Perubahan situasi tersebut berimplikasi 
pada corak nasionalisme kita: jika pada masa 
sekitar perang kemerdekaan nasionalisme 
hadir dengan mengangkat senjata untuk 
melawan penjajahan asing, nasionalisme masa 
kini adalah nasionalisme yang mampu 
“melawan” dominasi neokapitalisme/ 
neoimperialisme, korupsi, kemiskinan, 
kesenjangan sosial, dan sebagainya 
d. Pengenangan kejayaan masa lalu. 

Puisi tahun 2000 sarat keinginan 
kebangkitan dan pengenangan kejayaan masa 
lalu. Seperti tertuang pada puisi Ahmadun 
Yosi Herfanda dalam Nyanyian Kebangkitan. 
 

NYANYIAN KEBANGKITAN 
  
Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan 
Di antara pahit-manisnya isi dunia 
Akankah kau biarkan aku duduk berduka 
Memandang saudaraku, bunda pertiwiku 
Dipasung orang asing itu? 
Mulutnya yang kelu 
Tak mampu lagi menyebut namamu 
  
Berikan suaramu, kemerdekaan 
Darah dan degup jantungmu 
Hanya kau yang kupilih 
Di antara pahit-manisnya isi dunia 
  
Orang asing itu berabad-abad 
Memujamu di negerinya 
Sementara di negeriku 
Ia berikan belenggu-belenggu 
Maka bangkitlah Sutomo 
Bangkitlah Wahidin Sudirohusodo 
Bangkitlah Ki Hajar Dewantoro 
Bangkitlah semua dada yang terluka 

“Bergenggam tanganlah dengan saudaramu 
Eratkan genggaman itu atas namaku 
Kekuatanku akan memancar dari 
genggaman itu.” 
   
Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan 
Di antara pahit-manisnya isi dunia! 
(Matahari yang kita tunggu 
Akankah bersinar juga 
Di langit kita?). 

Mei  1985/2008  
 

Dalam puisi pascareformasi, 
pengenangan terhadap kejayaan masa lampau 
menjadi sumber inspirasi untuk mempererat 
rasa nasionalisme. Orang asing itu berabad-
abad/ Memujamu di negerinya/ Sementara di 
negeriku/ Ia berikan belenggu-belenggu/ Maka 
bangkitlah Sutomo/ Bangkitlah Wahidin 
Sudirohusodo/ Bangkitlah Ki Hajar 
Dewantoro/ Bangkitlah semua dada yang 
terluka. 
 
Pembahasan  

Puisi-puisi yang dibahas 
merupakan sampel dari kumpulan puisi 
angkatan 2000. Dalam sebuah karya 
sastra dapat ditemukan sistem tanda 
bahasa. Oleh karena itu, setiap karya 
sastra dapat ditinjau secara semiotik dan 
yang perlu diperhatikan adalah sistem 
tanda yang terdapat dalam karya sastra 
tersebut untuk dikaji. 

Menganalisis karya sastra adalah 
usaha menangkap dan memberi makna 
kepada teks sastra tersebut. Karya sastra 
merupakan sistem tanda yang mempunyai 
makna yang mempengaruhi medium 
bahasa. Bahasa sebagai medium karya 
sastra sudah merupakan sistem semiotika 
atau ketandaan, yaitu sistem ketandaan 
yang mempunyai arti tertentu. Dalam 
lapangan yang  penting yaitu sistem 
tanda, adalah pengertian tanda dalam 
pengertian tanda ada dua prinsip, yaitu 
penanda (signifier) atau yang menandai, 
yang merupakan bentuk tanda, dan 
petanda (signified) atau yang ditandai 
yang merupakan arti tanda.  

Ada anggapan bahwa nasionalisme kita 
saat ini tengah menyusut. Terkait dengan 
perkembangan zaman anggapan tersebut tidak 
sepenuhnya benar. Jika pada masa perjuangan 
kemerdekaan kita berhadapan dengan musuh 
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konkret yang hadir secara politik dan 
militeristik, yakni penjajah Belanda dan 
Jepang, sekarang ini kita berhadapan dengan 
musuh yang hadir dalam wujud bayang-
bayang neokapitalisme/neoimperialisme yang 
menjadikan Indonesia sekadar pasar, korupsi, 
kemiskinan, kesenjangan sosial, dan 
sebagainya. 

Perubahan situasi tersebut berimplikasi 
pada corak nasionalisme kita: jika pada masa 
sekitar perang kemerdekaan nasionalisme 
hadir dengan mengangkat senjata untuk 
melawan penjajahan asing, nasionalisme masa 
kini adalah nasionalisme yang mampu 
“melawan” dominasi neokapitalisme/ 
neoimperialisme, korupsi, kemiskinan, 
kesenjangan sosial, dan sebagainya. 
Pergeseran corak dan sentimen nasionalisme 
juga berimplikasi ke sosok hero yang muncul. 
Jika di masa silam sosok hero adalah 
“Pahlawan Tak Dikenal” (sajak Toto Sudarto 
Bachtiar), hero kontemporer adalah Marsinah 
dalam sajak “Dongeng Marsinah” Sapardi 
Djoko Damono. 

Dalam sejumlah puisi mutakhir kita 
kecemasan akan nasib dan corak nasionalisme 
yang kabur, yang seakan-akan tanpa identitas, 
terartikulasikan pada sajak Rendra, Sutardji 
Calzoum Bachri. Kecemasan para penyair 
tersebut pada umumnya berkaitan dengan 
masalah keberpihakan pembangunan, 
kesenjangan dan ketimpangan sosial, 
perusakan lingkungan alam atas nama 
pembangunan, korupsi, dan sebagainya. Jadi, 
di pengujung abad ke-20 dan abad ke-21 ini 
musuh nasionalisme kita yang senantiasa 
membayangi adalah keserakahan (korupsi), 
“penggadaian” negara (melalui kebijakan 
pemerintah yang lebih berpihak pada kekuatan 
global/asing), penegakan hukum yang gagal 
(karena hukum diperjualbelikan), dan 
sebagainya. 

Rendra dengan “Sajak Sebotol Bir” 
mempersoalkan ketimpangan sosial yang 
fantastis (Hiburan kota besar dalam 
semalam,/sama dengan biaya pembangunan 
sepuluh desa!/Peradaban apakah yang kita 
pertahankan?//Mengapa kita membangun kota 
metropolitan,/dan alpa terhadap peradaban di 
desa?/Kenapa pembangunan menjurus kepada 
penumpukan,/dan tidak kepada pengedaran?). 
Larik sajak Rendra tersebut sesungguhnya 
merefleksikan realitas dan situasi Indonesia: 
Indonesia membentang dari Sabang sampai 

Merauke; tetapi, segala sesuatunya 
terkonsentrasi di Jakarta dan Pulau Jawa, 
termasuk─konon─uang yang beredar di 
republik ini 80%-nya menumpuk di Jakarta. 
“Sajak Sebotol Bir” juga menggugat 
keberpihakan pembangunan: pembangunan 
hanya berpihak pada modal asing dan oleh 
pemodal asing negeri ini hanya dijadikan 
sekadar pasar sehingga kita pun cenderung 
menjadi bangsa yang konsumtif. 

 (Kita hanyut di dalam arus peradaban 
yang tidak kita kuasai./Di mana kita hanya 
mampu berak dan makan,/tanpa ada daya 
untuk menciptakan./Apakah kita akan berhenti 
sampai di sini?).  

 (Kita telah dikuasai satu mimpi/untuk 
menjadi orang lain./Kita telah menjadi asing/di 
tanah leluhur sendiri./Orang-orang desa 
blingsatan, mengejar mimpi,/dan menghamba 
ke Jakarta./Orang-orang Jakarta blingsatan, 
mengejar mimpi/dan menghamba kepada 
Jepang,/Eropa, atau Amerika.)  

Bait terakhir sajak Rendra ini paling 
tidak mengimplikasikan beberapa hal. 
Pertama, obsesi dan mimpi besar 
pembangunan ternyata tidak berpijak pada 
tradisi dan akar kultural kita sendiri, juga tidak 
berpijak pada kekuatan ekonomi kita sendiri 
karena ditopang utang dari luar negeri yang 
melampaui batas (sehingga saat krisis ekonomi 
tahun 1997 negeri ini termasuk yang paling 
parah menerima dampaknya). Karena tidak 
berpijak pada tradisi dan akar kultural, secara 
perlahan identitas nasional sebenarnya juga 
tergerus: kita telah menjadi asing/di tanah 
leluhur sendiri. Implikasi berikutnya adalah 
berkurangnya rasa memiliki atas apa yang ada 
di negeri ini: terdapat perasaan dan gap. 

Kesenjangan dan ketimpangan sosial 
sebagai akibat pembangunan, yang meskipun 
tidak pernah diakui, tetapi pada dasarnya 
berideologi kapitalistis dan imperialistis 
sehingga melahirkan perasaan dan gap dengan 
sangat bagus terbayang dalam larik sajak 
“Jembatan” Sutardji Calzoum Bachri:  

Sedalam-dalam sajak takkan mampu 
menampung/airmata bangsa. ..../Maka aku pun 
pergi menatap pada wajah/orang 
berjuta./Wajah orang jalanan yang berdiri satu 
kaki/dalam penuh sesak bis kota./Wajah orang 
tergusur./..../Wajah para muda yang matanya 
letih menyimak/daftar lowongan 
kerja./..../Wajah legam para pemulung yang 
memungut/remah-remah pembangunan./Wajah 
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yang hanya mampu menjadi sekadar/penonton 
etalase indah di berbagai plaza./Wajah yang 
diam-diam menjerit melengking/melolong dan 
mengucap:/tanah air kita satu/bangsa kita 
satu/bahasa kita satu/bendera kita satu!/Tapi 
wahai saudara satu bendera, kenapa/kini ada 
sesuatu yang terasa jauh beda di antara 
kita?/Sementara jalan-jalan mekar di mana-
mana/menghubungkan kota-kota, jembatan-
jembatan/tumbuh kokoh merentangi semua 
sungai dan lembah yang/ada, tapi siapakah 
yang akan mampu menjembatani/jurang di 
antara kita? 

Sajak “Jembatan” Sutardji Calzoum 
Bachri tersebut mengungkapkan kesenjangan 
sosial yang terjadi setelah laju pembangunan 
yang pesat berhasil menancapkan ikon 
modernitas di negeri ini: bermunculannya 
berbagai plaza dan pembangunan infrastruktur, 
seperti jalan dan jembatan. Namun sementara 
itu, jutaan orang hidup dalam pengangguran, 
harus berjejal dalam bus kota yang penuh 
sesak, hanya dapat sekadar menjadi penonton 
gemerlap berbagai plaza, dan hanya mampu 
memunguti remah-remah pembangunan.  

Situasi sebagaimana terbayang dalam 
larik sajak “Jembatan” Sutardji tersebut 
mengisyaratkan nasionalisme yang mulai 
terkoyak oleh jurang ketimpangan sosial, 
jurang yang pada akhirnya akan melahirkan 
persepsi bahwa negeri ini bukan untuk orang 
yang terpinggirkan dan termarjinalkan, tetapi 
untuk orang yang berduit dan berkuasa saja. 
Dengan kata lain, ketimpangan dan 
kesenjangan sosial sebenarnya merupakan 
ancaman serius untuk rasa nasionalisme kita. 
 
Penutup  

Berdasarkan pembahasan hasil 
penelitian, peneliti dapat mengambil simpulan 
yang dipaparkan di bawah ini.  
1. Bentuk nasionalisme penyair puisi 

pascareformasi diperlihatkan dalam wujud 
bentuk pilihan kata kerakyatjelataan, 
revolusi tipografi bebas aturan, estetika 
baru antroporisme, penciptaan interaksi 
masal, puisi profetik dengan 
pengembaraan, nirbait dan penggunaan 
citraan alam.  

2. Makna nasionalisme dalam puisi 
pascareformasi diwujudkan dalam 
pernyataan cinta tanah air, pemujaan 
terhadap pahlawan, harapan kemerdekaan,  
dan  pengenangan kejayaan masa lalu. 
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Abstrak 
Perlu adanya terapi alternative untuk dapat digunakan pada proses penyembuhan 
gastritis. Aloe Vera sudah dikenal berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran histopatologi gastritis 
pada mencit (Mus musculus) akibat induksi  ibuprofen terhadap potensi Aloe 
Vera. Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik,  dibagi menjadi tiga 
kelompok,  terdiri Kelompok kontrol negatif (Ko) diberikan pellet dan 0,2 ml 
Aguades peroral selama 15 hari; Kelompok kontrol positip (K1) diberikan diberi 
pellet dan  ibuprofen peroral  dosis 1,5 mg selama 15 hari; Kelompok perlakuan 
1 (P1) diberi pellet dan Ibuprofen peroral dosis 1,5 mg lalu 2 jam kemudian di 
berikan gel Aloe Vera dosis 1,5 mg peroral selama 15 hari.  Pada hari ke 20 
maka masing-masing mencit dibedah kemudian dilihat gambaran histopatologi 
gaster. Hasil penelitian ini didapatkan perbedaan yang bermakna pada gambaran 
histopatologi gastritis pada mencit yang diinduksi ibuprofen terhadap potensi 
Aloe Vera, karena  Aloe Vera memiliki zat anti inflamasi seperti kandungan asam 
salisilat, indometasin (yang dapat mengurangi edema, menghambat enzim 
siklooksigenase dan menghambat motilitas dari leukosit poly morphonuclear 
(PMN), manosa-6-fosfat, B-sitos- terol, juga komponen lignin, saponin dan 
anthaquinone yang terdiri atas aloin, barbaloin, anhtranol, anthrax- cene, aloetic 
acid, aloe emodin bersifat sebagai antibiotik dan penghilang rasa sakit. Aloe vera 
juga memiliki kandungan bahan yang dapat berfungsi sebagai obat dan 
pelengkap gizi sehingga pada hasil penelitian ini terbukti Aloe Vera dapat 
membantu mempercepat proses penyembuhan gastritis pada mencit.   

 
Kata kunci :Gastritis, Ibuprofen, Aloe Vera 
 
Pendahuluan 

Data tinjauan persentase angka 
kejadian gastritis di beberapa negara di dunia, 
diantaranya Kanada 35%, China 31%, 
Perancis 29,5%, Inggris 22%, dan Jepang 
14,5%. Insiden gastritis setiap tahun 
diperkirakan terjadi sekitar 1,8-2,1 juta dari 
jumlah penduduk di dunia. Di Asia Tenggara 
sekitar 583.635 dari jumlah penduduk 
mengalami gastritis setiap tahunnya. 
Persentase dari angka kejadian gastritis  di  
Indonesia  adalah  40,8%.  Angka  kejadian  
gastritis  pada  beberapa daerah di Indonesia 
cukup tinggi dengan prevalensi 274,396   
kasus dari 238,452,952 jiwa penduduk. Pada 
tahun 2012, Gastritis termasuk dalam daftar 

penyakit terbanyak pasien rawat jalan dengan 
jumlah 822 kasus dan penyakit terbanyak 
pasien rawat inap dengan jumlah 172 kasus di 
RSU Pemerintah kelas D Provinsi Jawa 
Timur (Hidayah. et al, 2014). 

Gastritis merupakan gangguan 
pencernaan yang paling sering muncul. Pada 
umumnya seseorang akan mengalami keluhan 
seperti nyeri tekan di daerah epigastrium kiri, 
nafsu makan menurun, perut kembung, 
perasaan penuh di perut, mual, muntah, dan 
bersendawa (Gustin,  2011). Pada gastritis 
terjadi peradangan  dari  mukosa gaster yang 
disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi 
akibat terkikisnya mukosa gaster 
(Rondonuwu, 2014). Beberapa penyebab 
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gastritis adalah ketidak seimbangan 
pengeluaran asam di gaster secara berlebihan, 
pola makan tidak teratur, penggunaan  obat 
anti radanng non steroid secara terus menerus 
seperti aspirin, indometasin, ibuprofen dll,  
adanya infeksi  kuman  Helicobacter pylori, 
alkohol dan stres (Gustin, 2011). 

Aloe Vera sudah dikenal berkhasiat 
menyembuhkan berbagai penyakit. Tanaman 
ini memiliki berbagai efek fisiologis seperti 
hipokolesterolemia , antioksidatif , anti 
karsinogenik , anti dermatitis , antivirus , dan 
anti inflamasi yang berperan dalam 
penyembuhan luka , serta dapat memodulasi 
sistem imun (Furnawanthi, 2002). Penelitian 
sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh 
gel Aloe Vera terhadap penyembuhan luka. 
Pada Aloe Vera terdapat substansi alamiah 
yang terdiri dari enzim, asam amino, dan 
bahan aktif lain di dalamnya (Prawira, 2001). 
Purohit dkk (2012), menyebutkan bahwa efek 
penyembuhan luka menggunakan Aloe Vera 
menjadi cepat dan lebih baik.  Aloe Vera 
memberikan hasil yang memuaskan pada luka 
insisi dan luka bakar karena berpotensi 
sebagai agen anti inflamasi (Hajashemi. et. 
al., 2012).  

Permasalahan yang terdapat pada 
penelitian ini adalah gambaran histopatologi 
proses pemyembuhan gastritis akibat induksi 
ibuporfen terhadap potensi Aloe Vera. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran histopatologi gastritis pada mencit 
(Mus musculus) akibat induksi  ibuprofen 
terhadap potensi Aloe Vera. Manfaat dari 
penelitian ini  diharapkan dapat untuk 
memberikan informasi ilmiah dan sebagai 
referensi tambahan penelitian tentang potensi  
Aloe Vera sebagai terapi alternative pada 
penyembuhan gastritis. 
 
Kajian Pustaka 
Anatomi Gaster  

Gaster dibagi  menjadi  empat  bagian 
terdiri atas kardia, fundus, korpus, dan 
pilorus. Bagian kardia menghubungkan 
esophagus dengan bagian paling atas gaster 
(fundus),  fundus menjadi satu dengan bagian 
badan (corpus) lalu kebawah berlanjut 
sebagai antrum. Bagian terbawah gaster 
(pilorus) berhubungan dengan duodenum. 
gaster  memiliki  dua  lubang  yaitu  ostium  
kardiakum  dan ostium pilorikum. gaster juga 
mempunyai dua kurvatura atau lengkungan 
yang dikenal sebagai kurvatura mayor dan 

kurvatura minor. Gaster memiliki tiga buah 
insisura yaitu, insisura kardiaka, insisura 
angularis, dan sulkus intermedius (Paulsen & 
Waschke, 2012; Halim, 2013). 
Gastritis 

Gastritis adalah  suatu  proses 
peradangan  atau  inflamasi  dari mukosa  
dan submukosa gaster yang disebabkan oleh 
faktor iritasi dan infeksi. Gejala 
gastrointestinal   merupakan   salah   satu   
gejala   yang   merugikan  dari  efek 
penggunaan obat non steroid anti inflamasi 
secara terus menerus. Gejala klinis yang 
ditimbulkan adalah adanya nyeri pada perut 
bagian kiri atas, rasa mual dan muntah, 
lemah, nafsu makan menurun atau sakit 
kepala. Pada histopasitologi dapat dibuktikan 
dengan adanya infiltrasi sel-sel radang pada 
daerah gaster yang mengalami inflamasi. 
Peradangan dapat mengakibatkan 
pembengkakan mukosa gaster sampai 
terlepasnya epitel mukosa  superfisial yang 
menjadi penyebab terpenting dalam gangguan 
saluran pencernaan. Pelepasan epitel akan 
merangsang timbulnya proses inflamasi pada 
gaster (Megawati. et al., 2014). Gastritis 
dapat disebabkan oleh penggunaan  obat non  
steroid anti inflamasi, endotoksin bakteri, 
kafein, dan alkohol (Mutmainah & Nugroho, 
2014). Destruksi sawar mukosa gaster diduga 
merupakan mekanisme patogenik yang 
menyebabkan cedera. Pada gastritis 
didapatkan gambaran mukosa tampak 
memerah edema, ditutupi oleh mucus yang 
melekat serta sering disertai erosi kecil dan 
perdarahan pada daerah gaster (Rachmawati, 
2010). 
Ibuprofen 

Ibuprofen merupakan obat yang 
banyak digunakan untuk mengurangi nyeri 
yang ringan hingga sedang, khususnya nyeri 
dan  inflamasi seperti yang terdapat pada 
arthritis dan gout. Untuk mengurangi nyeri 
ringan hingga sedang, pemberian ibuprofen 
pada dosis dewasa penggunaan per oral 
adalah 200 - 400 mg dapat dberikan setiap 4 – 
6 jam sesuai keperluan dengan dosis 
maksimum pemberian sehari 1.200 mg, untuk 
nyeri haid 400 mg, untuk arthritis rheumatoid 
400-800 mg. pemakaian ibuprofen untuk 
demam pada anak-anak 5 mg/kg berat badan, 
untuk nyeri pada anak-anak 10 mg/ kg berat 
badan, untuk arthritis juvenil 30-40 mg/ kg 
berat badan/hari (Neal, 2006). Pada 
pemakaian ibuprofen dalam jangka panjang 
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mempunyai efek samping dapat 
menyebabkan iritasi pada gaster 
(Hadisoewignyo dan Fundholi, 2007). Sifat 
dan bentuk  ibuprofen yaitu berupa serbuk 
putih, berbau khas lemah, tidak larut dalam 
air, sangat mudah larut dalam etanol, 
metanol, aseton dan dalam kloroform, sukar 
larut dalam etil asetat. Ibuprofen dapat larut 
dalam larutan alkali hidroksida dan 
karbonat. Senyawa ini mempunyai titik 
lebur 75-77º C dengan pKa 4,4: 5,2 dan log P 
(oktanol/air) 4,0 . Ibuprofen diabsorpsi 
dengan cepat melalui saluran pencernaan 
dengan bioavailabilitas lebih dari 80%. 
Puncak konsentrasi plasma dapat dicapai 
setelah 1-2 jam (Shargel et al, 2005). 
Ibuprofen menunjukkan pengikatan (99%) 
yang menyeluruh dengan protein plasma. 
Pada manusia sehat volume distribusi relatif 
rendah yaitu (0,15 ± 0,02 L/kg). Waktu paruh 
plasma berkisar antara 2 - 4 jam. Kira-kira 
90% dari dosis yang diabsorpsi akan 
dieksresi melalui urin sebagai metabolit atau 
konjugatnya. Metabolit utama merupakan 
hasil hidroksilasi dan karboksilasi. 
Mekanisme kerja ibuprofen melalui inhibisi 
sintesa prostaglandin dan menghambat 
siklooksigenase-I (COX I) dan 
siklooksigenase-II (COX II). Namun tidak 
seperti  aspirin hambatan  yang diakibatkan 
olehnya bersifat reversibel. Dalam 
pengobatan dengan ibuprofen, terjadi 
penurunan pelepasan mediator dari 
granulosit, basofil dan sel mast, terjadi 
penurunan kepekaan terhadap  bradikinin  
dan  histamin,  mempengaruhi  produksi  
limfokin  dan limfosit T, melawan 
vasodilatasi dan menghambat agregasi 
platelet (Gunawan, et al, 2008). 
Aloe vera  

Aloe Vera atau yang lebih dikenal 
sebagai lidah buaya masuk ke Indonesia sekitar 
abad ke-17 dibawa oleh petani keturunan Cina 
merupakan tanaman semak tahunan yang 
tumbuh tegak, tinggi 30-50 cm. Batangnya 
bulat, warna putih, tidak berkayu daunnya 
panjang 30-50 cm, lebar 3-5 cm, berdaging 
tebal, bergetah kuning, hijau (Hariana, 2007). 
Tanaman Aloe Vera  dijadikan sebagai 
tanaman hias dan untuk kosmetik sebagai 
penyubur rambut. Baru pada dekade 1990-an 

tanaman ini dilirik menjadi bahan baku untuk 
kesehatan. Aloe Vera termasuk tanaman yang 
efisien dalam penggunaan air, karena dari segi 
fisiologi tumbuhan, tanaman ini termasuk 
tanaman yang tahan kekeringan (Furnawanthi, 
2002). Keistimewaan Aloe Vera terletak pada 
gelnya yang mampu untuk meresap di dalam 
jaringan kulit dan mukosa, sehingga banyak 
menahan kehilangan cairan yang terlalu 
banyak dari dalam kulit dan mukosa. (Hartanto 
& Lubis, 2002). 

 Tanaman Aloe Vera daun dan akarnya 
mengandung saponin dan flavonoid, disamping 
itu daunnya mengandung tannin dan polifenol.  
Akar, batang, dan daun dapat digunakan 
sebagai obat. Klasifikasi dari Aloe Vera yaitu : 
Kingdom: Plantae;  Divisi: Spermatophyta; 
Kelas: Monocotyledoneae; Bangsa: Liliales; 
Suku: Liliaceae; Marga: Aloe; Jenis: Aloe Vera 
(Hutapea, 2000).  

  Aloe Vera memiliki banyak kandungan 
zat, salah satunya aloins. Aloins merupakan 
sebuah ekskudat dari Aloe Vera yang 
digunakan untuk pencahar,  berfungsi 
meningkatkan sintesa serabut kolagen dan 
elastin sehingga bisa digunakan untuk 
memperbaiki lapisan mukosa gaster. Aloe Vera 
memiliki zat anti inflamasi seperti kandungan 
asam salisilat, indometasin (yang dapat 
mengurangi edema, menghambat enzim 
siklooksigenase dan menghambat motilitas dari 
leukosit poly morphonuclear (PMN) yang bila 
jumlahnya berlebihan dapat merusak jaringan), 
manosa-6-fosfat, B-sitos- terol, juga komponen 
lignin, saponin dan anthaquinone yang terdiri 
atas aloin, barbaloin, anhtranol, anthrax- cene, 
aloetic acid, aloe emodin merupakan bahan 
dasar obat yang bersifat sebagai antibiotik dan 
penghilang rasa sakit (Hariana, 2007; Hutapea, 
2000). 

Aloe Vera memiliki kandungan bahan 
yang didapat berfungsi sebagai bahan 
kosmetik, obat dan pelengkap gizi menjadikan 
Aloe Vera sebagai tanaman ajaib, karena tidak 
ada lagi tanaman lain yang mengandung bahan 
yang menguntungkan bagi kesehatan 
selengkap yang dimiliki tanaman tersebut. 
Kandungan zat gizi Aloe Vera per 100 gram 
dapat dilihat pada Tabel 1 (Departemen 
Kesehatan R.I., 2004). 
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Tabel 1. Kandungan Gizi didalam Aloe Vera 

Zat Gizi Kandungan/100g Bahan 
Energi (Kal) 4,00 
Protein (g) 
Lemak (g) 

0,10 
0,20 

Serat (g) 0,30 
Abu (g) 0,10 
Kalsium (mg) 85,00 
Fosfor (mg) 186,00 
Besi (mg) 0,80 
Vitamin C (mg) 3,476 
Vitamin A (IU) 4,594 
Vitamin B (mg) 0,01 
Kadar Air (g) 99,20 

Sumber : Departemen Kesehatan R.I., 2004 
 
Daging Aloe Vera mengandung lebih dari 200 
komponen kimia dan nutrisi alami yang secara 
bersinergi dan menghasilkan khasiat tertentu. 

Berikut ini merupakan komponen kimia yang 
terkandung dalam Aloe Vera pada Tabel 2 
(Furnawanthi, 2002). 

 
Tabel 2. Komponen Kimia Pada Aloe Vera Berdasarkan Manfaatnya 

Zat Manfaat 
Lignin Memiliki kemampuan penyerapan yang 

tinggi yang memudahkan gel ke kulit 
sehingga mampu melindungi kulit dari 
dehidrasi dan menjaga kelembapan kulit 

Saponin - Memiliki kemampuan membersihkan 
(aspetik) 

- Sebagai bahan pencuci yang sangat baik 
Komplek anthraquinon aloin, barbaloin, 
isobarbaloin, anthranol, aloe emodin, 
anthracene, aloetic acid, asam sinamat, 
asam krisophanat, eteral oil, dan 
resistanol 

- Bahan laksatif 
- Penghilang rasa sakit 
- Mengurangi racun 
- Senyawa antibakteri 
- Mempunyai kandungan antibiotik 

Kalium dan natrium - Memelihara kekencangan muka dan otot 
tubuh 

- Regulasi dan metabolisme tubuh dan 
penting dalam pengaturan impuls saraf 

Kalsium Membantu pembentukan dan regenerasi 
tulang 

Seng (Zn) Bermanfaat bagi kesehatan saluran air 
kencing 

Asam folat Bermanfaat bagi kesehatan kulit dan 
rambut 

Vitamin A Berfungsi untuk oksigenasi jaringan tubuh, 
terutama kulit dan kuku 

Vitamin B1, B2, B6, B12, C, E, 
Niacinamida, dan Kolin 

Berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh 
secara normal dan sehat 

Enzim oksidase, amilase, katalase, lipase, 
dan protease 

- Mengatur berbagai proses kimia dalam 
tubuh 

- Menyembuhkan luka dalam dan luar 
Enzim protease bekerja sama dengan Penghilang rasa nyeri saat luka 
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Pada kelompok perlakuan1 (P1) dengan 
Ibuprofen 1,5 mg lalu 2 jam kemudian 
diberikan gel Aloe Vera dosis 1,5 mg peroral 
selama 15 hari,didapatkan gambaran 
histopatologi pada gaster seperti masih tampak 
adanya sel – sel radang dimukosa gaster 
dengan jumlah yang sedikit. Berarti pada  
hasil penelitian tentang gambaran 
histopatologi  gastritis pada mencit (Mus 
musculus) yang di induksi ibuprofen terhadap 
potensi Aloe Vera terbukti didapatkan hasil 
penelitian yang bermakna. Karena pada Aloe 
Vera memiliki banyak kandungan zat, salah 
satunya aloins. Aloins merupakan sebuah 
ekskudat yang digunakan untuk pencahar, 
berfungsi meningkatkan sintesa serabut 
kolagen dan elastin sehingga bisa digunakan 
untuk memperbaiki lapisan mukosa gaster 
(Hariana, 2007).  Aloe Vera memiliki zat anti 
inflamasi seperti kandungan asam salisilat, 
indometasin (yang dapat mengurangi edema, 
meng- hambat enzim siklooksigenase dan 
mengham-bat motilitas dari leukosit poly 
morphonuclear (PMN) yang bila jumlahnya 
berlebihan dapat merusak jaringan), manosa-6-
fosfat, B-sitos- terol, juga komponen lignin, 
saponin dan anthaquinone yang terdiri atas 
aloin, barbaloin, anhtranol, anthrax- cene, 
aloetic acid, aloe emodin merupakan bahan 
dasar obat yang bersifat sebagai antibiotik dan 
penghilang rasa sakit. Aloe Vera memiliki 
kandungan bahan yang didapat berfungsi 
sebagai obat dan pelengkap gizi (Hariana, 
2007). Sehingga pada hasil penelitian ini Aloe 
Vera dapat membantu mempercepat proses 
penyembuhan pada gaster mencit.  

 
Kesimpulan 

Pada gambaran histopatologi gastritis 
pada mencit (Mus musculus) yang di induksi 
ibuprofen terhadap potensi Aloe Vera terbukti 
dengan ditemukannya adanya perbaikan pada 
proses penyembuhan pada gaster mencit yang 
telah diberi Aloe Vera dilihat dengan 
berkurangnya peradangan pada gaster dan 
ditemukan adanya penurunan sel-sel radang 
pada mukosa gaster mencit.  
 
Saran  
1. Potensi Aloe Vera dapat digunakan sebagai 

terapi alternatif pada gastritis. 
2. Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai 

dasar penelitian lain yang berhubungan 
gambaran histopatologi gastritis pada 

mencit (Mus musculus) yang di induksi 
ibuprofen terhadap potensi Aloe Vera. 
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