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Abstrak 

Telaah ini bertujuan mendiskripsikan macam-macam dan karakteristik metafora 
bercitra binatang dalam bahasa Indonesia. Metafora bercitra binatang banyak 
ditemukan dalam bahasa Indonesia sehingga penting untuk diketahui 
karakteristiknya. Dominannya metafora bercitra binatang dalam bahasa 
Indonesia dan luasnya dunia binatang yang dijadikan citra menunjukkan bahwa 
bahasa Indonesia banyak memanfaatkan dan lekat dengan dunia fauna khususnya 
dan alam umumnya. Metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia 
memiliki bermacam-macam bentuk, makna, dan fungsi. Dari segi bentuk, 
metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan dalam 
metafora yang berupa frase dan metafora berupa kata. Dari segi makna, 
metafora bercitra binatang dalam bahasa Indonesia memiliki  beberapa macam 
makna: (1) menggambarkan sifat, (2) menggambarkan perbuatan, dan (3) 
menggambarkan keadaan. Metafora yang berbentuk frase merupakan metafora 
yang berkaitan dengan makna yang menggambarkan sifat , sedangkan metafora 
yang berbentuk kata merupakan metafora yang berkaitan dengan makna yang 
menggambarkan perbuatan dan keadaan. Dari segi fungsi,  metafora berfungsi: 
(1) fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) fungsi untuk menyindir atau 
mencemooh, (3) fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi untuk 
mengkonkritkan.  

Kata kunci: Metafora, citra, binatang, bentuk, makna, fungsi   
 

Pendahuluan 
Satu dimensi penting  bahasa adalah 

bahasa dapat digunakan untuk berbagai tujuan 
yang berbeda. Di dalam kehidupan sehari-hari, 
bahasa dapat digunakan secara referensial, 
afektif, estetik, atau untuk basa-basi belaka 
(phatic). Bahasa digunakan secara referensial 
manakala penggunaan bahasa dimaksudkan 
untuk menyampaikan informasi. Bahasa 
digunakan secara afektif apabila penggunaan 
bahasa lebih mementingkan cara penyampaian 
yang lebih sesuai atau tepat. Penggunaan 
secara estetik misalnya terdapat pada 
penggunaan bahasa dalam puisi. Penggunaan 
bahasa secara phatic misalnya tampak pada 
penggunaan bahasa yang hanya dimaksudkan 
sebagai basa-basi, misalnya pujian-pujian 
tertentu, ucapan terima kasih, dan sebagainya 
(Thomas dan Wareing, 2007:12-13).  

 Dalam kaitannya dengan fungsi afektif, 
penggunaan bahasa diharap mampu mewadahi 
aspek-aspek emotif pengguna bahasa sehingga 
realisasi bahasa tersebut benar-benar secara 
tuntas telah memwakili pikiran dan perasaan 
penggunaan  bahasa. Permasalahannya adalah  
kosa kata yang tersedia sering tidak 
mencukupi untuk mengungkapkan pikiran dan 
perasaan, terutama yang bernuansa emotif. 
Tampaknya bahasa menjadi miskin kosa kata 
ketika harus mewujudkan nuansa emosi yang 
tak terbatas. Oleh karena itu, bagaimanapun 
tindak berbahasa tidak mampu mewakili 
secara tuntas pikiran dan perasaan pengguna 
bahasa. Ada aspek-aspek tertentu pada pikiran 
dan perasaan pengguna bahasa yang tidak 
terwadahi oleh ekspresi bahasa. 

Walaupun demikian, bahasa memiliki 
potensi untuk menciptakan makna baru. 
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Dengan berbagai cara, pengguna bahasa dapat 
secara kreatif  mengolah bahasa untuk 
menciptakan kata baru dalam rangka 
memenuhi keperluan ekspresinya. Salah satu 
wujud kreativitas penggunaan bahasa adalah 
penggunaan metafora.  Terutama di dunia 
lawak, belakangan ini penggunaan metafora 
semakin marak. Para komidian tersebut 
dengan daya kreatifnya telah mampu 
menciptakan metafora-metafora baru yang 
segar sehingga mengundang decak kagum 
penonton. Penggunaan metafora tersebut 
menjadi daya tarik tersendiri dalam 
pertunjukan-pertunjukan mereka. 

Dalam makalah ini, dibahas metafora 
dalam bahasa Indonesia yang bercitra 
binatang. Jenis metafora itu  menggunakan 
berbagai macam binatang untuk dimanfaatkan 
sebagai citraan dan sangat banyak ditemukan 
dalam tindak berbahasa. Dapat dikatakan, 
metafora bercitra binatang merupakan ciri 
dominan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena 
itu, menjadi penting untuk memerikan 
karakteristik metafora bercitra binatang 
tersebut. 
     
Kajian Pustaka 
Pengertian dan Unsur-Unsur Metafora 

Menurut Pradopo (1994:66) metafora 
merupakan bentuk perbandingan dua hal 
secara langsung, tetapi dalam bentuk yang 
singkat. Metafora merupakan gaya bahasa 
yang melihat sesuatu dengan perantara benda 
lain. Keraf (1994:139) mengemukakan yang 
sama dengan Pradopo bahwa metafora 
merupakan semacam analogi yang 
membandingkan dua hal secara langsung, 
tetapi dalam bentuk yang singkat. Sebagai 
bentuk perbandingan langsung, metafora tidak 
menggunakan kata-kata: seperti, bak, bagai, 
bagaikan, dan sebagainya sehingga pokok 
pertama langsung dihubungkan dengan pokok 
kedua.  

Menurut Ullmann (2009:265), struktur 
dasar metafora sangat sederhana, yaitu terdiri 
atas (1) sesuatu yang sedang dibicarakan (yang 
dibandingkan) dan  (2) sesuatu yang dipakai 
sebagai bandingan. Menurut Richard (dalam 
Ullmann, 2009:265) unsur yang  pertama 
disebut tenor (makna atau arah umum) dan 
bandingannya disebut wahana ( vehicle). Di 
samping itu, terdapat unsur-unsur yang 
membentuk dasar metafora.  

Hampir sama dengan Ullmann, Parera 
(2004:119) mengemukakan bahwa struktur 

utama metafora terdiri atas (1) topik yang 
dibicarakan, (2) citra atau topik kedua, yakni 
bagian metaforis yang digunakan untuk 
mendeskripsikan topik dalam rangka 
perbandingan, (3) titik kemiripan atau 
kesamaan, yaitu bagian yang memperlihatkan 
persamaan antara topik dan citra. Misalnya, 
dalam kalimat “matahari menyengat 
kulitnya.”  Pada kalimat tersebut terdapat 
perbandingan langsung antara matahari dengan 
binatang yang memiliki senjata sengat. Dalam 
kalimat tersebut “matahari” merupakan tenor 
atau topik, binatang bersengat yang menjadi 
bandingannya merupakan wahana atau citra, 
dan kata “menyengat” merupakan unsur umum 
yang dapat dibayangkan, yang mengacu 
kepada persamaan atau kemiripan makna.       

Faktor penting dalam keefektifan 
metafora adalah jarak antara tenor dengan 
wahana yang disebut juga sudut bayang (angle 
of the image). Jika dua hal yang dibandingkan 
tersebut sangat berdekatan, misalnya bunga 
dibandingkan dengan bunga yang lain, maka 
metafora akan muncul tetapi mutu ekspresinya 
tidak ada sama sekali. Sebaliknya, jika jarak 
antara dua objek yang dibandingkan itu cukup 
jauh, metafora tersebut semakin efektif. 
Seperti yang dikatakan Richards bahwa jika 
dua hal yang dipertautkan itu semakin jauh 
jaraknya tentunya tensi yang diciptakan lebih 
besar. Tensi merupakan tekukan busur, 
merupakan sumber energi dari tembakan (anak 
panah) (Ullmann, 2009:266). 

Berdasarkan pilihan citra yang dipakai 
oleh pengguna bahasa dalam berbagai bahasa 
dan gaya bahasa, terdapat empat kelompok 
metafora: (1) metafora bercitra antropomorfik, 
(2) metafora bercitra binatang, (3) metafora 
bercitra abstrak ke konkrit, (4) metafora 
bercitra sinestesia atau pertukaran 
tanggapan/persepsi indra. Metafora bercitra 
antropomorfik merupakan metafora yang 
mengacu pada benda-benda tak bernyawa dan 
dibandingkan dengan cara pengalihan 
(transfer) dari tubuh dan anggota badan, indra, 
dan perasaan manusia, misalnya, mulut goa, 
jantung kota, punggung bukit, dan lain-lain. 
Metafora bercitra binatang merupakan 
metafora yang mengambil perbandingan dari 
dunia binatang, misalnya, tikus kantor, kuping 
gajah, buaya darat, dan lain-lain. Metafora 
bercitra abstrak ke konkrit merupakan 
metafora yang mengalihkan ungkapan-
ungkapan yang abstrak ke konkrit, misalnya, 
secepat kilat, moncong senjata, dan lain-lain. 
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Metafora bercitra sinestesia merupakan 
metafora yang berdasarkan pada pengalihan 
indra yang satu ke indra yang lain, misalnya, 
kata-katanya menyejukkan, wajahnya manis, 
senyumnya kecut, dan lain-lain (Ullman, 
2009:266-270; Parera, 2004:119-120). 
Bentuk Metafora Bercitra Binatang 

Dalam bahasa Indonesia, macam 
binatang yang digunakan sebagai citraan 
metafora sangat banyak dan beraneka macam. 
Ada binatang yang berasal  dari bangsa reptil, 
burung, mamalia, binatang liar maupun sudah 
jinak, binatang yang hidup di air maupun di 
darat, binatang dengan tubuh yang kecil 
maupun yang besar, dan sebagainya. Hal 
tersebut membuktikan bahwa (1) metafora 
binatang dalam bahasa Indonesia meliputi 
dunia binatang yang sangat luas, dan (2) 
bahasa Indonesia sangat dekat dengan alam 
khususnya dunia fauna. 

  Dari aneka macam jenis binatang 
tersebut paling tidak dapat digolong menjadi 
tiga golongan. Tiga golongan yang dimaksud 
adalah (1)  jenis binatang yang  menjadi citra 
unggul, besar, hebat, berat, yang umumnya 
berkonotasi baik, (2) jenis binatang yang  
menjadi citra yang lemah, kecil, remeh, yang 
umumnya berkonotasi tidak baik,  (3) jenis 
binatang yang kadang digunakan untuk citra 
yang baik dan kadang untuk citra yang tidak 
baik. Jenis binatang yang  digunakan sebagai 
citra metafora yang baik, misalnya, kijang, 
lebah, elang, rajawali, macan, kakap, merpati, 
banteng, jago, dan lain-lain. Penggunaan 
metafora tersebut, misalnya, macan bola, 
pengusaha kelas kakap, jago matematika, mata 
elang, kijang emas, dan lain-lain.Jenis 
binatang yang menjadi citra yang kecil, lemah, 
remeh, yang umumnya berkonotasi tidak baik, 
misalnya, tikus, anjing, cacing, belut, ayam, 
ular, babi, bebek, teri, kerbau, serigala, 
kambing, beo, cecak, katak/kodok, moyet, 
bunglon, dan lain sebagainya. Penggunaan 
metafora tersebut, misalnya, membeo, kelas 
teri, kelas kambing, membebek, anjing 
piaraan, kerbau dicocok, manusia bunglon, 
ayam kampung, selicin belut, dan lain-lain. 
Jenis binatang yang kadang digunakan dalam 
citra yang baik dan kadang digunakan dalam 
citra yang tidak baik, misalnya, buaya, kutu, 
kancil, kupu-kupu, dan lain-lain. Metafora 
“kutu busuk”, “buaya darat”, misalnya, 
merupakan metafora yang bermakna tidak 
baik, “kutu busuk” digunakan untuk menamai 
orang yang berperilaku tidak baik, sedangkan 

“buaya darat” digunakan untuk menamai laki-
laki yang suka mempermainkan perempuan. 
Akan tetapi, dalam bahasa sehari-hari dikenal 
juga metafora “kutu buku” dan “buaya 
keroncong” yang berkonotasi baik. Metafora 
“kutu buku” bermakna orang yang suka 
membaca buku, “buaya keroncong” bermakna 
orang yang piawai dalam musik keroncong. 

Dari segi bentuk, metafora bercitra 
binatang dalam bahasa Indonesia dapat 
dibedakan dalam metafora yang berupa frase 
dan metafora berupa kata. Metafora berbentuk 
frase dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu (1) frase yang merupakan gabungan 
nama binatang + kata tertentu, (2) frase yang 
merupakan gabungan kata benda + nama 
binatang. Metafora berbentuk kata dapat 
dibedakan menjadi , yaitu (1) prefik + kata 
kerja yang menyerupai perilaku binatang, (2) 
prefik + nama binatang, (3) prefik + nama 
anggota tubuh binatang, (4) konfik + nama 
anggota tubuh binatang. 

Metafora berbentuk frase yang 
merupakan gabungan nama binatang + kata 
tertentu seperti tampak pada contoh-contoh 
metafora berikut. 
buaya darat jago merah 
kutu buku    kambing hitam 
kutu busuk              kuda hitam 
lintah darat      jago tembak 
buaya keroncong    macan kemayoran, dll 
Pada metafora bercitra binatang bentuk ini, 
nama binatang dirangkai dengan kata benda, 
kata keterangan, kata sifat, dan kata kerja.   

Metafora bercitra binatang berbentuk 
frase yang merupakan gabungan kata benda + 
nama binatang, misalnya tampak pada contoh-
contoh berikut. 
kumis kucing kuping gajah    
lidah buaya  telor mata sapi 
jambu moyet rambut ekor kuda 
mata kucing  fondasi cakar ayam 
otak kancil  kaca mata kuda, dll. 

Metafora bercitra binatang berbentuk 
kata yang merupakan bentukan prefik + kata 
kerja yang menyerupai perilaku binatang, 
misalnya sebagai berikut. 
menanduk  menyeruduk 
diseruduk  mengoceh 
mencaplok   mencekeram 
menerkam membelit 
mengendus   dibelit 
terbelit   terendus, dll. 

Metafora bercitra binatang berbentuk 
kata yang merupakan bentukan prefik + nama 
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binatang dan prefik + nama anggota tubuh 
binatang jumlahnya tidak banyak. Beberapa di 
antaranya, misalnya, “menyengat, disengat, 
mengekor, berbisa, bertaring, berbuntut, 
membeo, membebek.” Kata-kata metaforis 
pada contoh tersebut merupakan bentukan 
prefik me(N) dan di dengan nama anggota 
tubuh binatang berupa “sengat” dan “ekor” 
dan nama binatang yaitu “beo” dan “bebek”. 
Demikian juga, metafora bercitra binatang 
berbentuk kata yang merupakan bentukan 
konfik + kata kerja yang menyerupai perilaku 
binatang juga jumlahnya tidak banyak. 
Beberapa di anataranya, misalnya, “dibuntuti, 
digerogoti, membuntuti, menggerogoti.”  
Makna Metafora Bercitra Binatang 

Setiap lambang mengandung makna, 
baik makna leksikal maupun makna 
gramatikal (Pateda, 2001:234). Demikian juga, 
penggunaan metafora bercitra binatang pasti 
memiliki makna tertentu. Berdasarkan 
pengamatan yang telah dilakukan, metafora 
bercitra binatang dalam bahasa Indonesia 
memiliki makna: (1)  menggambarkan sifat,  
(2) menggambarkan perbuatan, dan (3) 
menggambarkan keadaan. Metafora yang 
berbentuk frase merupakan metafora yang 
berkaitan dengan makna yang menggambarkan 
sifat , sedangkan metafora yang berbentuk kata 
merupakan metafora yang berkaitan dengan 
makna yang menggambarkan perbuatan dan 
keadaan.  

Untuk lebih jelasnya, berikut 
ditampilkan contoh penggunaan metafora yang 
bermakna menggambarkan sifat. 
(1) Dia itu dikenal sebagai buaya darat. 
(2) Dia merupakan salah satu macan bola Jawa 

Timur. 
(3) Orangnya memang cerdik, sehingga ia 

dikenal memiliki otak kancil. 
Metafora “buaya darat” pada contoh (1) 

mengandung makna orang yang memiliki sifat 
pandai berpura-pura dan berbahaya seperti 
sifat buaya ketika mengelebui calon mangsa. 
Metafora “macan bola” pada contoh (2) 
mengandung makna orang yang memiliki sifat 
seperti macan, yaitu kuat, tangkas, dan piawai 
dalam bertarung. Dalam hal ini, kekuatan, 
ketangkasan, dan kepiawaian tersebut 
berkaitan dengan permainan sepak bola. 
Karena itu, metafora “macan bola” bermakna 
orang yang tangkas dalam bermain sepak bola. 
Demikian juga, metafora “otak kancil” 
menggambar sifat cerdik seseorang seperti 

sifat cerdik kancil yang terkenal dalam cerita 
binatang.     

Penggunaan metafora bercitra binatang 
yang bermakna menggambarkan perbuatan 
dapat dicontohkan sebagai berikut. 
(4) Polisi sedang mengendus keberadaan 

pelaku pembunuhan tersebut. 
(5) Biarkanlah dia berkicau sepuas-puasnya. 
(6) Cepat atau lambat Amerika akan 

mencengkeram negara-negara Timur 
Tengah. 

Metafora “mengendus” pada contoh (4)  
bermakna polisi sedang mencari keberadaan 
pelaku pembunuhan. Penggunaan kata 
“mengendus” tersebut adalah meniru perilaku 
binatang tertentu seperti kucing, anjing, dan 
lain-lain yang mendeteksi maksa atau musuh 
dengan cara mengendus. Metafora “berkicau” 
pada contoh (5) bermakna berbicara tetapi 
dengan konotasi tidak baik. Penggunaan kata 
“berkicau” tersebut meniru perilaku burung. 
Metafora “mencengkeram” bermakna 
menguasai. Penggunaan kata “mencengkeram” 
tersebut meniru perilaku binatang buas yang 
menguasai mangsanya dengan cara 
mencengkeram. 
Penggunaan metafora bercitra binatang yang 
bermakna menggambarkan keadaan misalnya 
dalam contoh-contoh berikut. 
(7) Sekarang ini dia sedang terbelit banyak 

masalah.   
(8) Tubuhnya kurus dan kering karena 

digerogoti penyakit. 
(9) Dia dicengkeram rasa takut karena dosa-

dosanya di masa lalu.  
Metafora-metafora pada contoh (7), (8), 

dan (9) semua berupa bentuk  pasif  dan 
bermakna menggambarkan keadaan yang 
sedang dialami oleh subjek. Metafora 
“terbelit”  bermakna mengalami, metafora 
“digerogoti” bermakna diserang, metafora 
“dicengkeram” bermakna dikuasai. Kata 
“terbelit”  diambil dari perilaku binatang yang 
tubuhnya  atau bagian tubuhnya memanjang 
seperti ular, belut, gurita, dan lain-lain,  kata 
“digerogoti” diambil dari perilaku binatang 
mengerat seperti tikus, tupai, dan lain-lain, dan 
kata “dicengkeram” diambil dari perilaku  
binatang yang berkuku tajam seperti macan, 
singa, kucing, dan lain-lain. 
Fungsi Metafora Bercitra Binatang 

Kata fungsi dalam linguistik memunyai 
beberapa pengertian, yaitu (1) beban makna 
suatu satuan bahasa, (2) hubungan antara satu 
satuan dengan unsur-unsur gramatikal, 
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leksikal, atau fonologis dalam suatu deret 
satuan-satuan, (3) penggunaan bahasa untuk 
tujuan tertentu, (4) peran unsur dalam suatu 
ujaran dan hubungannya secara struktural 
dengan unsur lain, (5) peran sebuah unsur 
dalam satuan sintaktis yang lebih luas, 
misalnya nomina yang berfungsi sebagai 
sybjek atau objek (Kridalaksana, 1993:60). 
Dalam pembahasan ini, fungsi yang dimaksud 
sesuai dengan pengertian ketiga, yakni 
penggunaan bahasa untuk tujuan tertenu. 

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa 
fungsi dalam penggunaan metafora bercitra 
binatang dalam bahasa Indonesia. Beberapa 
fungsi metafora yang dimaksud adalah (1) 
fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) 
fungsi untuk menyindir atau mencemooh, (3) 
fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi 
untuk mengkonkritkan. Fungsi-fungsi tersebut 
diduga yang melatarbelakangi pemakaian 
metafora-metafora yang dimaksud. 

Metafora yang berfungsi untuk memuji 
atau memuliakan, misalnya tampak pada 
contoh-contoh berikut.  
(10) Di sekolah, dia dikenal jago fisika. 
(11) Karena kelihaiannya dalam bermain bola, 

dia dijuluki macan bola. 
(12) Gesang dikenal sebagai buaya keroncong 

dari Kota Solo. 
Metafora-metafora pada contoh (10), 

(11), dan (12) digunakan dengan mengambil 
sifat-sifat baik binatang yang dijadikan citra. 
Jago dalam metafora pada contoh (10) bukan 
sekadar bermakna ayam jantan, tetapi ayam 
jantan yang perkasa dalam pertarungan. Macan 
pada contoh (11) mengacu pada binatang yang 
perkasa, kuat, dan tangkas atau raja hutan yang 
memiliki kekuatan besar. Pada contoh (12) 
metafora buaya keroncong mengacu pada 
buaya, binatang yang bertubuh besar dan 
memiliki kekuatan besar juga.   

Metafora yang berfungsi untuk 
menyindir atau mencemooh, misalnya tampak 
pada contoh-contoh berikut. 
(13) Orang-orang berdasi tersebut banyak 

yang menjadi tikus kantor. 
(14) Dia itu lintah darat. 
(15) Bisanya hanya membebek. 

Metafora yang berfungsi untuk 
menyindir atau mencemooh umumnya 
mengambil citra binatang yang kecil, kotor, 
atau pendek, atau gabungan dari sifat-sifat 
tersebut. Sifat atau keadaan binatang-binatang 
tersebut kemudiaan dimanfaatkan untuk 
memberi citra pada orang atau pihak yang 

dijadikan tenor atau topik. Pada contoh (13) 
digunakan metafora “tikus kantor” untuk 
mencemooh koruptor yang perbuatannya 
menggerogoti keuangan kantor. Pada contoh 
(14) digunakan metafora “lintah darat” untuk 
mencemooh orang yang pekerjaannya 
meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. 
Pekerjaan tersebut menyedot kemampuan 
ekonomi masyarakat seperti lintah menyedot 
darah mahkluk lain. Pada contoh (15) 
digunakan metafora “membebek” digunakan 
untuk mencemooh orang yang kebiasaannya 
hanya mengikuti pendapat orang lain seperti 
bebek yang selalu mengikuti arah teman-
temannya. Metafora lain yang digunakan 
untuk menyindir atau mencemooh,misalnya, 
“membeo, berkicau, buaya darat, kelas teri,” 
dan lain-lain.  

Metafora yang berfungsi menyangatkan 
misalnya terdapat pada contoh-contoh berikut.                 
(16) Matahari menyengat kulit putihnya. 
(17) Tandukan bolanya sering menggetarkan 

gawang lawan. 
(18) Israel selalu berusaha mencaplok 

Palestina. 
Penggunaan metafora pada ketiga 

contoh di atas berfungsi menyangatkan atau 
melebih-lebihkan, misalnya, pada contoh (16) 
digunakan metafora “menyengat” untuk 
menggambarkan panas matahari yang  terasa 
sakit di kulit. Pada contoh (17) digunakan 
metafora “tandukan” untuk mengganti kata 
sundulan. Metafora “tandukan” dapat memberi 
kesan penyangatan. Demikian juga, pada 
contoh (18) digunakan metafora “mencaplok” 
untuk memberi kesan tragis tindakan 
menguasai. 

Metafora yang berfungsi 
mengkonkritkan sesuatu yang digambarkan 
terdapat pada contoh-contoh berikut. 
(19) Rambutnya ditata ekor kuda. 
(20) Ia membeli kue kuping gajah. 
(21) Keramaslah pakai lidah buaya. 

Ketiga metafora pada contoh di atas 
berfungsi mengkonritkan hal yang 
digambarkan dengan cara mengambil citra 
anggota tubuh binatang sehingga hal atau 
benda yang bersangkutan lebih mudah 
dipahami. Pada contoh (19) metafora “ekor 
kuda” digunakan untuk mengongritkan model 
rambut, pada contoh (20) kuping gajah 
digunakan untuk mengongritkan bentuk  kue, 
pada contoh (21) metafora “lidah buaya” 
digunakan untuk mengongritkan bentuk daun 
tanaman.  
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SIMPULAN 

    Metafora bercitra binatang  banyak 
ditemukan dalam bahasa Indonesia. Metafora 
tersebut memanfaatkan berbagai jenis binatang 
sebagai citra. Hal tersebut menandakan bahwa 
bahasa Indonesia banyak memanfaatkan dan 
karenanya dekat dengan dunia fauna, 
khususnya dan alam umumnya. Metafora 
bercitra binatang juga menandakan bahwa 
bahasa Indonesia lekat dengan budaya agraris. 

 Dari segi bentuk, metafora bercitra 
binatang dalam bahasa Indonesia dapat 
dibedakan dalam metafora yang berupa frase 
dan metafora berupa kata. Metafora berbentuk 
frase dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu (1) frase yang merupakan gabungan 
nama binatang + kata tertentu, (2) frase yang 
merupakan gabungan kata benda + nama 
binatang. Metafora berbentuk kata dapat 
dibedakan menjadi , yaitu (1) prefik + kata 
kerja yang menyerupai perilaku binatang, (2) 
prefik + nama binatang, (3) prefik + nama 
anggota tubuh binatang, (4) konfik + nama 
anggota tubuh binatang. 

Berdasarkan pengamatan yang telah 
dilakukan, metafora bercitra binatang dalam 
bahasa Indonesia memiliki  beberapa macam 
makna: (1) menggambarkan sifat, (2) 
menggambarkan perbuatan, dan (3) 
menggambarkan keadaan. Metafora yang 
berbentuk frase merupakan metafora yang 
berkaitan dengan makna yang menggambarkan 
sifat , sedangkan metafora yang berbentuk kata 

merupakan metafora yang berkaitan dengan 
makna yang menggambarkan perbuatan dan 
keadaan.  

Berdasarkan pengamatan, ada beberapa 
fungsi dalam penggunaan metafora bercitra 
binatang dalam bahasa Indonesia. Beberapa 
fungsi metafora yang dimaksud adalah (1) 
fungsi untuk memuji atau memuliakan, (2) 
fungsi untuk menyindir atau mencemooh, (3) 
fungsi untuk menyangatkan, dan (4) fungsi 
untuk mengkonkritkan. Fungsi-fungsi tersebut 
diduga yang melatarbelakangi pemakaian 
metafora-metafora yang dimaksud. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
Pemertahanan Bahasa Dayak Meratus dalam Ranah Keluarga di Desa 
Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif yaitu menggambarkan secara objektif dan aktual tentang upaya dan 
faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, 
ditemukan Faktor yang mempengaruhi pemertahanan bahasa Dayak di Desa 
Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru adalah 
konsentrasi wilayah permukiman masyarakat Bangkalaan Dayak atau lingkungan 
tempat tinggal, adanya toleransi dari masyarakat minoritas bangkalaan Dayak 
untuk menggunakan bahasa Dayak dalam berinteraksi dengan golongan 
mayoritas Bangkalaan Dayak meskipun dalam interaksi kadang-kadang 
digunakan juga bahasa lain, anggota masyarakat Bangkalaan Dayak mempunyai 
sikap yang menyesuaikan diri terhadap masyarakat, budaya dan bahasa, adanya 
kesetiaan yang tinggi dari anggota masyarakat Bangkalaan Dayak terhadap 
bahasa Dayak sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa Dayak ini 
menjadi lambang identitas diri masyarakat Bangkalaan Dayak, adanya 
kesinambungan pengalihan bahasa dari generasi ke generasi berikutnya. 

 
Kata Kunci: Pemertahanan, Bahasa Dayak, Ranah Keluarga 
 
Pendahuluan 

Suku Dayak adalah suku asli 
Kalimantan yang hidup berkelompok yang 
tinggal di pedalaman, di gunung, dan 
sebagainya. Kata Dayak itu sendiri sebenarnya 
diberikan oleh orang-orang Melayu yang 
datang ke Kalimantan. Orang-orang Dayak 
sendiri sebenarnya keberatan memakai nama 
Dayak, sebab lebih diartikan agak negatif. 
Padahal, semboyan orang Dayak adalah 
“Menteng Ueh Mamut”, yang berarti 
seseorang yang memiliki kekuatan gagah 
berani, serta tidak kenal menyerah atau 
pantang mundur (Teddy, 2010:1). 

Desa Bangkalaan Dayak merupakan 
daerah yang mayoritasnya dihuni oleh suku 
dayak. Suku dayak menggunakan bahasa 
Dayak sebagai bahasa ibu. Bahasa dayak 
Meratus adalah sebutan untuk bahasa yang 
digunakan oleh masyarakat yang mendiami 
desa Bangkalaan Dayak. Mayoritas suku 

Dayak yang mendiami desa Bangkalaan 
Dayak beragama Kristen, adapun agama lain 
yaitu agama Budha dan Islam. Suku lain yang 
mendiami desa Bangkalaan Dayak adalah suku 
Banjar dan suku Jawa. Dari beberapa suku 
tersebut suku Dayak masih menggunakan 
bahasa ibunya dalam ranah keluarga, hal inilah 
yang menarik untuk diketahui tentang 
pemertahanan bahasa. 

Penelitian tentang pemertahanan bahasa 
sudah ada sebelumnya oleh Akbar Sardillah 
pada tahun 2015 namun dengan berfokus pada 
Pemertahanan Bahasa Bajau di Desa Rampa 
Baru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten 
Kotabaru. Peneliti di sini meneliti 
pemertahanan bahasa yang berfokus pada 
pemertahanan bahasa Dayak di kecamatan 
Kelumpang Hulu, kabupaten Kotabaru, yang 
bertepatan di Desa Bangkalaan Dayak. 

Permasalahan yang terdapat dalam 
penelitian ini yaitu faktor-faktor yang 
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mempengaruhi Pemertahanan Bahasa Dayak 
Meratus dalam Ranah Keluarga di Desa 
Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang 
Hulu, Kabupaten Kotabaru? Penelitian ini 
bertujuan untuk Mendeskripsikan faktor-faktor 
yang mempengaruhi Pemertahanan Bahasa 
Dayak Meratus dalam Ranah Keluarga di Desa 
Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang 
Hulu, Kabupaten Kotabaru. 

 
Kajian Pustaka 
Faktor-faktor Pemertahanan Bahasa 

Dalam kasus yang dilaporkan Danie 
(1987) dalam Chaer dan Agustina (2004:146) 
bahwa menurunnya pemakaian beberapa 
bahasa daerah di Minahasa Timur adalah 
karena pengaruh penggunaan bahasa Melayu 
Manado yang mempunyai prestise yang lebih 
tinggi dan penggunaan bahasa Indonesia yang 
jangkauan pemakaiannya bersifat nasional. 
Namun, adakalanya penggunaan B1 yang 
jumlah penuturnya tidak banyak dapat 
bertahan terhadap pengaruh penggunaan B2 
yang lebih dominan.Contoh kasus 
pemertahanan bahasa terjadi pada masyarakat 
Loloan yang berada di Bali. Kasus 
pemertahanan bahasa Melayu Loloan ini 
disampaikan oleh Sumarsono (Chaer, 
2004:147). Menurut Sumarsono, penduduk 
desa Loloan yang berjumlah sekitar tiga ribu 
orang itu tidak menggunakan bahasa Bali, 
tetapi menggunakan sejenis bahasa Melayu 
yang disebut bahasa Melayu Loloan, sejak 
abad ke-18 yang lalu ketika leluhur mereka 
yang berasal dari Bugis dan Pontianak tiba di 
tempat itu. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
mereka tetap mempertahankan bahasa Melayu 
Loloan. Pertama, wilayah pemukiman mereka 
terkonsentrasi pada satu tempat yang secara 
geografis tidak terpisah dari wilayah 
pemukiman masyarakat Bali. Kedua, adanya 
toleransi dari masyarakat mayoritas Bali untuk 
menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam 
berinteraksi dengan golongan minoritas 
Loloan meskipun dalam interaksi itu kadang-
kadang digunakan juga bahasa Bali. Ketiga, 
anggota masyarakat Loloan mempunyai sikap 
keislaman yang tidak akomodatif terhadap 
masyarakat, budaya, dan bahasa Bali. 
Pandangan seperti ini dan ditambah dengan 
terkonsentrasinya masyarakat Loloan ini 
menyebabkan minimnya interaksi fisik antara 
masyarakat Loloan yang minoritas dan 
masyarakat Bali yang mayoritas. Akibatnya 

pula menjadi tidak digunakannya bahasa Bali 
dalam berinteraksi intrakelompok dalam 
masyarakat Loloan. Keempat, adanya loyalitas 
yang tinggi dari masyarakat Melayu Loloan 
sebagai konsekuensi kedudukan atau status 
bahasa ini yang menjdi lambang identitas diri 
masyarakat Loloan yang beragama Islam, 
sedangkan bahasa Bali dianggap sebagai 
lambang identitas masyarakat Bali yang 
beragama Hindu. Oleh karena itu, penggunaan 
bahasa Bali ditolak untuk kegiatan-kegiatan 
intrakelompok terutama dalam ranah agama. 
Kelima, adanya kesinambungan pengalihan 
bahasa Melayu Loloan dari generasi terdahulu 
ke generasi berikutnya. 

Fishman (Anggraeni, 2013:4) 
menyebutkan bahwa salah satu faktor penting 
pemertahanan sebuah bahasa adalah adanya 
loyalitas masyarakat pendukungnya. Dengan 
loyalitas itu, pendukung suatu bahasa akan 
tetap mewariskan bahasanya dari generasi ke 
generasi. Selain itu, faktor konsentrasi wilayah 
permukiman oleh Sumarsono (Anggraeni, 
2013:4) menyebutkan pula sebagai salah satu 
faktor yang dapat mendukung kelestarian 
sebuah bahasa.Konsentrasi wilayah 
permukiman merupakan faktor penting 
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 
besar. Kelompok yang kecil jumlahnya pun 
dapat lebih kuat mempertahankan bahasanya, 
jika konsentrasi wilayah permukiman dapat 
dipertahankan, sehingga terdapat keterpisahan 
secara fisik, ekonomi, dan sosial budaya. 
Faktor-faktor lain yang dapat mendukung 
pemertahanan bahasa adalah digunakannya 
bahasa itu sebagai bahasa pengantar di 
sekolah-sekolah, dalam penerbitan buku-buku 
agama, dan dijadikannya sebagai bahasa 
pengantar dalam upacara-upacara keagamaan. 
Miller (Anggraeni, 2013:4) yang 
mengklasifikasikan situasi kebahasaan yang 
hidup lestari, sakit-sakitan, atau bahkan mati 
dan punah bergantung kepada apakah anak-
anak mempelajari bahasa ibunya, apakah 
penutur orang dewasanya berbicara dengan 
sesamanya dalam setting yang beragam 
menggunakan bahasa ibu tersebut, dan berapa 
jumlah penutur asli bahasa ibu yang masih 
ada. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor 
pemertahanan bahasa antara lain: 
a. Faktor Prestise dan Loyalitas 

Orang akan sangat bangga dengan 
budayanya termasuk dengan bahasa yang 
mereka gunakan. Artinya, nilai prestise dari 
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Language choice seseorang yang 
menggunakan bahasa daerah mereka di 
tengah komunitas yang heterogen lebih 
tinggi tingkatannya dengan bahasa daerah 
lain. Situasi yang demikian menurut 
Dressler (Anggraeni, 2013:4) merupakan 
langkah awal dari penghilangan atau 
permusnahan sebuah bahasa. Dia juga 
menambahkan bahwa pada saat sebuah 
bahasa daerah kehilangan prestisenya dan 
kurang digunakan dalam fungsi-fungsi 
sosial, maka ia menyebutkan keadaan ini 
sebagai sebuah evaluasi sosiopsikologis 
negatif (negative sociopsychological 
evaluation) dari sebuah bahasa. Pada 
kondisi inilah penutur asli sebuah bahasa 
daerah bisa dengan rela (voluntarily) 
mengubah bahasanya ke satu bahasa daerah 
lain yang lebih prestisius. Kondisi yang 
paling dominan adalah di ranah 
keagamaan. Untuk acara-acara keagamaan, 
ritual-ritual pada acara kematian, kelahiran 
anak dan sebagainya, bahasa pengantar 
yang digunakan dalam acara-acara tersebut 
hampir tidak pernah menggunakan bahasa 
indonesia melainkan bahasa 
daerah.Kekhawatiran ini diantisipasi oleh 
pemerintah daerah dengan program 
kembali ke bahasa ibu. Program ini tidak 
hanya bersifat seremonial belaka namun 
lebih dimanifestasikan lagi 
pengembangannya di lembaga pendidikan 
dasar. Dibeberapa daerah, semua sekolah 
dasar wajib mengajarkan bahasa daerah 
kepada murid-muridnya. Hal ini 
sebenarnya merupakan penerapan apa yang 
dinyatakan oleh Fishman (Anggraeni, 
2013:5) bahwa for language spread, 
schools have long been the major formal 
(organized) mechanism involved. 

b. Faktor Migrasi dan Konsentrasi Wilayah 
Migrasi sebenarnya merupakan salah satu 
faktor yang membawa kepada sebuah 
pergeseran bahasa. Hal ini sejalan dengan 
yang dikemukakan Fasold dan Lieberson 
(Anggraeni, 2013:5) bahwa bila sejumlah 
orang dari sebuah penutur bahasa 
bermigrasi ke suatu daerah dan jumlahnya 
dari masa ke masa bertambah sehingga 
melebihi jumlah populasi penduduk asli 
daerah itu, maka di daerah itu akan tercipta 
sebuah lingkungan yanng cocok untuk 
pergeseran bahasa. Pola konsentrasi 
wilayah inilah yang menurut Sumarsono 
(Anggraeni, 2013:5) disebutkan sebagai 

salah sau faktor yang dapat mendukung 
kelestarian sebuah bahasa. 

c. Faktor Publikasi Media Massa 
Media massa juga merupakan faktor lain 
yang turut menyumbang pemertahanan 
bahasa daerah. Format yang 
dipresentasikan pada media ini dikemas 
dalam bentuk iklan (advertising). Untuk 
lebih akrab dengan pendengar dan pemirsa 
TV, pihak stasiun radio dan televisi lebih 
banyak mengiklankan produk-produk 
dalam bahasa daerah daripada bahasa lain. 
Situasi kebahasaan seperti ini sejalan 
dengan apa yang dinyatakan Holmes 
(Anggraeni, 2013:5-6) bahwa salah satu 
faktor utama yang berhubungan dengan 
keberhasilan pemertahanan bahasa adalah 
jumlah media yang mendukung bahasa 
tersebut dalam masyarakat (publikasi, 
radio, TV dan sebagainya). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan atau menuliskan realita yang 
ada. Dengan demikian penelitian ini akan 
menggambarkan fakta-fakta dan mencoba 
menganalisis kebenarannya berdasarkan data 
yang diperoleh. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang berada pada desa 
Bangkalaan Dayak kecamatan Kelumpang 
Hulu.  

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
a. Rekam, yaitu melakukan perekaman 

terhadap peristiwa-peristiwa tutur bahasa 
dalam bahasa Dayak berkaitan dengan data 
yang diperlukan dan diterjemahkan. 

b. Simak, yaitu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data dilakukan dengan cara 
menyimak penggunaan bahasa. 

c. Catat, yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan mencatat segala hal yang 
penting terhadap peristiwa tutur bahasa 
dalam bahasa Dayak. 

 
Hasil Penelitian 
Upaya Pemertahanan Bahasa Dayak 
Meratus dalam Ranah Keluarga di Desa 
Bangkalaan Dayak. 
a.Upaya dari penutur sendiri 

Upaya dari penutur sendiri adalah loyal 
berbahasa dengan bahasanya sendiri. Loyalitas 
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penutur bahasa sangat menentukan 
keberhasilan dalam pemertahanan bahasa. 
Contohnya, walaupun banyak pendatang dari 
daerah lain dengan suku berbeda ke desa 
Bangkalaan Dayak, masyarakat desa 
Bangkalaan Dayak tetap menggunakan bahasa 
Dayak dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain 
dalam bertutur. 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 40 tahun.         
Penutur 2 (P2): Laki-laki, usia 30 tahun.         
Penutur 3 (P3): Perempuan, usia 28 tahun. 
Konteks: Kakak menceritakan kehidupan 
Ayahnya. 
P1:  Kaya jarigin pacang pamandi 

bapa, sakalinya bapa tai rupanya 
kadada manyuruh. Bajalan ka aing 
hakun ampat kali bauutu di jalan 
batungkat, mana kadang-kadang  
hus hus hus ujah hinak awat 
bajalan, hus hus hus kauyuhan 
baduduk dahulu.    
‘Seperti jerigen untuk tempat air 
mandi Ayah, tapi Ayah tidak ada 
menyuruh. Berjalan pakai tongkat 
ke sungai sampai empat kali 
istirahat di jalan, kadang-kadang 
hus hus hus nafas Ayah berjalan 
kaki, hus hus hus merasa letih 
duduk dulu.’   

P2:   Jadi ka kambatang ai ka aing lah?       
‘Jadi ke sungai besar mengambil airnya?’ 

P1:  Iih ka kambatang, maka tabingnya tinggi. 
Rancak aku bamamai, jaku bapanya 
timbang tagaling di kambatang, maka 
tinggi jaku tabingnya. Sakalinya pulang 
ari hujan labat, mananai drum dua hibak. 
Mandi am, timbul am mandi aing hujan.  
‘Iya ke sungai besar, padahal tebingnya 
tinggi. Sering aku marah-marah, daripada 
Ayah terguling ke dalam sungai, padahal 
tebingnya tinggi. Hari itu kebetulan hujan 
lebat, menadah air pakai drum dua penuh. 
Mandi, jadi mandi air hujan.’ 
 
Dari percakapan di atas dapat dilihat 

bahwa antara penutur satu dengan yang 
lainnya masih setia dalam menggunakan 
bahasa ibunya atau bahasa Dayak dalam 
berkomunikasi. Percakapan di atas dapat 
dikatakan sebagai upaya dari segi penuturnya 
sendiri dalam mempertahankan bahasa Dayak 
atau bahasa ibunya dalam ranah keluarga. Hal 
ini dapat dilihat pada kalimat jadi ka 
kambatang ai ka aing lah?, yang dikatakan 
oleh penutur 2 (P2) merupakan upaya dari 

penutur sendiri yang secara langsung 
menanyakan dengan bahasa Dayak. Selain 
terdapat pada peristiwa tutur satu, upaya dari 
penutur sendiri juga terdapat pada peristiwa 
tutur empat. 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 48 tahun.              
Penutur 2 (P2): Perempuan, usia 49 tahun.                   
Penutur 3 (P3): Laki-laki, usia 47 tahun. 
Konteks: Menceritakan pengalaman ketika 
bercocok tanam. 
P1: Kami bamulaan bahuma ka iya. Rahat 

manggantas kami, sakalinya Didi 
manabasam tu badahulu. Biya imbah 
manabas pas disalukut kada mandah.  
‘Kami pertama berladang di sini. Sewaktu 
kami memanen padi, ternyata Didi sudah 
ditebasnya duluan. Selesai ditebas, 
dibakar tapi tidak di makan api.’ 

P2:  Nya mana?                    
‘Yang mana?’ 

Dari peristiwa tutur dua, dapat dilihat 
bahwa antara penutur satu dan yang lainnya 
juga menggunakan bahasa Dayak, hal ini dapat 
dilihat pada kalimat yang diucapkan oleh 
penutur 2 (P2) nya mana?, merupakan upaya 
dari penutur sendiri yang ketika bertanya 
menggunakan bahasa Dayak. Sehingga 
peristiwa tutur tersebut merupakan upaya dari 
segi penuturnya sendiri dalam 
mempertahankan bahasanya. 

 
b.Upaya dari masyarakat setempat 

Tokoh masyarakat memliki peran yang 
penting dalam mempertahankan suatu bahasa. 
Sehinga banyak daerah yang mampu 
mempertahankan bahasanya akibat upaya dari 
tokoh masyarakat tersebut. Upaya dari tokoh 
masyarakat berwujud penggunaan bahasa 
daerah pada setiap upacara adat dan 
keagamaan, maupun pada saat acara kumpul-
kumpul keluarga.Dalam penelitian ini 
masyarakat setempat sangat mempengaruhi 
pemertahanan bahasa Dayak di Desa 
Bangkalaan Dayak. 

 
c.Upaya dari orang tua 

Orang tua memiliki peranan penting 
dalam memertahankan suatu bahasa. Sehingga 
banyak daerah yang mampu mempertahankan 
bahasanya akibat upaya dari orang tua. Upaya 
dari orang tua berwujud pengajaran suatu 
bahasa kepada anak-anaknya secara turun-
temurun dan selalu menggunakan bahasa 
Dayak di dalam rumah ketika berbicara. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemertahanan bahasa Dayak Meratus 
dalam ranah keluarga di desa Bangkalaan 
Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, 
Kabupaten Kotabaru, yaitu antara lain: 
a.Konsentrasi wilayah permukiman 
masyarakat Bangkalaan Dayak / Lingkungan 
konsentrasi wilayah permukiman atau 
Lingkungan tempat tinggal sangat berperan 
terhadap pemertahanan bahasa Dayak di Desa 
Bangkalaan Dayak. 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 48 tahun 
Penutur 2 (P2): Perempuan, usia 49 tahun. 
Penutur 3 (P3): Laki-laki, usia 47 tahun. 
Konteks : Menceritakan pengalaman ketika 
bercocok tanam. 
P1:   Imbahannya biya ku datangi, ku 

tantang babaya ada tugalan sabalik 
haja. Babaya tugalan sabalik tu jaku 
kaya apanya?        
‘Habis itu saya periksa, cuma ada padi 
satu wadah saja. Kalau cuma ada satu 
wadah saja bagaimana?’ 

P3:      Paksa manambahi pulang lah?   
‘Terpaksa ditambah lagi ya?’ 

P1:   Manambahi pulang pasurukan tu, 
panduk kaitu, panduk kaitu. Jadi aku 
tai ikam ngaran hadak manyalukut 
bapikir supaya banyak hasilnya. Johot 
datang kabatung manambat-nambat, 
johot toyok, johot toyok 
‘Ditambah lagi membersihkan areal 
itu, disitu dibersihkan, disitu 
dibersihkan. Jadi saya berpikir 
membakar supaya banyak hasilnya. 
Tarik bambu ditumpuk, tarik tumpuk, 
tarik tumpuk.’ 

P3:      Salukut pulang lah?                          
 ‘Dibakar lagi ya?’ 

P1:   Iih, salukut pulang. Jadi bapa Helmi 
tai bamamai, bila bahuma 
maliliwatani, kada siapa jua umpat 
mamakan. Ujah ku amunnya dimakan 
tu dimakan. Bila jadi kendia kita jual 
munnya banyak. Sakalinya biya 
padinya ditugal, uma..sing suburan 
biar kada mandah.   
‘Iya, dibakar lagi. Jadi bapa Helmi 
marah-marah, kalau berladang terlalu 
berlebihan. Tidak habis juga dimakan. 
Saya bilang kalau dimakan itu 
dimakan. Kalau ada lebihan banyak 
nanti kita jual. Ternyata setelah 
padinya ditanam, uma..sangat subur 

walaupun hasil pembakaran tidak 
maksimal.’ 
 

Maksud dari Konsentrasi wilayah 
permukiman sangat berpengaruh terhadap 
pemertahanan bahasa Dayak yaitu, walaupun 
wilayah permukiman luas tetapi masyarakat 
Bangkalaan Dayak tetap fokus terhadap 
permukimannya yang memang menggunakan 
bahasa Dayak. Pada peristiwa tutur diatas, 
dapat dilihat bahwa antara penutur satu dan 
lainnya menggunakan bahasa Dayak. 

 
b.Adanya toleransi dari masyarakat minoritas 
Bangkalaan Dayak untuk menggunakan 
bahasa Dayak dalam berinteraksi dengan 
golongan mayoritas Bangkalaan Dayak 
meskipun dalam interaksi kadang-kadang 
digunakan juga bahasa lain. 
 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 40 tahun. 
Penutur 2 (P2): Laki-laki, usia 30 tahun. 
Penutur 3 (P3): Perempuan, usia 49 tahun. 
Konteks          : Tidak menggunakan kayu 
bakar. 
 
P1:  Imbahnya bapa tai samalam habis 

kumpur gas kada ulih bamasak.               
‘Kemarin kehabisan gas tidak bisa 
memasak.’ 

P3:  Hari-hari bamasak.  
‘Setiap hari masak.’ 

P1: Diantari ikur nasinya, di bawakan 
sapiring nasi awat baras hanyar. 
Sakalinya bapa Krish datang jam sapuluh 
malam ujah, mambawa hayam matah 
pulang dimasaki bada.   
‘Ikur mengantar nasi, di bawakan sepiring 
nasi beras baru untuk kakek. Ternyata 
katanya bapa Krish datang jam sepuluh 
malam, membawa ayam mentah lagi tidak 
dimasak.’ 

P2:  Jaka manatak kayu karing, banyak di 
rumah lah?                    
‘Coba memotong kayu bakar, banyak di 
rumah ya?’ 

P1:   Kada hadak.   
‘Tidak mau.’ 
 

Dari percakapan di atas dapat 
dibuktikan bahwa masyarakat minoritas 
Bangkalaan Dayak mau menggunakan bahasa 
Dayak dalam berinteraksi dengan mayoritas 
Bangkalaan Dayak, walaupun kadang-kadang 
saat berbicara penutur menggunakan bahasa 
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lain yaitu bahasa Banjar. Salah satunya bisa 
dilihat pada kalimat tuturan penutur 2 (P2) 
hari-hari bamasak, yang merupakan bentuk 
bahasa Banjar, namun masyarakat mayoritas 
Bangkalaan Dayak tetap memberikan toleransi 
mengingat bahasa Dayak yang digunakan 
dalam berkomunikasi memang hampir sama 
dengan bahasa Banjar pada umumnya dan 
mudah dimengerti sehingga mudah pula 
digunakan dalam berkomunikasi antar 
kelompok masyarakat. 

 
c.Anggota masyarakat Bangkalaan Dayak 
mempunyai sikap yang menyesuaikan diri 
terhadap masyarakat, budaya dan bahasa. 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 48 tahun. 
Penutur 2 (P2): Perempuan, usia 49 tahun. 
Penutur 3 (P3): Laki-laki, usia 47 tahun. 
Konteks         : Menceritakan pengalaman 
ketika bercocok tanam. 
 
P1:   Iih, padahal tugalan urang banjar tai 

jarang kada kaya tutugalan kita bada.  
  ‘Iya, padahal tanaman padi orang 

banjar jarang-jarang tidak seperti 
tanaman padi kita.’ 

P2:      Uma siapa tai manugalakan?   
‘Mama siapa yang menanamkan padi?’ 

P1:     Uma Jujun.   
 ‘Mama Jujun.’ 
P3:     Jadi maupah jua?   

‘Jadi membayar juga?’ 
P1:    Maupah. Jadi tutugalan sakitar titiga 

balik.                  
‘Membayar. Jadi ditanami padi sekitar 
tiga wadah’ 

P2:    Uma Jujun ain siapa tai?   
‘Mama Jujun sama siapa?’ 

P1:  Uma Jujun laki bini. Jadi dibari inya 
ampat bintir lima bintir.     
‘Mama Jujun suami istri. Jadi 
ditanamnya empat butir lima butir.’ 

P3:    Saumangan tu tai jua?    
‘Satu lubang itu?’ 

P1:  Iih, saumangan. Babaya ada saminggu 
ku jinguk ai. Ujarku munnya kita maka 
banyak-banyak, mana jarang tumat iya 
ka iya, imbahnya ka iya. Banihnya 
tumbuh biya ampat bintir lima bintir.          
‘Iya, satu lubang. Setelah satu minggu 
saya tengok. Kata saya kalau kita 
banyak-banyak, kalau yang itu jaraknya 
jarang dari sini ke sini, habis itu ke sini. 
Padinya tumbuh cuma empat pohon 
lima pohon.’ 

 
Dari peristiwa tutur di atas dapat dilihat 

bahwa masyarakat Bangkalaan Dayak 
menyesuaikan diri terhadap masyarakatnya 
yaitu, ketika menanam padi mereka saling 
berinteraksi dengan suku lain yaitu suku 
Banjar. 

 
d.Adanya kesetiaan yang tinggi dari anggota 
masyarakat Bangkalaan Dayak terhadap 
bahasa Dayak sebagai konsekuensi kedudukan 
atau status bahasa Dayak ini menjadi lambang 
identitas diri masyarakat Bangkalaan Dayak. 
Penutur 1 (P1): Perempuan, usia 40 tahun. 
Penutur 2 (P2): Laki-laki, usia 30 tahun.  
Penutur 3 (P3): Perempuan, usia 49 tahun. 
Konteks: Kakak menceritakan kehidupan 
Ayahnya. 
 
P3:    Kalu ramatik.   

‘Nanti terkena rematik.’ 
P1:   Ujah ku mun ramatik ka iya am pa ai 

bahimat tulang tu jadi kapur. Ujah 
kisah urang bahari pulang jadi kapur 
iya tulang. Makanya bila habis 
manggantas ku bawai ka hilir bapa, jadi 
alasan tu manatak hui sadikit-sadikit. 
Manatak hui diulah tangkalang alasan. 
Bapadah sambil dijual jaku mun ada 
urang hadak. Jadi bapa kada manunggu 
huma lagi, kada lapah lagi bajalan ka 
aing.     
‘Kata saya kalo rematik nanti tulangnya 
jadi kapur/keropos. Menurut cerita 
orang jaman dahulu kapur itu tulang. 
Makanya kalau selesai panen padi Ayah 
saya ajak ke hilir, dengan alasan 
mengambil rotan sedikit-sedikit. 
Memotong rotan membuat lanjung 
sebagai alasan. Kata saya sebagian 
dijual kalau ada yang mau. Jadi Ayah 
tidak menunggu ladang lagi, tidak 
kelelahan berjalan ke sungai.’ 

 
Dari peristiwa tutur satu dapat dilihat 

bahwa antara penutur satu dan yang lainnya 
menggunakan bahasa Dayak. Hal ini 
merupakan suatu bentuk kesetiaan yang tinggi 
dari anggota masyarakat Bangkalaan Dayak 
dalam menggunakan bahasanya yaitu bahasa 
Dayak dalam komunikasi sehari-hari. Faktor 
kasetiaan anggota masyarakat Bangkalaan 
Dayak terhadap bahasanya juga terdapat pada 
peristiwa tutur tujuh, sebagai berikut. 
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e.Adanya kesinambungan pengalihan bahasa 
dari generasi ke generasi berikutnya.  
Penutur 1 (P1): Laki-laki, usia 47 tahun.              
Penutur 2 (P2): Perempuan, usia 45 tahun. 
Penutur 3 (P3): Anak peremppuan, usia 16 
tahun. 
Konteks: Memasak sayur. 
P1:  Ari ini aku hadak ka pasar, bapasan 

nyapaan umanya?          
‘Hari ini aku ke pasar, ibu mau pesan 
apa?’ 

P2:  Amun ka pasar tukarakan tarung, 
kacang ain iwak.     
‘Kalau ke pasar belikan sayur terong, 
kacang dan ikan.’ 

P3:  Ma amun bamasak nyapa ulah 
gangannya?           
‘Bu kalau memasak apa lauknya?’ 

P2:  Bapaan tai ka pasar manukar tarung, 
kacang ain iwak.              
‘Ayahmu tadi ke pasar membeli sayur 
terong, kacang dan ikan.’ 

P3:  Iyakah, amun asitu aku maalap aing 
dahulu hanyar bamasak.  
 ‘Oh iya, kalau begitu saya mengambil 
air dulu baru memasak.’ 

 
Dari peristiwa tutur di atas dapat dilihat 

bahwa di dalam keluarga, orangtua berbicara 
menggunakan bahasa Dayak kepada anaknya. 
Sehingga anak dapat meniru apa yang 
dikatakan oleh orangtuanya, yaitu terdapat 
pada penutur 3 (P3) ma amun bamasak nyapa 
ulah gangannya?, merupakan bahasa Dayak. 
Hal ini membuktikan bahwa penggunaan 
bahasa Dayak digunakan dari generasi ke 
generasi berikutnya yaitu, dari orang tua yang 
terbiasa menggunakan bahasa Dayak dalam 
ranah keluarga, sehingga akan diteruskan oleh 
generasi selanjutnya yaitu anak-anaknya 
dalam berkomunikasi. 

 
Penutup 
Simpulan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemertahanan bahasa Dayak Meratus dalam 
ranah keluarga di Kecamatan Kelumpang 
Hulu, Kabupaten Kotabaru, yaitu: konsentrasi 
wilayah permukiman masyarakat Bangkalaan 
Dayak atau lingkungan tempat tinggal, adanya 
toleransi dari masyarakat minoritas 
Bangkalaan Dayak untuk menggunakan 
bahasa Dayak dalam berinteraksi dengan 
golongan mayoritas Bangkalaan Dayak 
meskipun dalam interaksi kadang-kadang 

digunakan juga bahasa lain, anggota 
masyarakat Bangkalaan Dayak mempunyai 
sikap yang menyesuaikan diri terhadap 
masyarakat, budaya dan bahasa, adanya 
kesetiaan yang tinggi dari anggota masyarakat 
Bangkalaan Dayak terhadap bahasa Dayak 
sebagai konsekuensi kedudukan atau status 
bahasa Dayak ini menjadi lambang identitas 
diri masyarakat Bangkalaan Dayak, adanya 
kesinambungan pengalihan bahasa dari 
generasi ke generasi berikutnya. 
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Abstract 

The effective sentence is  a sentence that can represent the writers’ ideas clearly 
and concisely in readers’ mind as what the writers mean. This research describes 
the effectiveness of sentence on the students’ theses of Post Graduate in Education 
Technology Department, Unipa Surabaya. This research uses qualitative 
approach. The data source of this research is theses of Post Graduate students of 
Education Technology Department, Unipa Surabaya and the data of the research 
are the sentences existed in the theses of Post Graduate students of Educataion 
Technology Department, Unipa Surabaya. The data collection in this research is 
conducted through documentation method. The data collection procedure in this 
research is (1) collecting theses, (2) copying theses, (3) reading paragraphs and 
sentences, (4) identifying, (5) classifying, (6) codifying, and (7) analyzing. The 
data analysis in this research uses descriptive method. In analyzing the data, the 
writers use some stages, that is, (1) collecting data, (2) classifying data, (3) 
interpreting some mistakes, and (4) explaining. The result of this research 
indicates that the most ineffectiveness of the sentences occurs in amount of (50%) 
inappropriateness of spelling, that is, (10%) the use of capital letters, (12%) how 
to write words, (6%) spelling of borrowing words, (22%) puntuation. While the 
least ineffectiveness of the sentence occurs on the accurateness in amount of 20%, 
that is, (10%) diction, (8%) useless words, (8%) conjunction, and (1%) parallel. 

Keywords: effective sentence, theses, post graduate students 
 
Pendahuluan 

Kalimat efektif menekankan masalah 
pada isi pikiran atau perasaan penulis, dapat 
mewakili pikiran penulis, dan sanggup 
menarik perhatian pembaca terhadap suatu 
tulisan. Kalimat efektif mempunyai 
kemampuan untuk menimbulkan kembali 
gagasan-gagasan pada pikiran pembaca yang 
identik dengan maksud penulis. Di samping 
itu, kalimat efektif selalu berusaha agar 
gagasan pokok mendapatkan tekanan dalam 
pikiran pembaca (Keraf, 1994:30).  

Berkaitan dengan penulisan kalimat 
efektif dalam tugas akhir mahasiswa, peneliti 
masih menemukan ketidaktepatan dalam 
menulis kalimat. Hal ini akan menyebabkan 

kualitas hasil penulisan tidak sesuai yang 
diharapkan. Padahal, jika dilihat lulusan 
program magister selayaknya mampu 
menghasilkan tugas akhir yang baik.  

Program Pascasarjana (S2) bidang 
Teknologi Pembelajaran (SK Dikti 
No.306/DIKTI/Kep/1999) didirikan pada 
tanggal 23 Juni 1999. Pendirian program studi 
ini  merupakan suatu implementasi tanggung 
jawab profesional di bidang pendidikan dan 
pengajaran. Sejak tahun 2006, Program 
Magister Teknologi Pembelajaran telah 
diakreditasi oleh BAN-PT dengan hasil 
berperingkat A (Sangat Baik) berdasarkan 
sertifikasi BAN-PT No.000629/Ak-V/S2-0 1 
2/PVTPD/S2/1/X 2006. 
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Status akreditasi peringkat "A" 
membawa dampak yang luar biasa terhadap 
perkembangan Program Pascasarjana 
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Salah 
satu dampak dari status akreditasi "A" adalah 
komitmen peningkatan kualitas pembelajaran 
yang diwujudkan dalam pemberian 
kesempatan seluas-luasnya kepada dosen 
untuk mengikuti pendidikan strata tiga (S-3), 
perbaikan infrastruktur serta perbaikan 
layanan kepada masyarakat. Komitmen 
terhadap peningkatan kualitas para dosen 
selalu digulirkan oleh lembaga untuk 
menjadikan Program Pascasarjana Univrsitas 
PGRI Adi Buana Surabaya menjadi lembaga 
yang terhormat dan bermartabat yang pada 
akhirnya mampu memberikan sumbangsih 
dalam dunia pendidikan seoptimal-optimalnya 
dalam wujud perubahan paradigma sainteks 
yang berbasis research university menuju 
entrepreneurship university secara gradual. 
Dampak lain diperolehnya akreditasi “A”  
sampai dengan tahun ini bahwa Program Studi 
Teknologi Pendidikan sangat diminati oleh 
mahasiswa yang sudah lulus strata satu dari 
berbagai prodi.  Mahasiswa yang berminat 
tersebut berasal dari berbagai pulau di 
Indonesia termasuk mahasiswa yang berasal 
dari Indonesia Timur. 

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian 
ini berjudul Keefektifan Penulisan Kalimat 
pada Tesis Mahasiswa Indonesia Timur 
Program Magister Pendidikan Unipa 
Surabaya. Kalimat efektif dipilih karena 
penulisan tesis harus menggunakan kalimat 
efektif agar pembaca dapat memahami maksud 
penulis. Peneliti memilih Mahasiswa Program 
Magister Pendidikan karena Program Magister 
Pendidikan adalah satu-satunya program strata 
dua di Unipa Surabaya. Mahasiswa Indonesia 
Timur dipilih karena jumlah mahasiswa 
Indonesia Timur yang berkuliah Program 
Magister Teknologi Pendidikan di Unipa 
Surabaya relatif sedikit sehingga diharapkan 
tesis mereka dapat dianalisis secara mendalam. 
 
Kajian Pustaka 
Kalimat Efektif 

Kalimat efektif adalah kalimat yang 
dapat mengungkapkan gagasan pemakainya 
secara tepat dan dapat dipahami secara tepat 
pula yang berciri (1) kejelasan gagasan 
kalimat, (2) kepaduan unsur-unsur kalimat, (3) 
kecermatan pembentukannya, (4) kevariasian, 
dan (5) penggunaan ejaan, khusus dalam 

ragam tulis (Yulianto, 2001:1). Sejalan dengan 
hal itu, Widyamartaya (1995:19) berpendapat 
bahwa ciri-ciri kalimat efektif di antaranya 
adalah (1) kesatuan gagasan, (2) koherensi 
yang baik dan kompak, (3) komunikasi yang 
berharkat, (4) paralelisme, (5) kehematan, (6) 
kevariasian, dan (7) penggunaan ejaan. 

Definisi kalimat efektif mendapatkan 
perhatian dari beberapa pakar lain, yakni 
Arifin dan Tasai, Sampurno dkk., Finoza, dan 
Keraf. Arifin dan Tasai (2000:89-90) 
berpendapat bahwa kalimat efektif adalah 
kalimat yang memiliki kemampuan untuk 
menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada 
pikiran pembaca seperti apa yang ada dalam 
pikiran penulis. Sebuah kalimat efektif  ciri-
ciri yang khas, yakni (1) kesepadanan struktur, 
(2) keparalelan bentuk, (3) ketegasan, (4) 
kehematan, (5) kecermatan, dan (6) kelogisan 
(Arifin dan Tasai, 2000:90). Menurut 
Sampurno dkk (2001:14), kalimat efektif 
adalah kalimat yang dapat menampung 
gagasan yang disampaikan sehingga 
gagasannya tergambar secara jelas dan 
lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti 
yang disampaikannya. Mereka menambahkan, 
untuk membuat kalimat efektif perlu 
memperhatikan lima hal, yaitu (1) 
kekompakan dan kesatuan, (2) kehematan, (3) 
kevariasian, (4) kesejajaran, dan (5) 
penekanan. 

Dari beberapa penjelasan tentang 
kalimat efektif yang dikemukakan oleh para 
pakar di atas, terdapat beberapa persamaan. 
Persamaan itu adalah kalimat efektif 
merupakan kalimat yang dapat mewakili dan 
menimbulkan kembali gagasan penulis secara 
mudah, jelas, dan lengkap yang sama tepatnya 
dalam pikiran pembaca seperti apa yang 
dimaksud penulis. Pada dasarnya, semua 
rumusan pengertian itu memberikan tekanan 
yang sama. Tekanan itu adalah penggunaan 
kalimat efektif dimaksudkan agar pesan yang 
terkandung dalam kalimat itu dapat dipahami 
oleh pembaca secara mudah, tepat, jelas, dan 
lengkap sesuai dengan maksud penulis. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kalimat efektif berciri (1) kejelasan 
gagasan, (2) kepaduan, (3) kecermatan, (4) 
kevariasian, (5) ketegasan atau penekanan, (6) 
penggunaan ejaan, dan (7) penalaran yang 
logis. 
Ciri-Ciri Kalimat Efektif 
A. Kejelasan Gagasan 

Kejelasan gagasan tampak pada adanya 
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satu ide pokok. Keberadaannya dalam kalimat 
dapat diamati pada hadimya subjek (S) dan 
predikat (P) ataupun diikuti objek (O) dan 
keterangan (K) kalimat. Gagasan kalimat 
biasanya menjadi kabur jika kedudukan S atau 
P tidak jelas. Hal-hal yang dapat mengganggu 
kejelasan gagasan di antaranya adalah (1) 
kesalahan penggunaan kata depan, (2) 
ketidakhadiran S atau P, dan (3) P kalimatnya 
ganda (Yulianto, 2001:1, 2, dan 5).  

Pengertian dan syarat-syarat kejelasan 
gagasan mendapatkan perhatian dari beberapa 
pakar lain, yakni Finoza, Keraf, dan 
Widyamartaya. Finoza dan Keraf memakai 
istilah kesatuan gagasan untuk mengacu 
kejelasan gagasan. Finoza (2001:137) 
berpendapat bahwa kesatuan gagasan ialah 
terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah 
kalimat. Dengan satu ide kalimat itu boleh 
panjang atau pendek, menggabungkan lebih 
dari satu kesatuan, bahkan dapat 
mempertentangkan satu sama lainnya, asalkan 
ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Sejalan 
dengan hal itu, Keraf (1949:36) berpendapat 
bahwa setiap kalimat yang baik harus 
memperhatikan kejelasan gagasan, 
mengandung satu ide pokok. Dalam satuan 
kalimat, tidak boleh ada perubahan dari satu 
kesatuan gagasan ke kesatuan gagasan lain 
yang tidak berhubungan. Jika dua kesatuan 
yang tidak berhubungan disatukan, akan rusak 
kesatuan pikiran itu.  
B. Kecermatan 

Cermat adalah tidak menimbulkan 
tafsiran ganda (Arifin dan Tasai, 2000:95). 
Menurut Sunaryo (1999:18), cermat berarti (1) 
tepat dalam pemilihan kata, (2) tidak 
menimbulkan tafsiran ganda, (3) tidak boros, 
dan (4) tidak berlebihlebihan. 

Definisi kecermatan secara terperinci 
diungkapkan oleh Yulianto (2001:8), yakni (1) 
penggunaan kata yang tepat, (2) penghindaran 
unsur mubazir, (3) pembentukan frasa yang 
tepat, (4) pemakaian konjungsi yang tepat, (5) 
pembentukan kata yang sejajar, dan (6) 
penalaran yang logis. 

Secara rinci, Widyamartaya (1995:31) 
berpendapat bahwa upaya-upaya untuk 
berhemat kata meliputi (1) menghindarkan S 
yang tidak diperlukan, (2) menghindarkan 
pemakaian superordinat dan hiponimi 
bersama-sama, (3) menjauhkan kata depan 
dari dan daripada yang tidak perlu, (4) 
menghindarkan penguraian kata yang tidak 
perlu, (5) menghindarkan bentuk klausa 

bahwa bila bentuk frasa sudah memenuhi, (6) 
menghilangkan kata-kata pembalut seperti 
fakta, faktor, unsur yang sebenamya tidak 
perlu, dan (7) menghilangkan pleonasme. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kesejajaran merupakan 
penggunaan unsur-unsur yang sama derajatnya 
yang dipakai dalam suatu kalimat. Artinya, 
jika sebuah gagasan dalam suatu kalimat 
dinyatakan dengan frasa (kelompok kata), 
maka gagasan-gagasan lain yang sederajat 
harus dinyatakan dengan frasa. Jika bentuk 
pertama menggunakan nomina, bentuk kedua 
dan seterusnya juga harus menggunakan 
nomina. Demikian juga, bila bentuk pertama 
dinyatakan dengan verba, gagasan lainnya 
yang sederajat harus dinyatakan dengan verba. 
Di samping itu, kesejajaran harus 
memperhatikan penggunaan konjungsi yang 
secara tepat. 
C. Ejaan 

Ejaan adalah keseluruhan peraturan 
tentang pelambangan bunyi-bunyi ujaran, 
pemakaian tanda baca, pemenggalan kata, dan 
penggabungan kata (Suryaman, 1996:7). 
Menurut Holomin (1993) (dalam Sukri, dkk., 
1994:53), ejaan BI menyangkut pemenggalan 
kata, penggunaan huruf kapital, penulisan 
kata, penulisan unsur serapan, penggunaan 
tanda baca. 

Menurut Yulianto dan Purwantono 
(1992:14), ejaan adalah kaidah penulisan 
huruf, yang mencakup jenis, penggunaan, serta 
perangkaian dan pemisahannya; penulisan 
kata, termasuk pula penulisan unsur serapan; 
dan pemakaian tanda baca. Senada dengan hal 
itu, Arifin dan Tasai (2000:170) berpendapat 
ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, 
dan pemakaian tanda baca. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa ejaan adalah kaidah 
penulisan huruf, yang mencakup jenis, 
penggunaan, serta perangkaian dan 
pemisahannya; penulisan kata, termasuk pula 
penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda 
baca. 
Tesis 

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang 
ditulis oleh mahasiswa untuk memperoleh 
gelar magister atau strata dua (Khaerudin, 
2012: 41). Senada dengan pendapat 
Khaerudin, Chaer (2011:186) berpendapat 
bahwa tesis merupakan karangan ilmiah 
sebagai tugas akhir dalam pendidikan stara 
dua.  Dalam KBBI, tesis diartikan sebagai 
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karangan ilmiah yang ditulis untuk 
mendapatkan gelar kesarjanaan pada suatu 
universitas atau perguruan tinggi.  

Penulis tesis diharapkan menghasilkan 
sesuatu yang memberikan sumbangan bagi 
ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian 
itu tidak dituntut dari penulis skripsi. Masalah 
yang dikaji dalam skripsi cenderung pada 
masalah yang bersifat penerapan ilmu, 
sedangkan tesis cenderung ke arah 
pengembangan ilmu. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan penulisan tesis mahasiswa 
Indonesia Timur Program Magister Teknologi 
Pendidikan Unipa Surabaya. Berdasarkan 
tujuan tersebut, penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 
tidak mengadakan perhitungan atau angka 
(Moleong, 2001:2).  Sumber data penelitian ini 
adalah sepuluh tesis mahasiswa Indonesia 
Timur Program S-2, Magister Teknologi 
Pendidikan Unipa Surabaya. Jumlah tersebut 
ditentukan karena jumlah mahasiswa Program 
S-2, Magister Teknologi Pendidikan Unipa 
Surabaya yang berasal dari Indonesia Timur 
jumlahnya relatif sedikit. Data penelitian ini 
adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif pada 
tesis mahasiswa Indonesia Timur Program 
Magister Teknologi Pendidikan Unipa 
Surabaya. Prosedur pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah (1) pengumpulan tesis, 
(2) pemfotokopian tesis, (3) pembacaan tesis, 
(4) penandaan dengan stabilo, (5) 
pengklasifikasian, (6) pengodean, (7) 
pembuatan kartu. Prosedur analisis data dalam 
penelitian ini adalah (1) pengumpulan data, (2) 
pengklasifikasian data, (3) penentuan 
frekuensi kesalahan, (4) pengeksplanasian. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Ketidakjelasan gagasan yang muncul 
pada data penelitian ini yaitu kesalahan 
penulisan kata depan, S/P tidak ada, S/P 
ganda. Kesalahan penulisan kata depan 
terdapat pada data (T1/APP/B1/P1/K1), 
(T1/APP/B1/P8/K5), (T1/APP/B1/P9/K1), 
(T1/APP/B1/P1/K1). Berikut ini data yang 
mengandung ketidakjelasan gagasan.  

(1) Dalam kegiatan berbahasa pembaca, 
penulis, pembicara, dan penyimak 
memerlukan kemampuan pemahaman 
kosakata. (T1/APP/B1/P1/K1). 

Kehadiran kata depan dalam 
menyebabkan kalimat tersebut tidak memiliki 
subjek. Selain itu, kehadiran tanda koma 
setelah kata pembaca juga menyebabkan 
kalimat tersebut tidak jelas gagasannya. Oleh 
sebab itu, data (1) tidak memiliki kejelasan 
gagasan. Adapun perbaikan data (1) seperti di 
bawah ini. 

(1a) Dalam kegiatan berbahasa, 
pembaca, penulis, pembicara, dan 
penyimak memerlukan kemampuan 
pemahaman kosakata. 
(T1/APP/B1/P1/K1) 

Pada data (2), ketidakjelasan gagasan 
disebabkan konjungsi pada awal kalimat tidak 
terdapat tanda baca (,) sehingga kalimat 
tersebut tidak memiliki S. Kesalahan dan 
perbaikan data (2) seperti di bawah ini. 

(2) Oleh sebab itu perubahan yang 
terjadi ditengah masyarakat adalah 
diakibatkan oleh majunya dunia 
pendidikan .... (T2/EN/B1/P1/K3) 

(2a) Oleh sebab itu, perubahan yang 
terjadi ditengah masyarakat adalah 
diakibatkan oleh majunya dunia 
pendidikan .... (T2/EN/B1/P1/K3) 

Ketidakjelasan gagasan juga terdapat 
pada data (3). Kalimat pada data (3) di bawah 
ini memiliki dua S, yaitu pendidikan dan hal 
ini. Kalimat tersebut seharusnya dipecah 
menjadi dua kalimat. Berikut ini 
ketidakjelasan gagasan beserta perbaikannya.  

(3) Pendidikan sangat penting artinya, 
hal ini disebabkan oleh karena 
setiap manusia membutuhkan 
pendidikan sampai kapan dan 
dimanapun  manusia berada.  
(T2/EN/B1/P2/K1) 

(3a) Pendidikan sangat penting artinya. 
(T2/EN/B1/P2/K1) 

(3b) Hal ini disebabkan setiap manusia 
membutuhkan pen-didikan sampai 
kapan dan dimanapun  manusia 
berada.  (T2/EN/B1/P2/K1) 

Pada data (4), kata ganti nya tidak 
memiliki acuan yang jelas. Hal itu 
menyebabkan kalimat pada data (4) 
mengandung ketidakjelasan gagasan. 
Seharusnya, kata oleh karenya diubah menjadi 
oleh karena itu dan diikuti tanda koma. 
Berikut ini data (4) beserta perbaikannya. 

(4) Oleh karenanya bahasa Inggris 
merupakan salah satu mata 
pelajaran pokok yang harus 
diajarkan kepada siswa sejak kelas 
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7 sampai dengan kelas 12. 
(T5/LS/B1/P1/K3) 

(4a) Oleh karena itu, bahasa Inggris 
merupakan salah satu mata 
pelajaran pokok yang harus 
diajarkan kepada siswa sejak kelas 
7 sampai dengan kelas 12. 
(T5/LS/B1/P1/K3) 

Kalimat pada data (5) di bawah ini 
mengandung unsur mubazir yaitu muncul 
konjungsi dan sebanyak tiga kali. Seharusnya, 
konjungsi dan yang pertama dan kata akan 
dihilangkan agar data (5) menjadi kalimat 
efektif. Adapun kesalahan dan perbaikan data 
(5) seperti berikut. 

(5) Dengan demikian, siswa 
diharapkan akan dapat dan 
menerima dan menyerap dengan 
mudah dan baik pesan-pesan 
materi yang diajarkan. 
(T6/MH/B1/P10/K6)  

(5a) Dengan demikian, siswa 
diharapkan dapat menerima dan 
menyerap dengan mudah dan baik 
pesan-pesan materi yang 
diajarkan. (T6/MH/B1/P10/K6)  

Pada data (6), kesalahan terletak pada 
kehadiran konjungsi maupun. Menurut kaidah 
penggunaan konjungsi korelatif, konjungsi 
maupun berpasangan dengan baik. Oleh sebab 
itu, kata maupun seharusnya diganti dengan 
kata dan. Berikut ini kesalahan yang terdapat 
pada data (6) beserta perbaikannya. 

(6) Kovergensi berusaha memadu-kan 
teori Nativisme dan Empirisme, 
yang artinya dalam masalah 
belajar akan ditentukan oleh faktor 
ekstern maupun intern yang ada 
pada peserta didik atau siswa. 
(T5/LS/B1/P3/K6) 

(6a) Kovergensi berusaha memadu-kan 
teori nativisme dan empirisme, 
yang artinya dalam masalah 
belajar akan ditentukan oleh faktor 
ekstern dan intern yang ada pada 
peserta didik atau siswa. 
(T5/LS/B1/P3/K6) 

Kesalahan penulisan huruf kapital pada 
data (7) adalah kata Globalisasi dan Informasi. 
Huruf G dan I seharusnya ditulis dengan huruf 
kecil (g dan i) karena tidak sesuai dengan 
kaidah penulisan huruf kapital. Berikut ini 
kesalahan yang terdapat pada data (7) beserta 
perbaikannya. 

(7) Arus Globalisasi dan Informasi 
telah mengalir ke seluruh 
kehidupan dan membawa dampak 
bagi manusia yang sebelumnya 
tidak terduga. (T4/LA/B1/P1/K2) 

(7a) Arus globalisasi dan informasi 
telah mengalir ke seluruh 
kehidupan dan membawa dampak 
bagi manusia yang sebelumnya 
tidak terduga. (T4/LA/B1/P1/K2) 

Pada data (8), kesalahan ejaan terdapat 
pada kata Al- Qur’an. Kehadiran tanda 
hubung, huruf kapital pada huruf q, dan 
hadirnya tanda apostrof menyebabkan kalimat 
tersebut mengandung kata yang tidak baku. 
Menurut kaidah penulisan huruf kapital, nama 
kitab suci ditulis dengan huruf kapital. Selain 
itu, tanda hubung (-) dan apostrof (‘) tidak 
perlu ditulis. Oleh sebab itu, kata Al- Qur’an 
seharusnya ditulis Alquran. Adapun kesalahan 
penulisan kata pada data (9) beserta 
perbaikannya seperti di bawah ini. 

(8) Hal ini didasarkan pada asumsi 
bahwa dari spasi  pada 
mempelajari bahasa Inggris yang 
menurut mereka tidak bermanfaat 
lebih baik seksama mempelajari 
Al-Qur’an yang manfaatnya 
sampai akhirat kelak. 
(T5/LS/B1/P5/K2) 

(8a) Hal ini didasarkan pada asumsi 
bahwa dari spasi  saat mempelajari 
bahasa Inggris yang menurut 
mereka tidak bermanfaat lebih baik 
saksama mempelajari Alquran 
yang manfaatnya sampai akhirat 
kelak. (T5/LS/B1/P5/K2) 

Kata system pada data (9) menyebabkan 
kalimat tersebut tidak baku. Hal itu disebabkan 
kata system berasal dari bahasa Inggris. 
Menurut kaidah penulisan kata serapan, huruf 
y yang pelafalannya berubah menjadi i diserap 
menjadi i. Oleh karena itu, kata system 
seharusnya diubah sistem. Berikut ini 
kesalahan penulisan kata pada data (9) beserta 
perbaikannya. 

(9) Lemahnya suatu proses belajar 
mengajar sebagaimana disebut di 
atas antara lain diakibatkan oleh 
karena subsystem yang turut 
membangun proses masih lemah. 
(T8/LK/B1/P5/K2) 

(9a) Lemahnya suatu proses belajar 
mengajar sebagaimana disebut di 
atas antara lain diakibatkan oleh 
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subsistem yang turut membangun 
proses masih lemah. 
(T8/LK/B1/P5/K2) 

Pada data (10), kesalahan ejaan terdapat 
pada penulisan konjungsi antarkalimat jadi 
tidak diikuti tanda koma. Menurut kaidah 
penulisan tanda baca (,), setelah konjungsi 
antarkalimat harus diberi tanda baca (,). Selain 
itu, kesalahan juga terdapat pada kehadiran 
tanda koma sebelum konjungsi sehingga. 
Seharusnya, anak kalimat yang mendahului 
induk kalimat tidak perlu diberi tanda koma. 
Adapun kesalahan penggunaan tanda koma 
pada data (10) beserta perbaikannya seperti di 
bawah ini. 

(10) Jadi menitikberatkan pada 
bahasa sebagai sarana 
berkomunikasi, berpikir, dan 
bernalar, sehingga pada akhirnya 
peserta didik diharapkan terampil 
berkomunikasi baik lisan maupun 
tulisan. (T6/MH/B1/P3/K2) 

(10a) Jadi, menitikberatkan pada 
bahasa sebagai sarana 

berkomunikasi, berpikir, dan 
bernalar sehingga pada akhirnya 
peserta didik diharapkan terampil 
berkomunikasi baik lisan maupun 
tulisan. (T6/MH/B1/P3/K2) 

Dari data yang telah terkumpul dan 
teranalisis, ditemukan beberapa kesalahan, 
yaitu ketidakjelasan gagasan, ketidakcermatan, 
dan ketidaktepatan penggunaan ejaan. 
Ketidakjelasan gagasan terdapat pada 
kehadiran kata depan pada awal kalimat, 
ketidakhadiran S atau P, dan  adanya S atau P 
ganda. Ketidakcermatan terjadi karena 
ketidaktepatan diksi, pemakaian unsur 
mubazir, dan ketidaktepatan penggunaan 
konjungsi. Sementara itu, ketidaktepatan 
penggunaan ejaan terdapat pada kesalahan 
penggunaan huruf kapital, ketidaktepatan 
pemakaian kata, kesalahan penulisan unsur 
serapan, dan ketidaktepatan penggunaan tanda 
baca. Berikut ini akan diuraikan persentase 
ketidakeefektifan kalimat. 

 
Tabel 1. Persentase Hasil Analisis Data 

Ketidakjelasan Gagasan Persentase 
Kesalahan kata depan 5% 
S/P tidak ada 20% 
S/P ganda 5% 

Total Persentase 30% 
Kecermatan Persentase 

Diksi  10% 
Unsur Mubazir 8% 
Konjungsi  8% 
Keparalelan  1% 
Total Persentase 20% 

Ejaan Persentase 
Huruf Kapital 10% 
Penulisan Kata  12% 
Unsur Serapan 6% 
Tanda Baca 22% 
Total Persentase 50% 

 
Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat 
disimpulkan bahwa ketidakefektifan kalimat 
terbesar terjadi pada ketidaktepatan 
penggunaan ejaan sebanyak 50% dengan 
rincian kesalahan penulisan huruf kapital 
(10%), penulisan kata (12%), penulisan unsur 
serapan (6%), dan penulisan tanda baca (22%).  
Sementara itu, ketidakefektifan kalimat 
terkecil terjadi pada kecermatan sebanyak 20% 

dengan rincian pemakaian diksi (10%), 
pemakaian unsur mubazir (8%), pemakaian 
konjungsi (8%), dan keparalelan (1%). 
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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis : (a)  bagaimanakah implementasi visi 
dan misi Akademi Farmasi Surabaya sebagai suatu Perguruan Tinggi Swasta ? 
dan (b) strategi apakah yang harus dilakukan oleh Akademi Farmasi Surabaya 
berdasarkan hasil analisis SWOT untuk dapat memenangkan kompetisi. Artikel 
disusun dengan pendekatan metode kajian “Library Research” dengan analisis 
diskriptif secara mendalam. Hasil studi menunjukkan bahwa Akademi Farmasi 
Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah mengimplementasikan 
Visi, Misi Organisasi ke dalam Statuta Akademi Farmasi Surabaya 2015-2020, 
namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu visi yang ada belum bersifat 
khas, spesifik dan memproklamirkan upaya manajemen untuk menjadi pemimpin 
pasar. Strategi untuk memenangkan kompetisi adalah membangun kerjasama 
dengan eksternal, melaksanakan program pemasaran perguruan tinggi berbasis 
IPTEK, mengembangkan website baru, mengadakan BimTek oleh LLDikti 
Wilayah VII Jawa Timur. 

Kata Kunci : Analisis Visi, Misi, Swot, kompetisi antar-PTS. 
 

Pendahuluan 
Pendidikan tinggi merupakan salah satu 

pilar penting yang diharapkan dapat membawa 
perubahan suatu bangsa. Dunia pendidikan 
tinggi tidak hanya dapat menjadi sarana bagi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, 
tetapi proses pembelajaran di perguruan tinggi 
juga diharapkan menjadi wahana yang penting 
untuk merubah pola pikir masyarakat menuju 
terwujudnya masyarakat sipil yang 
demokratis. Fenomena di tingkat lokal, 
nasional, regional, dan internasional dalam 
beberapa dasawarsa terakhir adalah 
meningkatnya perkembangan pendidikan 
tinggi (higher atau tertiary education). Seiring 
dengan berjalannya waktu, adanya Kompetisi 
dan kompetisi untuk meraih konsumen yang 
terus meningkat ternyata tidak hanya terjadi di 
bidang industri saja namun juga telah 
merambah ke dunia pendidikan tinggi 
khususnya pada PTS.  

Berdasarkan informasi dan data dari 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), 
pada saat ini ada sebanyak 4.076 PTS di 
Indonesia (Anonim, 2016). Jumlah ini dapat 
bertambah mengingat semakin tingginya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu 

pendidikan. Asosiasi Perguruan Tinggi 
Swasta Indonesia (APTISI) menyatakan 
bahwa setiap dua hari ada satu perguruan 
tinggi yang muncul di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa pertumbuhan PTS di 
Indonesia sangat tinggi. Salah satu dampak 
dari meningkatnya jumlah perguruan tinggi  
adalah munculnya Kompetisi yang ketat 
antar perguruan tinggi dalam memperoleh 
mahasiswa baru. Menurut Kertajaya (1994) 
Kompetisi dapat diilustrasikan sebagai suatu 
siklus perubahan yang ditentukan oleh empat 
komponen, yaitu : company, competitor, 
customers dan change. Bagi penyedia jasa 
PTS, pelanggan yang langsung menikmati 
jasa adalah mahasiswa, pesaing adalah 
penyedia jasa pendidikan yang sejenis pada 
jenjang yang sama, dan perubahan meliputi 
segala bentuk perubahan sebagai inisiatif 
internal maupun tekanan eksternal, baik yang 
bersifat akademik maupun non akademik. 

Dalam menghadapi tantangan dan 
ketatnya kompetisi tersebut, masing-masing 
PTS memiliki strategi dan memberikan 
berbagai tawaran untuk menarik minat calon 
mahasiswa baru. Banyaknya tawaran dari 
berbagai PTS dengan program-program dalam 
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studinya, menyebabkan calon mahasiswa 
harus jeli dalam memilih dan menentukan PTS 
yang akan dituju. Keputusan memilih PTS 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya: 
(a) kondisi eksisting PTS yang dituju terkait 
dengan kualitas yang ditunjukkan oleh status 
akreditasi PTS, (b) fasilitas pendidikan yang 
ditawarkan oleh masing-masing PTS, (c) 
besarnya biaya pendidikan yang harus 
dikeluarkan selama menempuh studi dan (d) 
keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing 
PTS. 

Oleh karena itu, untuk dapat 
memenangkan kompetisi tersebut, suatu PTS 
harus memiliki pengetahuan tentang 
bagaimana cara merumuskan suatu visi misi 
institusi, melakukan analisis SWOT dan 
menerapkan strategi dalam dunia pendidikan 
tinggi agar keberlangsungan usaha dan proses 
pendidikan tetap terjaga. Dalam hal ini studi 
kasus analisis mengenai Visi, Misi, serta 
analisis SWOT terhadap kondisi eksisting 
suatu perguruan tinggi swasta yang dijadikan 
sasaran studi adalah “Akademi Farmasi 
Surabaya” tempat penulis bekerja. 

Ada dua masalah yang dibahas dalam 
tulisan ini. Masalah yang dimaksud ialah: 
a. Bagaimanakah implementasi visi dan misi 

Akademi Farmasi Surabaya sebagai suatu 
PTS ? Apakah visi dan misi yang dibuat 
tersebut telah sesuai dengan teori keilmuan 
dalam Manajemen Strategik?. 

b. Strategi apakah yang harus dilakukan oleh 
Akademi Farmasi Surabaya berdasarkan 
hasil analisis SWOT untuk dapat 
memenangkan kompetisi?. 

Tulisan ini bertujuan memperoleh 
jawaban-jawaban terhadap permasalahan di 
atas. Rincian tujuan pembahasan dalam tulisan 
ini adalah: 
a. Untuk menganalisis bagaimanakah 

implementasi visi dan misi Akademi 
Farmasi Surabaya sebagai suatu PTS.  

b. Untuk menganalisis strategi apakah yang 
harus dilakukan oleh Akademi Farmasi 
Surabaya berdasarkan hasil analisis SWOT 
untuk dapat memenangkan kompetisi. 

 
Kajian Pustaka 
Pengertian Visi dan Misi 

Thompson, et al (2016) mendefinisikan 
visi sebagai suatu pandangan dari top 
management perusahaan tentang arah jangka 
panjang dari bisnis yang sedang dijalani. Suatu 

visi yang stategik dapat menggambarkan 
aspirasi dari manajemen suatu perusahaan, 
memberikan arah kemana perusahaan akan 
melangkah kedepan, dan dapat membangun 
komitmen dari setiap tindakan perusahaan ke 
arah pencapaian tujuan dari organisasi. Visi 
yang baik harus bersifat khas dan spesifik, visi 
harus memproklamirkan upaya manajemen 
“untuk menjadi pemimpin pasar” atau 
“menjadi yang paling inovatif” atau diakui 
sebagai perusahaan terbaik di industri”.  

Visi sering dipahami sebagai cerminan 
atau bayangan yang akan dicapai di masa yang 
akan datang. Visi berasal dari kata vision yang 
berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, 
impian atau bayangan. Secara etimologis, visi 
dapat dipahami sebagai pandangan yang 
didasarkan pada pemikiran mendalam tentang 
masa depan yang akan diraih. Dalam 
pengertian lain, visi merupakan gambaran 
tentang masa depan yang realistik dan ingin 
diwujudkan dalam kurun waktu tertentu 
(Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016).  

Pernyataan visi, baik yang tertulis atau 
diucapkan perlu di tafsirkan dengan baik, tidak 
mengandung multi makna sehingga dapat 
menjadi acuan yang mempersatukan semua 
pihak dalam sebuah organisasi (perguruan 
tinggi). Bagi suatu perguruan tinggi, visi 
adalah imajinasi moral yang menggambarkan 
profil perguruan tinggi yang di inginkan di 
masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu 
akan selalu diwarnai oleh peluang dan 
tantangan yang diyakini akan terjadi di masa 
mendatang. Dalam menentukan visi tersebut, 
suatu perguruan tinggi harus memperhatikan 
perkembangan dan tantangan masa depan. 

Kotler (1987) mengatakan bahwa misi 
adalah pernyataan tentang tujuan organisasi 
yang diekspresikan dalam produk dan 
pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan 
yang dapat ditanggulangi, kelompok 
masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang 
dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di 
masa depan. Dari pengertian tersebut, terdapat 
lima unsur penting yang tidak dapat dilupakan 
dalam merumuskan misi suatu organisasi 
diantaranya adalah: (a) Produk apa atau 
pelayanan apa yang akan ditawarkan. Apakah 
itu pendidikan anak-anak, pendidikan tinggi, 
dan lain-lain; (b) Apakah produk atau 
pelayanan yang ditawarkan tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan tertentu yang memang 
diperlukan dan bahkan dicari karena belum 
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tersedia selama ini; (c) Misi harus secara tegas 
menyatakan publik mana yang akan dilayani; 
(d) Bagaimana kualitas barang atau pelayanan 
yang hendak ditawarkan; dan (e) Aspirasi apa 
yang diinginkan di masa yang akan datang. 
Kriteria Dalam Penyusunan Visi dan Misi 
Organisasi 

Hutabarat dan Huseini (2012) 
menyatakan ada tujuh kriteria visi yang dapat 
dilaksanakan dan dicapai. Ketujuh hal tersebut 
adalah (1) Visi harus menantang untuk 
memberikan motivasi untuk mewujudkannya 
(2) Rasional, secara nalar dapat diwujudkan 
atau dapat dicapai (3) Konsisten, dimana 
sekali diluncurkan, maka harus diikuti (4) 
Jelas dan sederhana, dimengerti oleh seluruh 
karyawan dalam perusahaan, menjadi milik 
bersama (5) Visi merupakan vektor dalam arti 
ada besaran, arah, dan batasan waktu (6) Visi 
harus disosialisasikan dan menjadi jiwa 
anggota organisasi (7) Visi menggambarkan 
keunikan perusahaan yang berbeda dengan 
organisasi lain. 

Selanjutnya Hutabarat dan Huseini juga 
mengemukakan kriteria sebuah misi organisasi 
yang baik setidaknya memenuhi tujuh kriteria 
(1) Visioner dan berlaku pada periode tertentu 
(2) Menjelaskan maksud dan aspirasi 
perusahaan (3) Menjelaskan aktivitas posisi 
dan positioning (4) Mengandung nilai-nilai 
utama perusahaan baik etika maupun perilaku 
(5) Mencerminkan maksud, kemampuan serta 
kapabilitas perusahaan (6) Menjadi jiwa 
perusahaan (7) Merupakan filosofi dan 
falsafah. 
Analisis SWOT 

Situasi dan kondisi lingkungan yang 
selalu berubah-ubah dapat mempengaruhi 
perusahaan.  Perusahaan dituntut untuk selalu 
bersikap tanggap dan mampu mengikuti serta 
menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara 
yang sistematis untuk menilai situasi dan 
kondisi di sekitar perusahaan. Dari kebutuhan 
ini akan lahir konsep analisis SWOT yang 
memiliki peranan penting dalam menetapkan 
suatu strategi perusahaan. Analisis SWOT 
menurut Philip Kotler (2008) dapat diartikan 
sebagai evaluasi terhadap keseluruhan 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 
yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Analisis 
SWOT merupakan salah satu instrumen 
analisis lingkungan internal dan eksternal 
perusahaan yang telah dikenal luas. Analisis 
ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu 

strategi yang efektif akan meminimalkan 
kelemahan dan ancaman yang ada. Bila 
diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini 
memiliki dampak yang besar atas rancangan 
suatu strategi yang berhasil.  

Selanjutnya Rangkuti (2004) 
menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah 
identifikasi berbagai faktor secara sistematis 
untuk merumuskan strategi perusahaan. 
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strength) dan 
peluang (opportunity), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(weakness) dan ancaman (threats). Proses 
pengambilan keputusan strategi selalu 
berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 
strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan 
demikian, perencanaan strategi harus 
menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan 
(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 
yang ada pada kondisi saat ini. 

Terdapat empat komponen dasar pada 
Analisis SWOT, yaitu: (1) strength atau 
kekuatan, komponen ini merupakan 
karakteristik dari suatu perusahaan maupun 
organisasi yang dapat memberikan 
keuntungan, (2) weakness atau kelemahan, 
komponen ini merupakan karakteristik yang 
berhubungan dengan kelemahan yang ada 
pada perusahaan maupun organisasi 
dibandingkan dengan yang lainnya; (3) 
opportunities atau peluang, komponen ini 
merupakan peluang-peluang apa saja yang 
dapat di manfaatkan untuk organisasi maupun 
perusahaan agar bisa berkembang di kemudian 
hari; dan (4) threats atau ancaman, komponen 
ini merupakan ancaman-ancaman apa saja 
yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi 
maupun perusahaan yang dapat menghambat 
laju perkembangan dari organisasi ataupun 
perusahaan tersebut. 

Merumuskan analisa SWOT bagi 
sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan 
cara memanfaatkan kesempatan, kekuatan, 
serta mengurangi ancaman dan kelemahan. 
Analisis SWOT dimulai dengan 
membandingkan antara faktor eksternal yang 
terdiri dari peluang dan ancaman dengan 
faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan perusahaan. SWOT dapat 
dilaksanakan oleh para pimpinan baik secara 
individual atau berkelompok dalam suatu 
organisasi. Apabila dilakukan secara 
berkelompok akan lebih efektif khususnya 
pada saat pengadaan struktur, objektifitas, 
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kejelasan dan fokus perusahaan dalam 
memenangi Kompetisi bisnis. Sebab, dari 
proses tersebut mampu menciptakan konsep 
strategi memenangkan Kompetisi yang utuh 
sehingga permasalahan tidak akan melebar 
disebabkan karena pengaruh politik atau 
kesenangan perseorangan yang kuat (Glass, 
1991). 
 
Matrik SWOT 

Alat yang dapat dipakai untuk 
menyusun faktor-faktor strategis suatu 
perusahaan disebut dengan matrik SWOT. 
Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas 
bagaimana peluang dan ancaman eksternal 
yang dihadapi oleh perusahaan dapat 
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 
yang dimilikinya. Matrik ini dapat 
menghasilkan empat set kemungkinan 
alternatif strategis diantaranya adalah: (a) 
Strategi SO (Strength-Opportunities). Strategi 
ini dibuat berdasarkan jalan pikiran 
perusahaan, yakni dengan memanfaatkan 
seluruh kekuatan untuk merebut dan 
memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya; 
(b) Strategi ST (Strenghts-Threats). Strategi 
ST adalah strategi dalam menggunakan 
kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 
mengatasi ancaman; (c) Strategi WO 
(Weknesses-Opportunities). Strategi ini 
diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 
yang ada dengan cara meminimalkan 
kelemahan yang ada; (d) Strategi WT 
(Weknesses- Threats). Strategi WT adalah 
strategi berdasarkan pada kegiatan yang 
bersifat defensive dan berusaha meminimalkan 
kelemahan yang ada serta menghindari 
ancaman (Rangkuti, 2004). 
 
Metode Kajian 

Artikel disusun dengan pendekatan 
metode kajian “Library Research”. Data 
primer diperoleh melalui studi pendahuluan 
untuk mendapatkan informasi awal tentang 
kondisi eksisting Akademi Farmasi Surabaya. 
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 
informasi dari dokumen yang ada di Akademi 
Farmasi Surabaya, buku teks, beberapa aturan 
Kementerian Ristek Dikti, dan Laporan 
penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya 
dilakukan Analisis SWOT (analisis terhadap 
visi dan misi Akademi farmasi Surabaya ke 
depan) untuk menjawab permasalahan yang 
diusulkan yang bermuara pada penentuan 

Strategi untuk memenangkan kompetisi 
Pendidikan Tinggi. 
 
Pembahasan 
Implementasi visi dan misi Akademi 
Farmasi Surabaya sebagai suatu Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) 

Berdasarkan Statuta Akademi Farmasi 
Surabaya 2015-2020 Visi Akademi Farmasi 
Surabaya adalah “Menjadi perguruan tinggi 
kesehatan yang berperan aktif dalam bidang 
kefarmasian yang mengedepankan IPTEK 
tingkat nasional pada tahun 2019”. Visi yang 
baik harus bersifat khas dan spesifik, visi harus 
memproklamirkan upaya manajemen “untuk 
menjadi pemimpin pasar” atau “menjadi yang 
paling inovatif” atau diakui sebagai 
perusahaan terbaik di industri”. Hax dan 
Majluf dalam Akdon (2006) menyatakan 
bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan 
sarana untuk: (1) mengkomunikasikan alasan 
keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan 
tugas pokok, (2) memperlihatkan framework 
hubungan antara organisasi dengan 
stakeholders (sumber daya manusia organisasi, 
konsumen/citizen dan pihak lain yang terkait), 
dan (3) menyatakan sasaran utama kinerja 
organisasi dalam arti pertumbuhan dan 
perkembangan.  

Pernyataan visi, baik yang tertulis atau 
diucapkan perlu di tafsirkan dengan baik, tidak 
mengandung multi makna sehingga dapat 
menjadi acuan yang mempersatukan semua 
pihak dalam sebuah organisasi (perguruan 
tinggi). Bagi suatu perguruan tinggi, Visi 
adalah imajinasi moral yang menggambarkan 
profil perguruan tinggi yang di inginkan di 
masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu 
akan selalu diwarnai oleh peluang dan 
tantangan yang diyakini akan terjadi di masa 
mendatang. Dalam menentukan visi tersebut, 
suatu perguruan tinggi harus memperhatikan 
perkembangan dan tantangan masa depan. 

Atas dasar studi uraian di atas dapat 
dikatakan bahwa Visi Akademi Farmasi 
Surabaya yang tercantum dalam Statuta 
Akademi Farmasi Surabaya 2015-2020 belum 
memenuhi kaidah keilmuan Manajemen 
Strategik karena visi tersebut tidak memenuhi 
aspek bersifat khas, spesifik dan 
memproklamirkan upaya manajemen untuk 
menjadi pemimpin pasar. Visi yang telah 
dibuat manajemen untuk “menjadi perguruan 
tinggi kesehatan yang berperan aktif dalam 
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bidang kefarmasian” sulit untuk dapat diukur 
secara spesifik dari hasil yang telah dicapai 
oleh perguruan tinggi selama ini, meskipun 
dalam visi tersebut telah terdapat timeline yang 
dibuat oleh Manajemen yaitu harus dicapai 
pada tahun 2019.  

Visi tersebut seharusnya diubah sesuai 
dengan kaidah keilmuan Manajemen Strategik. 
Contoh perubahan Visi “Menjadi Tiga besar 
Perguruan Tinggi Kesehatan Unggulan yang 
mengedepankan IPTEK di Kota Surabaya 
pada tahun 2020”. Dengan adanya perubahan 
ini, Visi Akademi Farmasi akan menjadi lebih 
mudah untuk diukur secara spesifik hasilnya 
dengan melihat ranking Akademi Farmasi 
Surabaya dibandingkan dengan 
Akademi/Universitas pesaing di kota Surabaya 
yang juga menyelenggarakan Pendidikan 
Diploma III Farmasi dan memiliki ciri khas 
dibanding pesaing lain yaitu menggunakan 
IPTEK dalam proses pendidikannya. 
Analisis Misi Akademi Farmasi Surabaya 

Berdasarkan Statuta Akademi Farmasi 
Surabaya 2015-2020 Misi Akademi Farmasi 
Surabaya adalah : (1) menyelenggarakan dan 
mengembangkan pendidikan kefarmasian yang 
mengedepankan IPTEK bertaraf nasional, (2) 
mengembangkan penelitian dalam bidang 
kefarmasian yang mengedepankan IPTEK dan 
diakui secara nasional, (3) menyelenggarakan 
pengabdian kepada masyarakat di bidang 
kesehatan berbasis kefarmasian yang 
mengedepankan IPTEK dan bermanfaat secara 
nasional. 

Menurut Thompson, et al (2016:24) 
pernyataan misi menggambarkan bisnis dan 
tujuan perusahaan saat ini “siapa kita, apa 
yang kita lakukan, dan mengapa kita ada di 
sini”. Pernyataan ini murni deskriptif. 
Idealnya, pernyataan misi perusahaan: (1) 
mengidentifikasi produk dan layanan 
perusahaan, (2) menetapkan kebutuhan 
konsumen bahwa perusahaan berusaha untuk 
memuaskan dan kelompok pelanggan atau 
pasar yang dilayaninya, dan (3) memberikan 
identitas perusahaan. Pernyataan misi yang 
ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan 
atau diposting di situs web perusahaan 
biasanya cukup singkat, beberapa melakukan 
pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain 
dalam menyampaikan apa yang dimaksud oleh 
perusahaan. 

Misi adalah pernyataan mengenai hal-
hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak 
yang berkepentingan di masa datang menurut 

Akdon (2006). Pernyataan misi mencerminkan 
tentang penjelasan produk atau pelayanan 
yang ditawarkan. Pernyataan misi harus (1) 
menunjukan secara jelas mengenai apa yang 
hendak dicapai oleh organisasi dan bidang 
kegiatan utama dari organisasi yang 
bersangkutan, (2) secara eksplisit mengandung 
apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, 
(3) mengundang partisipasi masyarakat luas 
terhadap perkembangan bidang utama yang 
digeluti organisasi. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam merumuskan misi perguruan tinggi 
antara lain: (1) mernyataan misi perguruan 
tinggi harus menunjukan secara jelas 
mengenai apa yang hendak dicapai oleh 
perguruan tinggi, (2) rumusan misi perguruan 
tinggi selalu dalam bentuk kalimat yang 
menunjukkan “tindakan” dan bukan kalimat 
yang menunjukkan “keadaan” sebagai mana 
pada rumusan visi. (3) satu indikator visi dapat 
dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. 
Antara indikator visi dengan rumusan misi 
atau ada keterkaitan atau terdapat benang 
merahnya secara jelas, (4) misi perguruan 
tinggi menggambarkan tentang produk atau 
pelayanan yang akan diberikan kepada 
masyarakat (mahasiswa), (5) kualitas produk 
atau layanan yang ditawarkan harus memiliki 
daya saing yang tinggi, namun disesuaikan 
dengan kondisi perguruan tinggi. 

Jadi atas dasar uraian di atas dapat 
diambil kesimpulan bahwa Misi yang dimiliki 
oleh Akademi Farmasi Surabaya telah 
memenuhi kaidah keilmuan Manajemen 
Strategik dimana Misi telah menggambarkan 
produk atau layanan utama dari suatu 
perusahaan, tujuan yang ingin dicapai dan cara 
mencapai tujuan tersebut melalui Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan 
mengedepankan IPTEK. 
Analisis SWOT 

Analisis SWOT menurut Kotler (2009) 
diartikan sebagai evaluasi terhadap 
keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, 
dan ancaman. Analisis SWOT merupakan 
salah satu instrumen analisis lingkungan 
internal dan eksternal perusahaan yang telah 
dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada 
asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan 
meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila 
diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini 
mempunyai dampak yang besar atas rancangan 
suatu strategi yang berhasil.  
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Selanjutnya Rangkuti (2004) 
menjelaskan bahwa Analisis SWOT adalah 
identifikasi berbagai faktor secara sistematis 
untuk merumuskan strategi perusahaan. 
Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strength) dan 
peluang (opportunity), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 
(weakness) dan ancaman (threats). Proses 
pengambilan keputusan strategi selalu 
berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 
strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan 
demikian, perencanaan strategi harus 

menganalisa faktor-faktor strategi perusahaan 
(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 
yang ada pada kondisi saat ini. 

Alat yang dapat dipakai untuk 
menyusun faktor-faktor strategis suatu 
perusahaan disebut dengan matrik SWOT. 
Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas 
bagaimana peluang dan ancaman eksternal 
yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 
dengan kekuatan dan kelemahan yang 
dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 4 
set kemungkinan alternatif strategis. 

 
Gambar Diagram Matriks SWOT  

 
 

(a) Strategi SO (Strength-
Opportunities). Strategi ini dibuat berdasarkan 
jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 
memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 
merebut dan memanfaatkan peluang yang 
sebesar-besarnya; (b) Strategi ST (Strenghts-
Threats). Strategi ST adalah strategi dalam 
menggunakan kekuatan yang dimiliki 
perusahaan untuk mengatasi ancaman; (c) 
Strategi WO (Weknesses-Opportunities). 
Strategi ini  pemanfaatan peluang yang ada 
dengan cara meminimalkan kelemahan yang 
ada; (d) Strategi WT (Weknesses-Threats). 
Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang 
bersifat defensive dan berusaha meminimalkan 
kelemahan yang ada serta menghindari 
ancaman. 

Untuk  menganalisis  posisi   perusahaan   
dalam    Kompetisi  yang sangat ketat,  metode  
analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  
SWOT  yang  membandingkan antara faktor 

ekstern, yaitu  peluang, ancaman dan faktor  
internal  yaitu  kekuatan,  kelemahan  ( 
Rangkuti, 2005).Untuk  menganalisis  posisi   
perusahaan   dalam    Kompetisi  yang sangat 
ketat,  metode  analisis  yang  digunakan  
adalah  analisis  SWOT  yang  
membandingkan antara faktor ekstern, yaitu  
peluang, ancaman dan faktor  internal  yaitu  
kekuatan,  kelemahan  ( Rangkuti, 2005). 

Jadi atas dasar uraian di atas dan 
observasi di lapangan, analisis SWOT untuk 
Akademi Farmasi Surabaya adalah sbb: 
Strenghts (Kekuatan) : 
1. Akademi Farmasi Surabaya memiliki  

SMA dan SMK : Akademi Farmasi 
Surabaya berdiri dibawah naungan Yayasan 
Kefarmasian Surabaya dimana Yayasan 
tersebut memiliki 4 bidang usaha 
pendidikan antara lain: SMP AL-Falah 
Surabaya, SMA Al-Falah Surabaya, SMK 
Farmasi Surabaya dan Akademi Farmasi 
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Surabaya. Antara satu usaha dengan usaha 
yang lain saling bersinergi untuk 
memeroleh calon siswa atau mahasiswa 
baru. Jadi mayoritas mahasiswa baru 
Akademi Farmasi Surabaya berasal dari 
para lulusan SMK Farmasi Surabaya dan 
SMA Al-Falah Surabaya yang ingin 
melanjutkan pendidikan ke jenjang Ahli 
Madya. 

2. Memiliki kurikulum pendidikan 
kefarmasian berbasis KBK dengan sistem 
kredit semester / SKS. 

3. Memiliki Dosen / Tenaga Pendidik dengan 
kualifikasi lulusan dalam negeri dan luar 
negeri dalam jumlah yang memadai sesuai 
UU No 14 tahun 2005 dan ketentuan  
Kemenristek Dikti No 44 tahun 2015. 

4. Memiliki sarana dan prasarana kampus 
yang memadai dan berstandar nasional, 
sesuai standar BAN PT (saat ini 
berorientasi ke LAM PT KES). 

5. Memiliki satu program studi yakni Program 
Studi Farmasi dengan menyediakan dua 
tipe kelas perkuliahan yaitu Reguler A dan 
Reguler B. Jam Kuliah Reguler A antara 
rentang waktu pukul 08.00 – 16.00 WIB 
sedangkan Reguler B antara pukul 16.00 – 
21.00 WIB. Jadi Akademi Farmasi 
Surabaya mampu mengakomodir 
kebutuhan kuliah para lulusan SMK 
maupun SMA yang telah aktif bekerja di 
bidang kesehatan untuk dapat terus 
melanjutkan pendidikan ke jenjang Ahli 
Madya tanpa perlu mengorbankan 
pekerjaannya. 

Weakness 
1. Akreditasi Institusi oleh BAN PT 

mendapatkan ranking “B” sedangkan Prodi 
masih belum terakreditasi secara nasional. 
Hal ini menjadi concern utama manajemen 
Akademi Farmasi Surabaya untuk dapat 
segera membenahi kekurangan yang ada 
agar Prodi bisa mendapatkan hasil 
akreditasi minimal setara dengan akreditasi 
institusinya.  

2. Jumlah Dosen yang memiliki kualifikasi 
jabatan akademik masih rendah. 
Berdasarkan data dari Lembaga 
Penjaminan Mutu Akademi Farmasi 
Surabaya, Dosen yang telah memiliki 
jabatan akademik (JAFA) Asisten Ahli 
berjumlah 10 orang dan, 1 (satu) orang  
Lektor dan belum ada yang memiliki 
jabatan akademik Lektor Kepala ataupun 
Guru Besar (Profesor). 

3. Masih rendahnya kegiatan Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat. Hal ini didukung 
oleh rendahnya jabatan akademik Dosen 
yang bekerja di Akademi Farmasi 
Surabaya. Luaran penelitian mengenai 
pengembangan keilmuan farmasi selama ini 
baru didesiminasikan pada jurnal Nasional, 
dan belum  mencapai publikasi ke Jurnal 
Nasional Terakreditasi maupun  Jurnal 
Internasional bereputasi (terindeks skopus 
atau Tomson Reuter/Webs of science) 

4. SPMI masih dalam proses pengembangan 
dan belum berjalan optimal. Penting bagi 
suatu perguruan tinggi untuk dapat 
mengimplementasikan SPMI sesuai dengan 
Peraturan Kementerian Ristekdikti No 62 
tahun 2016 (Anonim. 2016) agar mutu 
perguruan tinggi selalu terjaga dan 
akreditasinya menjadi baik. Berdasarkan 
hasil observasi, Akademi Farmasi Surabaya 
baru memulai proses SPMI melalui siklus 
PPEPP pada tahap Pengadaan Dokumen 
Kebijakan Mutu, Dokumen Standar Mutu 
dan Dokumen Manual Mutu.   

Opportunity 
1. Kesempatan untuk meningkatkan nilai 

akreditasi “Program Studi” maupun 
“Institusi” ke level “A” sangat besar. 

2. Menjalin kerjasama antara Akademi 
Farmasi Surabaya dengan : (a) Organisasi 
yang mampu memberikan program 
beasiswa kepada calon mahasiswa baru 
yang berprestasi maupun yang kurang 
mampu, (b) Apotek di wilayah Surabaya 
dan sekitarnya untuk pemenuhan tenaga 
kerja kefarmasian atau asisten apoteker 
melalui serangkaian tes khusus bagi 
mahasiswa yang memenuhi kualifikasi dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Apotek. 

3. Peluang untuk melakukan kerjasama studi 
banding dan pertukaran pelajar dengan 
Universitas Asing terkenal di Luar Negeri. 

4. Adanya peluang bagi para dosen untuk 
mendapatkan dana penelitian melalui 
Simlitabmas Kemenristekdikti yakni skim 
PDP (Penelitian Dosen Pemula), maupun 
Skim Pekerti (Penelitian Kerjasma Antar 
Perguruan Tinggi) serta mempublikasikan 
luaran penelitian tersebut ke jurnal nasional 
non akreditasi eksternal kampus. 

Threats 
1. Munculnya pesaing baru / PTS baru yang 

menawarkan program studi D-III Farmasi 
dengan fitur dan benefit yang lebih baik 
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dibanding yang dapat diberikan oleh 
Akademi Farmasi Surabaya. 

2. Makin ketatnya persyaratan untuk 
akreditasi baik “Akreditasi Institusi” 
maupun akreditasi “Program Studi” dengan 
diterbitkannya Peraturan BAN PT No 59 
tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan 
Laporan Evaluasi Diri, Panduan 
Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 
Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam 
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 
(Anonim. 2018). 

Strategi ke depan untuk Akademi Farmasi 
Surabaya 

Bagaimanakah strategi yang harus 
dilakukan oleh Akademi Farmasi Surabaya ke 
depan agar dapat memenangkan Kompetisi 
dengan perguruan tinggi swasta pesaing di 
Indonesia?. Adapun strategi yang dapat 
ditawarkan mengacu pada teori keilmuan 
Manajemen Strategik adalah sbb : 
1. Strategi SO (Strenghts-Opportunity) 

a. Membuat perjanjian kerjasama (MOU) 
dengan Organisasi yang mampu 
memberikan beasiswa kepada calon 
mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya 
yang berasal dari keluarga tidak mampu 
tetapi memiliki prestasi akademik. 
Contoh: Program Bidikmisi, BBP-PPA, 
Djarum Beasiswa Plus dan lain-lain. 

b. Membuat perjanjian kerjasama (MOA) 
dengan Apotek yang berlokasi di 
Surabaya dan sekitarnya untuk 
pemenuhan tenaga kefarmasian dengan 
serangkaian tes khusus yang disepakati 
oleh kedua belah pihak. 

c. Melaksanakan sosialisasi skim PDP dan 
skim Pekerti dengan mengundang 
narasumber dari Kemenristekdikti untuk 
seluruh Dosen / Tenaga Pendidik 
Akademi Farmasi Surabaya agar para 
Dosen mengerti cara mendapatkan 
pendanaan penelitian dan dapat 
menciptakan luaran Penelitian yang 
lebih baik dengan dana yang memadai, 

d. Membuat perjanjian kerjasama (MOU) 
dengan Universitas Luar Negeri dalam 
hal pertukaran pelajar dengan jangka 
waktu yang ditentukan oleh kedua belah 
pihak untuk mendapatkan umpan balik 
perbaikan proses pendidikan dan 
pertukaran ilmu lintas negara. 

2. Strategi ST (Strenghts-Threats) 

a. Melaksanakan program pemasaran 
perguruan tinggi berbasis IPTEK. 
Akademi Farmasi Surabaya dapat 
memanfaatkan website perguruan tinggi 
yang telah ada 
(www.akfarsurabaya.ac.id) untuk 
memasarkan fitur, benefit, program dan 
kemudahan yang bisa didapat 
mahasiswa apabila mau kuliah di 
Akademi Farmasi Surabaya secara 
online 24 jam.  

b. Membuat dan mengembangkan website 
baru khusus untuk mahasiswa Akademi 
Farmasi Surabaya. Website khusus ini 
dapat membantu mahasiswa dalam 
proses: pendaftaran KRS secara online, 
pembayaran SPP online, akses buku 
pedoman mahasiswa, akses kalender 
akademik, akses perpustakaan secara 
online atau e-perpus (meliputi akses 
judul buku, judul karya tulis ilmiah), 
akses jadwal kuliah pengganti, akses 
jadwal kuliah beserta ruang kelas tempat 
kuliah diadakan dan sosialisasi 
peraturan akademik, peraturan 
kemahasiswaan terbaru. Hal ini apabila 
dapat dilaksanakan, maka dapat 
membuat Akademi Farmasi Surabaya 
memiliki ciri khas berbeda 
dibandingkan dengan perguruan tinggi 
pesaing yaitu keunggulan dalam bidang 
IPTEK.  

c. Mengadakan bimbingan teknis 
(BimTek) dengan LL-Dikti Wilayah VII 
Surabaya untuk mengatasi ketatnya 
persyaratan akreditasi institusi maupun 
program studi.  

3. Strategi WO (Weakness - Opportunity) 
a. Mengadakan bimbingan teknis 

(BimTek) dengan LL-Dikti Wilayah VII 
Surabaya untuk membenahi SPMI, 
kelembagaan organisasi dan persyaratan 
kelengkapan dokumen akreditasi 
program studi. 

b. Melaksanakan proses akreditasi 
program studi dengan LAM PT KES 
agar program studi memiliki akreditasi 
(tidak nihil). 

c. Melaksanakan sosialisasi pentingnya 
kenaikan jabatan fungsional akademik 
bagi Dosen / Tenaga Pendidik. Akademi 
Farmasi Surabaya dapat mengundang 
narasumber yang kompeten dari 
Universitas lain untuk dapat melakukan 
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sosialisasi kenaikan jabatan fungsional 
akademik Dosen bagi seluruh Dosen 
Akademi Farmasi Surabaya.  

d. Membuat skema reward and 
punishment khusus yang disesuaikan 
dengan budaya institusi bagi Dosen / 
Tenaga Pendidik yang tidak produktif 
dalam bidang Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat. 

4. Strategi WT (Weakness - Threats) 
Melaksanakan studi banding ke perguruan 
tinggi lain di Indonesia yang telah 
menjalankan proses SPMI dan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi meliputi luaran hasil 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat terbaik untuk dijadikan acuan 
dalam implementasi di lingkungan 
Akademi Farmasi Surabaya.  

 
Penutup 
Simpulan 

Dari hasil pembahasan tersebut di atas 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa Akademi Farmasi Surabaya sebagai 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) telah 
mengimplementasikan Visi, Misi 
Organisasi ke dalam Statuta Akademi 
Farmasi Surabaya 2015-2020, akan tetapi 
dalam implementasinya masih terdapat 
beberapa kekurangan yaitu visi yang ada 
belum bersifat khas, spesifik dan 
memproklamirkan upaya manajemen untuk 
menjadi pemimpin pasar. 

2. Strategi yang harus dilakukan oleh 
Akademi Farmasi Surabaya berdasarkan 
hasil analisis SWOT untuk dapat 
memenangkan Kompetisi adalah sbb: 
a) Membuat perjanjian kerjasama (MOU) 

dengan organisasi yang mampu 
memberikan beasiswa kepada calon 
mahasiswa baru yang berasal dari 
keluarga tidak mampu tetapi memiliki 
prestasi akademik. 

b) Membuat perjanjian kerjasama (MOU) 
dengan Apotek yang berlokasi di 
Surabaya dan sekitarnya untuk 
pemenuhan tenaga kefarmasian. 

c) Melaksanakan sosialisasi skim PDP dan 
skim Pekerti dengan mengundang 
narasumber dari Kemenristekdikti untuk 
seluruh Dosen / Tenaga Pendidik. 

d) Membuat perjanjian kerjasama (MOU) 
dengan Universitas Luar Negeri dalam 
hal pertukaran pelajar. 

e) Melaksanakan program pemasaran 
perguruan tinggi berbasis IPTEK. 

f) Membuat dan mengembangkan website 
baru khusus untuk mahasiswa. 

g) Mengadakan bimbingan teknis 
(BimTek) dengan LL-Dikti Wilayah VII 
Surabaya. 

h) Melaksanakan proses akreditasi 
program studi dengan LAM PT KES. 

i) Melaksanakan sosialisasi pentingnya 
kenaikan jabatan fungsional akademik 
bagi Dosen / Tenaga Pendidik. 

j) Membuat skema reward and punishment 
khusus yang disesuaikan dengan budaya 
institusi bagi Dosen / Tenaga Pendidik 
yang tidak produktif dalam bidang 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

k) Melaksanakan studi banding ke 
perguruan tinggi lain di Indonesia yang 
telah menjalankan proses SPMI dan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dengan baik 
sebagai acuan dalam 
pengimplementasiannya. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran 

yang dapat diberikan oleh penulis adalah sbb: 
1. Akademi Farmasi Surabaya sebaiknya 

mengkaji ulang Visi yang telah tercantum 
dalam Statuta Akademi Farmasi Surabaya 
2015-2020 agar dapat diubah sesuai dengan 
kaidah keilmuan Manajemen,. Contoh 
perubahan Visi “Menjadi Tiga besar 
Perguruan Tinggi Kesehatan Unggulan 
yang mengedepankan IPTEK di Kota 
Surabaya pada tahun 2020”.  

2. Akademi Farmasi Surabaya sebaiknya 
menerapkan seluruh strategi yang 
ditawarkan sesuai doauntuk dapat 
menjawab kekurangan (weakness) yang 
dimiliki dan ancaman (threat) dari 
perguruan tinggi pesaing agar dapat 
memenangkan Kompetisi dan mencapai 
visi yang telah diamanatkan oleh Yayasan 
Kefarmasian Surabaya. Rencana strategik 
ini harus dituangkan dalam Renstra 
Akademi Farmasi Surabaya sesuai dengan 
masa jabatan yang diemban Akademi 
Farmasi Surabaya. 
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Abstrak 

Salah satu upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui 
peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan akan baik apabila proses 
penyampaiannya dapat dipahami dan dimengerti siswa dengan tidak hanya 
menguasai materi pengetahuan saja akan tetapi mampu menggunakan 
pengetahuannya dalam kehidupan nyata yang memiliki keterkaitan dengan ilmu 
yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di 
SMP Negeri 3 Surabaya dengan cara menerapkan pendekatan problem based 
learning dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Surabaya. Pembelajaran 
dengan pendekatan problem based learning ini untuk mengatasi hambatan yang 
muncul selama melakukan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 3 Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat tahap 
yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian kelas VIII-
D SMP Negeri 3 Surabaya pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 2018/2019, 
berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, tes, dokumentasi, 
dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif 
untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar, selanjutnya nilai rata-rata tersebut 
dibandingkan antara siklus I dengan siklus II. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan tindakan siklus I nilai rata-rata meningkat menjadi 79,18 
(ketuntasan 52,6%), pada siklus II meningkat lagi menjadi 87,87 (ketuntasan 
86,8%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pendekatan problem 
based learning dapat meningkatkan hasil belajar PPKn materi tata urutan 
peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia di 
kelas VIII-D SMP Negeri 3 Surabaya. 

Kata Kunci : aktifitas siswa, hasil belajar siswa, problem based learning, PPKn 
 
Pendahuluan 

Pendidikan memegang peran penting 
dalam kehidupan suatu negara karena 
pendidikan merupakan wahana untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kualitas 
sumber daya manusia dan untuk menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan 
negara.Menurut Mulyasa, (2006) 
“keberhasilan pendidikan adalah tanggung 
jawab sekolah, masyarakat, dan pemerintah”. 
Untuk mecapai tujuan pendidikan tersebut 
telah diupayakan oleh berbagai pihak yang 
terkait. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan, antara lain 
melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 

kualifikasi guru, penyempurnaan kurikulum, 
pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan 
sarana dan prasarana pendidikan lainnya serta 
peningkatan mutu manejemen sekolah.  

Menurut Achmad Munib (2004) “guru 
dalam mengajar cenderung monoton, dalam 
artian mereka hanya memberi informasi 
(proses satu arah) tanpa ada timbal balik, 
kalaupun ada feed back  itu biasanya hanya 
sebuah pertanyaan yang mudah dijawab dan 
tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain 
atau paling tidak merangsang siswa untuk 
bertanya, dan tidak jarang pula aktifitas tanya 
jawab yang terjadi terkesan dipaksakan 
misalnya siswa baru menjawab sebuah 
pertanyaan apabila sudah mendapat perintah 
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atau ditunjuk oleh gurunya”. Komunikasi yang 
terjadi antar siswa masih tergolong rendah 
sehingga tidak menimbulkan diskusi atau 
perdebatan yang menarik yang dapat 
meningkatkan aktifitas berpikir siswa. 
Kurangnya variasi dalam model pembelajaran 
juga merupakan salah satu faktor lesunya 
siswa dalam mengikuti proses belajar 
mengajar (PBM) sehingga berakibat pada 
tingkat ketuntasan belajar siswa. Tingkat 
ketuntasan belajar siswa masih dibawah target 
yang diprogramkan oleh pihak sekolah.  

Aktifitas belajar mengajar seperti 
tersebut diatas akan menghambat pencapaian 
tujuan pembelajaran sebagaimana yang 
tercantum dalam standar kompetensi. Jika hal 
ini berlangsung terus menerus maka 
pendidikan yang diselenggarakan dapat 
dikatakan gagal karena selain tidak mengajak 
para pembelajar untuk turut aktif, dan kreatif 
juga hasil evaluasi yang diperoleh selalu 
dibawah standar ketuntasan belajar. Maka dari 
itu diperlukan suatu pendekatan yang inovatif 
dalam proses pembelajaran yang dapat 
meningkatkan aktifitas belajar serta hasil 
belajar siswa. Pendekatan model problem 
based learning diharapkan dapat 
meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa.  
 
KAJIAN PUSTAKA 

Menurut UU No. 12 Tahun 2011, 
Peraturan Perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang memuat norma hukum 
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Tiga unsur mutlak peraturan 
perundang-undangan : 
1. Berisi aturan-aturan yang mengatur dan 

membatasi tingkah laku manusia dalam 
masyarakat 

2. Memiliki sifat memaksa 
3. Memuat ancaman atau sanksi bagi 

pelanggarnya 
Tata Peraturan perundang-undangan 

mengandung makna bahwa peraturan 
perundang-undnagn yang berlaku memiliki 
hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu 
memiliki kedudukan yang lebih tinggi 
dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan 
perundang – undangan adalah sebagai berikut : 

 
1. UUD 1945 

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis 
yang memiliki kedudukan sebagai hukum 
dasar yang tertinggi. UUD 1945 memuat 
peraturan-peraturan atau ketentuan tentang 
sistem ketatanegaraan dan sistem 
pemerintah yang dijalankan oleh para 
penguasa negara sehingga segala sesuatu 
yang bersifat mendasar dan berkaitan 
dengan kehidupan bernegara diatur dalam 
UUD 1945. 

2. Ketetapan MPR 
Ketetapan MPR (Tap MPR) artinya suatu 
bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh 
MPR dan memiliki kekuatan hukum serta 
mengikat ke luar dan ke dalam MPR. 

3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang (Perpu) 
a. Undang-Undang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 
Tahun 2011, Undang-undang adalah 
peraturan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan 
persetujuan Presiden. Undang-
Undang adalah salah satu bentuk 
peraturan perundang-undangan yang 
berfungsi melaksanakan UUD 1945 

b. Perppu  
Perppu adalah peraturan 
perundangan yang dikeluarkan oleh 
Presiden karena keadaan genting dan 
memaksa. 

4. Peraturan Pemerintah (PP) 
Peraturan pemerintah merupakan 
pelaksanaan dari suatu Undang-Undang 
(Pasal 5 ayat 2). Peraturan pemerintah 
memuat aturan-aturan umum untuk 
melaksanakan undang-undang 

5. Peraturan Presiden (Perpres) 
Perpres adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
untuk menjalankan perintah peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi 
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintah 

6. Peraturan Daerah Provinsi 
Perda Provinsi adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD Propinsi dengan persetujuan 
bersama gubernur. Perda tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD Kabupaten/Kota dengan 
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persetujuan bersama Bupati/Walikota. 
Perda ini dibentuk sesuai dengan 
kebutuhan daerah yang bersangkutan. 

Menurut Taufik (2009), Problem Based 
Learning (PBL) adalah kurikulum dan proses 
pembelajaran. Dalam kurikulumnya, dirancang 
masalah-masalah yang menuntut siswa 
mendapat pengetahuan yang penting, membuat 
mereka mahir dalam memecahkan masalah, 
dan memiliki strategi belajar sendiri serta 
memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. 
Proses pembelajarannya menggunakan 
pendekatan yang sistematik untuk 
memecahkan masalah atau menghadapi 
tantangan yang nanti diperlukan dalam karir 
dan kehidupan sehari-hari. Problem Based 
Learning (PBL) merupakan metode 
instruksional yang menantang siswa agar 
“belajar dan belajar”, bekerja sama dengan 
kelompok untuk mencari solusi masalah yang 
nyata. Masalah ini digunakan untuk 
mengaitkan rasa keingintahuan serta 
kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas 
materi pelajaran.  

Problem Based Learning (PBL) 
mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan 
analitis, dan untuk mencari serta menggunakan 
sumber pembelajaran yang sesuai. Problem 
Based Learning (PBL) mempunyai perbedaan 
penting dengan pembelajaran penemuan. Pada 
pembelajaran penemuan didasarkan 
pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin 
ilmu dan penyelidikan siswa berlangsung di 
bawah bimbingan guru terbatas dalam ruang 
lingkup kelas, sedangkan Problem Based 
Learning (PBL) dimulai dengan masalah 
kehidupan nyata yang bermakna dimana siswa 
mempunyai kesempatan dalam memlilih dan 
melakukan penyelidikan apapun baik di dalam 
maupun di luar sekolah sejauh itu diperlukan 
untuk memecahkan masalah.  

Problem Based Learning (PBL) 
merupakan pendekatan yang efektif untuk 
pengajaran proses berpikir tingka tinggi, 
pembelajaran ini membantu siswa untuk 
memproses informasi yang sudah jadi dalam 
benaknya dan menyusun pengetahuan mereka 
sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. 
Dengan Problem Based Learning (PBL) siswa 
dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, 
mengembangkan keterampilan memecahkan 
masalah. Selain itu, dengan pemberian 
masalah autentik, siswa dapat membentuk 
makna dari bahan pelajaran melalui proses 
belajar dan menyimpannya dalam ingatan 

sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan lagi. 
Jadi Problem Based Learning atau 
pembelajaran berbasis masalah adalah suatu 
strategi pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 
bagi peserta didik untuk belajar tentang cara 
berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 
masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 
dan konsep yang esensial dari materi 
pelajaran. 
 
Metode Penelitian 

Tempat Penelitian dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah SMP Negeri 3 
Surabaya, yang berlokasi di Surabaya, 
dimana tempat ini sekaligus tempat 
peneliti melaksanakan tugas mengajar. 
Alasan peneliti memilih tempat tersebut 
adalah peneliti saat ini menjadi salah satu 
guru yang mengajar di sekolah tersebut 
sehingga memudahkan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tindakan kelas 
ini. Penelitian ini dilaksanakan selama 
dua (2) bulan mulai bulan September 
sampai bulan Oktober 2018.  

Subyek Penelitian: 1). Siswa kelas 
VIII D SMPN 3 Surabaya tahun pelajaran 
2018 / 2019. 2). Peneliti sebagai guru 
bidang studi PPKn SMPN 3 Surabaya. 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
pemberian tindakan pada siklus pertama 
berdasarkan pada hasil refleksi awal 
(prasiklus). Berdasarkan refleksi awal 
dilakukan penelitian tindakan kelas 
(PTK) melalui tahapan atau prosedur 
perencanaan, implementasi tindakan, 
pengamatan dan evaluasi, dan refleksi 
dalam setiap siklus 1. 
Siklus 1 
Siklus 1 terdiri dari :  
a. Perencanaan, meliputi:  

1. Dokumentasi kondisional meliputi 
daftar nilai dan lembar observasi 

2. Identifikasi masalah, masalah yang 
dihadapi dalam penelitian ini 
adalah kurang optimalnya hasil 
belajar siswa.  

3. Membuat skenario pembelajaran  
4. Membuat lembar observasi untuk 

melihat proses pembelajaran di 
kelas. 

5. Menyiapkan rencana pembelajaran.  
6. Membuat alat evaluasi untuk 

mengetahui daya serap hasil belajar 
siswa.  
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b. Implementasi Tindakan; dengan 
diberikan materi tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem 
hukum nasional di Indonesia (satu jam 
pertama). Kemudian dilakukan tes 
siklus 1. 

c. Pengamatan, meliputi: 
1. Menyiapkan lembar pengamatan 

untuk memantau kegiatan siswa 
selama proses pembelajaran. 

2. Mengumpulkan data hasil belajar 
siswa, baik data pra siklus, latihan 
maupun hasil tes siklus 1. 

d. Refleksi  
Dari hasil penelitian di atas dapat 
dilakukan analisis dengan cara 
mengukur baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif. 

Siklus 2 
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 
apabila belum ada peningkatan hasil 
belajar yang diharapkan siklus kedua 
dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Perencanaan, meliputi: 

1. Identifikasi masalah  
2. Rencana tindakan.  

Tindakan yang direncanakan 
adalah melalui pembelajaran PBL 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
hasil belajar.  

b. Pelaksanaan, meliputi: 
1. Menyiapkan rencana 

pembelajaran selanjutnya. 
2. Mengevaluasi hasil belajar 

siswa melalui tes siklus 2.  
c. Pengamatan, meliputi:  

1. Mengkaji kembali hasil dari 
observasi pada siklus 1 

2. Observasi harus betul-betul 
mendata kembali hasil 
observasi pada siklus 1.  

d. Refleksi 

Setelah diadakan penelitian siklus 1 
dan siklus 2 diperoleh analisis tentang 
data-data yang akurat, dari hasil 
penelitian guru dapat 
melaksanakannya untuk refleksi 
apakah hasil penelitian menggunakan 
metode problem based learning dapat 
diterapkan dalam pembelajaran kepada 
siswa. 

Sumber data penelitian adalah siswa 
kelas SMPN 3 Surabaya.  Data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif dan 
kualitatif yang terdiri dari :  
a. Hasil tes siklus 1 dan siklus 2, 

digunakan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa.  

b. Hasil observasi terhadap pelaksanaan 
atau belajar mengajar. 

Cara Pengambilan Data:  
a. Prestasi belajar diperoleh dari nilai 

atau skor tes. 
b. Situasi KBM pada saat dilaksanakan 

tindakan diperoleh dari pengamatan 
yang dilakukan oleh peneliti. 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini adalah bila 
kemampuan siswa secara klasikal dalam 
menguasai materi tata urutan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem hukum 
nasional di Indonesia dapat mencapai rata-
rata kelas ≥ 80. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Dari siklus 1 ke siklus 2 indikator 
keberhasilan telah tercapai yakni dengan 
rata- rata hasil tes ≥ 80. Kondisi awal data 
sebagai berikut: 

Nilai terendah adalah 51, nilai 
tertinggi adalah 89, dan rata – rata nilai 
adalah 69,18 dengan tingkat persentase 
15,79%. Setelah dilaksanakan penelitian ini, 
diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel Hasil Ulangan Harian Siklus 1 dan Siklus 2 

Interval UH1 UH 2 
51 − 60 2 0 

61 – 70 5 1 

71 – 80 11 4 

81 – 90 17 18 

91 − 100 3 15 

  38 38 
 
Bila digambarkan dalam bentuk diagram blok (Chart) sebagai berikut 
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Diagram Blok (Chart) Nilai Ulangan Harian Siklus I dan Siklus II 
 

Dari lembar observer terhadap 
kemampuan guru dalam mengajar, rata-rata 
skor pada siklus 1 sebesar 4,64 dan pada 
siklus 2 sebesar 4,98, sedangkan skor 
maksimal adalah 5. Keaktifan siswa pada 
siklus 1 siswa yang aktif sebesar 85,71% 
dan pada siklus 2 sebesar 100%. 

Hasil refleksi atas pelaksanaan siklus 
2 adalah sebagai berikut : 

Keberanian siswa dalam bertanya dan 
mengemukakan pendapat, kreatifitas siswa, 
pemahaman siswa lebih baik dan lebih 
menghargai pendapat temannya dalam 1 
kelompok yang selanjutnya dapat 
dikembangkan untuk menghargai pendapat 
kelompok lain. Siswa lebih percaya diri dan 
mulai trampil mengerjakan soal- soal, baik 
soal sebagai tugas rumah maupun soal-soal 
tes. Dan indikator keberhasilan telah 
tercapai ( ≥ 80%) . Pada siklus 1 guru sudah 
memberikan tindakan khusus terhadap 
siswa yaitu dengan melakukan model PBL, 
walaupun demikian hasil tes siklus 1 belum 
mengindikasi keberhasilan dari penelitian ini 
sekalipun ada peningkatan nilai rata- rata 
hasil tesnya. Tindakan siklus I nilai rata-rata 
meningkat menjadi 79,18 (ketuntasan 52,6%), 
pada siklus II meningkat lagi menjadi 87,87 
(ketuntasan 86,8%). Dengan demikian ada 
peningkatan pemahaman siswa terhadap 
materi yang diberikan. Berdasarkan 
pembahasan hasil di atas, ternyata metode 
problem based learning (PBL) dapat 
meningkatkan hasil belajar dan penguasaan 
materi tata urutan peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum nasional di 
Indonesia pada siswa kelas VIII D SMPN 3 
Surabaya. 

 
 
Penutup 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan 
problem based learning dapat 
meningkatkan hasil belajar dan penguasaan 
materi tata urutan peraturan perundang-
undangan dalam sistem hukum nasional di 
Indonesia pada siswa kelas VIII D SMPN 3 
Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, penulis mencoba memberikan 
saran sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengajarkan pokok bahasan  tata urutan 
peraturan perundang-undangan dalam 
sistem hukum nasional di Indonesia sebagai 
berikut : 1. Guru PPKn hendaknya secara 
aktif dan kreatif dapat menggunakan cara 
cara yang efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 2. Tindakan kelas yang 
diberlakukan dalam penelitian ini dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif bagi 
guru dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. 
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Abstrak 

Penulisan makalah ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan ilustrasi gambar 

dalam evaluasi hasil belajar aspek afektif nilai-nilai Pancasila siswa sekolah 

dasar. Evaluasi pada aspek afektif ini harus dilakukan dengan hati-hati serta 

dengan ketelitian yang cukup tinggi. Ilustrasi gambar dalam evaluasi hasil 

belajar biasanya hanya digunakan untuk mengatur tingkat pengetahuan saja, 

padahal tingkat kepribadian dan keterampilan siswa juga harus diukur. Apabila 

ilustrasi gambar digunakan dalam evaluasi hasil belajar untuk mengukur aspek 

afektif, seperti untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap nilai-nilai 

Pancasila akan memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan alat evaluasi 

yang tanpa disertai ilustrasi gambar. Dari pembahasan sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Apabila 

ilustrasi gambar disertakan dalam alat evaluasi hasil belajar untuk mengukur 

aspek afektif siswa sekolah dasar terhadap nilai-nilai Pancasila, akan sangat 

membantu peserta didik dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Hal ini dikarenakan ilustrasi gambar mampu menkonkritkan hal-hal yang 

sifatnya masih abstrak dan sulit dipahami oleh peserta didik. (2) Alat evaluasi 

hasil belajar yang menggunakan ilustrasi gambar untuk mengukur aspek afektif 

peserta didik sekolah dasar terhadap nilai-nilai Pancasila dapat disusun dengan 

cara menentukan tujuan evaluasi menjadi contoh tingkah laku, mewujudkan 

contoh tingkah laku dalam bentuk gambar, dan terakhir menyusun alat evaluasi 

dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang dibuat berdasarkan skala pilihan ganda, 

skala Guttman dan pada tingkatan-tingkatan dalam aspek afektif. (3) 

Pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang menggunakan ilustrasi gambar 

memerlukan tambahan waktu kira-kira dua kali lipat bila dibandingkan dengan 

pelaksanaan evaluasi dengan tes pilihan ganda yang tanpa disertai ilustrasi 

gambar. Hal ini dikarenakan dalam mengerjakan evaluasi peserta didik perlu 

waktu memahami gambar terlebih dahulu. 

 

Kata kunci: evaluasi belajar, ilustrasi gambar, aspek afektif, nilai-nilai Pancasila 

 
Pendahuluan 

Kegiatan evaluasi menjadi bagian yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar 

di sekolah. Seorang guru ataupun pengelola 

pengajaran mengadakan evaluasi dengan 

maksud untuk melihat apakah usaha yang 

dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai 

tujuan atau belum. Dari hasil evaluasi itu juga 

dapat dijadikan umpan balik untuk 

menentukan langkah selanjutnya yang lebih 

baik. 

Proses pendidikan bertujuan untuk 

mencapai tingkat perkembangan dalam bidang 

pengetahuan, kepribadian dan keterampilan 

(kognitif, afektif dan psikomotor). 

Kesemuanya itu merupakan sasaran yang 

harus diukur dan dinilai. Dengan 

mempergunakan alat evaluasi yang baik, akan 

dapat diketahui tingkat perkembangan dari 

ketiga aspek tersebut dengan tepat. 

Evaluasi terhadap aspek afektif lebih 

sukar bila dibandingkan dengan dua aspek 

lainnya (kognitif dan psikomotor) karena 

mungkin terjadi setelah peserta didik diberi 

stimulus tertentu, maka mereka akan 

menampakkan perilaku yang dibuat-buat, 
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sehingga kalau diukur akan mengakibatkan 

kekeliruan yang fatal. Sebagai contoh: 

dihadapan guru peserta didik akan berperilaku 

sebagai anak yang memiliki sopan santun, 

akan tetapi kalau guru tidak melihatnya, maka 

sifat yang sesungguhnya akan tampak, ternyata 

ia tidak memiliki sopan santun sama sekali. 

Hal inilah yang tidak diharapkan dalam 

evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi pada aspek 

afektif ini harus dilakukan dengan hati-hati 

serta dengan ketelitian yang cukup tinggi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sirait 

(1989:11),  evaluasi yang dilakukan secara 

hati-hati akan dapat membantu guru untuk 

memahami peserta didiknya, merencanakan 

pengalaman-pengalaman belajar untuk mereka 

dan menentukan seberapa jauh tujuan 

instruksional yang sudah tercapai. 

Alat evaluasi yang sering dijumpai, 

sangat sedikit yang menggunakan ilustrasi 

gambar sebagai pelengkap. Ilustrasi gambar 

dalam evaluasi hasil belajar biasanya hanya 

digunakan untuk mengatur tingkat 

pengetahuan saja, padahal tingkat kepribadian 

dan keterampilan siswa juga harus diukur. 

Apabila ilustrasi gambar digunakan dalam 

evaluasi hasil belajar untuk mengukur aspek 

afektif, seperti untuk mengetahui sikap peserta 

didik terhadap nilai-nilai Pancasila akan 

memiliki kelebihan apabila dibandingkan 

dengan alat evaluasi yang tanpa disertai 

ilustrasi gambar. Hal ini dikarenakan bahan 

atau materi yang digunakan dalam alat 

evaluasi adalah butir-butir nilai Pancasila, 

sedangkan untuk peserta didik tingkat Sekolah 

Dasar, untuk memahami hal-hal yang sifatnya 

masih abstrak akan mengalami kesulitan, 

sehingga penggunaan ilustrasi gambar dalam 

alat evaluasi akan sangat membantu peserta 

didik dalam memahami materi evaluasi 

tersebut. Hal-hal yang sifatnya masih abstrak 

bagi siswa menjadi lebih konkrit atau nyata. 

Selain itu, ilustrasi gambar merupakan 

salah satu media pendidikan yang menarik, 

sederhana, praktis, mudah dibuat dan banyak 

diminati. Studi yang dilakukan oleh French 

yang dikutip oleh Sujana dan Rivai  (1990:10) 

mengenai ilustrasi gambar menunjukkan 

bahwa: 

Ditemukan sebanyak 89% guru lebih 

menyukai gambar-gambar yang rumit, 

sedangkan siswa 83% lebih suka menyukai 

gambar-gambar yang sederhana. Siswa kelas I 

lebih menyukai gambar-gambar yang 

berwarna dan sederhana. Sedangkan siswa 

kelas IV lebih menyenangi gambar-gambar 

yang lebih komplek meskipun tidak berwarna. 

Gambar-gambar yang realistik, seperti  

gambar-gambar naturalistik sangat disenangi 

oleh siswa kelas I dibandingkan dengan kelas 

IV. 

 

Sungguhpun demikian, gambar yang 

disenangi para siswa belum menjamin 

meningkatnya hasil belajar siswa, namun yang 

pasti pengajaran akan lebih baik dan lebih 

menarik bagi mereka. Oleh karena itu gambar 

yang digunakan dalam pengajaran hendaknya 

disesuaikan dengan tingkatan anak dan tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan. 

Hamalik (1982 : 81–82) menge-

mukakan beberapa alasan mengapa media 

gambar digunakan dalam pengajaran, adapun 

alasannya adalah: 

1. Gambar bersifat konkrit 

2. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan 

waktu 

3. Gambar dapat mengatasi kekurangan daya 

maupun panca indra manusia 

4. Gambar dapat digunakan untuk 

menjelaskan suatu masalah 

5. Gambar mudah didapat dan harganya 

murah 

6. Gambar mudah digunakan baik untuk 

perorangan maupun kelompok 

Melihat beberapa nilai yang dimiliki 

oleh media gambar apabila digunakan dalam 

pengajaran, maka apabila media gambar itu 

digunakan sebagai ilustrasi dalam evaluasi 

hasil belajar, khususnya untuk mengukur 

aspek afektif peserta didik sekolah dasar 

terhadap nilai-nilai Pancasila akan memiliki 

kelebihan-kelebihan. Beberapa kelebihan itu 

antara lain dapat menarik perhatian dan minat 

siswa, dapat membawa siswa kepada obyek 

yang lebih konkrit dan dapat memecahkan 

permasalahan. Sebagimana dikemukakan oleh 

Sadiman (1986:29) sebagai berikut: “ . . . 

secara khusus grafis berfungsi pula untuk 

menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghias fakta yang 

mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan 

bila tidak digrafiskan”. 

Penggunaan ilustrasi gambar dalam 

evaluasi hasil belajar untuk mengukur aspek 

afektif ini sangat bermanfaat untuk 

mengetahui sikap siswa yang sebenarnya dari 

peserta didik. Dalam pembuatan alat evaluasi 

ini perlu memperhatikan beberapa langkah 

penyusunannya seperti: penentuan tujuan 
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evaluasi, penentuan bentuk evaluasi, 

penentuan materi evaluasi dan pemilihan 

gambar-gambar yang akan dipakai, agar dapat 

menghasilkan alat evaluasi yang baik. 

 

Kajian Pustaka 

Ilustrasi Gambar 

Kata “ilustrasi” berasal dari bahasa 

Inggris “ilustrate” yang berarti menghiasi 

dengan gambar (Wojowarsito dan 

Poerwadarminto, 1974: 72). Sedangkan 

pengertian gambar, ada beberapa pendapat 

yang dikemukakan oleh para ahli media 

pendidikan diantaranya: Andre Rinanto (1982: 

60) memberikan pengertian gambar sebagai 

salah satu jenis bahasa yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi. Ia merupakan bahasa 

yang diekspresikan lewat tanda dan simbol. 

Adapun Soendjojo Dirdjo Soemarto 

memberikan pengertian gambar sebagai media 

yang menggambarkan atau menggunakan 

reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi 

(1981: 27). 

Dari dua pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa gambar adalah reproduksi 

bentuk asli dalam dua dimensi yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi dan 

diekspresikan lewat tanda dan simbol. Jadi 

yang dimaksud dengan ilustrasi gambar adalah 

menghiasi dengan reproduksi bentuk asli 

dalam dua dimensi yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi dan diekspresikan lewat 

tanda dan simbol. 

Tidak setiap gambar yang kita jumpai 

dapat digunakan sebagai media pendidikan 

dan sebagai ilustrasi pada alat evaluasi untuk 

mengukur aspek afektif seperti yang dimaksud 

dalam makalah ini. Akan tetapi ada beberapa 

kriteria yang perlu diperhatikan agar alat 

evaluasi yang menggunakan ilustrasi gambar 

tersebut dapat afektif. Dalam hal ini Hamalik 

memberikan kriteria sebagai berikut: 

“ . . . apabila gambar disesuaikan 

dengan tingkatan anak baik dalam hal 

besarnya gambar, detail, warna dan latar 

belakang yang perlu untuk penafsiran 

dijadikan pengalaman kreatif, untuk 

memperkaya fakta dan memperbaiki kekurang 

jelasan” (1982: 84). 

Soelaiman (1981:32–34) 

mengemukakan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menggunakan media 

gambar yaitu: 

a. Kita harus mempunyai tujuan yang pasti, 

jelas dan terperinci untuk kegunaannya. 

b. Menyesuaikan dengan tingkat 

perkembangan murid atau kondisi siswa. 

Nilai sebuah gambar justru tergantung dari 

bagaimana seseorang menyerap makna 

yang terkandung didalamnya. 

c. Gambar harus dapat mengarahkan minat 

orang yang sedang menikmati dan melihat 

untuk mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam 

pikirannya. 

d. Gambar harus dapat merangsang partisipasi 

peserta supaya ia suka berbicara tentang 

gambar yang dilihatnya, dari sebuah 

gambar dapat lahir diskusi yang menarik. 

Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar 

Sebagaimana media pendidikan yang 

lainnya, media gambar disamping memiliki 

kelebihan-kelebijan juga ada kekurangan-

kekurangannya. Beberapa kelebihan media 

gambar yang dikemukakan oleh Imam Supadi 

PS (1983: 32) adalah sebagai berikut: 

a. Kongkrit, lebih realitis dan menunjukkan 

pokok masalah atau pesan yang akan 

dikomunikasikan bila dibandingkan dengan 

media verbal 

b. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu 

c. Dapat mengatasi keterbatasan indra 

d. Dapat memperjelas suatu masalah yang 

kompleks 

e. Murah harganya dan mudah diperoleh 

Dan beberapa kelemahan media gambar 

bila digunakan dalam pengajaran, 

dikemukakan oleh Andre Rinanto sebagai 

berikut: 

a. Tafsiran orang yang melihat gambar akan 

berbeda-beda sehingga akan terjadi tidak 

adanya kesamaan dalam penafsiran 

gambar. 

b. Dalam gambar hanya menampilkan 

persepsi indra mata 

c. Gambar yang disajikan dalam ukuran kecil 

mengakibatkan kurang efektif untuk proses 

pengajaran (1982: 26) 

Beberapa kelebihan media gambar 

seperti: dapat mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan indra, memperjelas suatu masalah, 

sifatnya lebih konkrit dan untuk 

memperolehnya cukup dengan harga ang 

murah. Dengan kelebihan-kelebihan yang 

dimiliki oleh gambar tersebut maka apabila 

media gambar itu digunakan dalam kegiatan 

pengajaran akan dapat membantu menunjang 

tercapainya tujuan pengajaran. 

Sedangkan beberapa kelemahan yang 

terdapat dalam media gambar seperti: adanya 
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penafsiran yang berbeda-beda dari orang yang 

melihat, hanya menampilkan persepsi indra 

mata dan kurang sesuainya ukuran gambar 

dengan jumlah peserta didik dapat di atasi 

dengan menyajikan gambar secara benar, yaitu 

yang memenuhi beberapa kriteria pemilihan 

dan penggunaan gambar, dan dapat juga 

dibantu dengan menggunakan media 

pendidikan yang lainnya. 

Evaluasi Aspek Afektif 

Kata evaluasi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu: “evaluation” yang artinya 

penilaian. Menurut Wand and Brown (1957:1) 

dikatakan bahwa “Evaluation refer to the act 

or process to determining the value of 

something”. Sedangkan menurut Norman E 

Gronlund (1981: 5 – 6) dikatakan bahwa: “ . . . 

evaluation may be defined as a sistematic 

process of determining the extent to which 

instructional objectives are achieved by 

pupils”. Dari kedua pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian evaluasi adalah 

suatu proses yang sistematis untuk 

menentukan nilai siswa berdasarkan 

pencapaian tujuan pengajaran yang telah 

dicapai oleh mereka. 

Mengenai tujuan atau fungsi evaluasi, 

Suharsimi Arikunto (1988:9−11) 

mengemukakan empat fungsi yaitu: 

a. Fungsi selektif 

Dengan cara mengadakan penilaian, guru 

mempunyai cara untuk mengadakan seleksi 

atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian 

itu sendiri mempunyai tujuan antara lain: 

1) Untuk memilih siswa yang diterima di 

sekolah tertentu 

2) Untuk memilih siswa yang dapat naik 

kelas atau tinggal kelas 

3) Untuk memilih siswa yang seharusnya 

mendapat bea siswa 

4) Untuk memilih siswa yang sudah berhak 

meninggalkan sekolah dan sebagainya. 

b. Fungsi diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam 

penilaian cukup memenuhi persyaratan 

maka dengan melihat hasilnya, guru akan 

dapat mengetahui kelemahan siswa. 

Disamping itu diketahui pula sebab-sebab 

kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan 

penilaian sebenarnya guru mengadakan 

diagnosa kepada siswa tentang kebaikan 

dan kelemahannya. Dengan diketahui 

sebab-sebab kelemahan ini akan lebih 

mudah dicari cara untuk mengatasinya. 

c. Fungsi penempatan 

Untuk dapat menentukan dengan pasti 

dikelompok mana seorang siswa harus 

ditempatkan digunakan suatu penilaian. 

Sekelompok siswa yang mempunyai hasil 

penilaian yang sama akan berada dalam 

kelompok yang sama pula dalam belajar. 

d. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana suatu program berhasil 

diterapkan. 

Beberapa jenis skala sikap yang dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, 

dikemukakan oleh Arikunto (1988:180–183) 

yaitu: 

a. Skala Likert 

Skala ini disusun dalam bentuk suatu 

pertanyaan dan diikuti oleh lima respon 

yang menunjukkan tingkatan seperti: 

 SS = Sangat Setuju 

 S = Setuju 

 TB = Tidak Berpendapat 

 TS = Tidak Setuju 

 STS = Sangat Tidak Setuju 

b. Skala Pilihan Ganda 

Skala ini bentuknya seperti soal pilihan 

ganda yaitu suatu pernyataan yang diikuti 

oleh sejumlah alternatif pendapat. 

c. Skala Thurstone 

Skala Thurstone merupakan skala mirip 

skala buatan Likert, karena merupakan 

suatu instrumen yang jawabannya 

menunjukkan tingkatan. 

d. Skala Guttman 

Skala ini berupa tiga atau empat buah 

pernyataan yang masing-masing harus 

dijawab “ya” atau “tidak”. Pernyataan-

pernyataan tersebut menunjukkan suatu 

tingkatan yang berurutan sehingga bila 

responden setuju pernyataan nomor dua, 

diasumsikan setuju dengan nomor satu. 

Selanjutnya jika responden setuju dengan 

pernyataan nomor tiga, berarti setuju 

dengan pernyataan nomor satu dan dua. 

e. Semantic Differential 

Instrumen yang disusun oleh Osgood dkk 

ini mengukur konsep-konsep untuk tiga 

dimensi. Dimensi-dimensi yang diukur 

dalam kategori baik – tidak baik, kuat – 

lemah, dan cepat – lambat atau aktif – 

pasif. Atau dapat juga berguna – tidak 

berguna. 

f. Pengukuran Minat 

Disamping menggunakan skala seperti 

dicontohkan di atas minat juga dapat diukur 

dengan menggunakan pilihan terhadap 

suatu pernyataan. Pilihan tersebut adalah: 
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senang, sampai dengan sangat senang dapat 

diteruskan sendiri seberapa suka. Boleh 

juga diteruskan sampai 11 skala. 

Nilai-Nilai Pancasila 

Sebagaimana telah dikemukakan di 

muka, bahwa nilai adalah suatu ide, konsep 

tentang apa yang menurut seseorang 

dipandangnya penting dalam kehidupan. 

Sekiranya seseorang menilai sesuatu, ia 

memandang bahwa sesuatu itu berharga. Hal 

ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada 

pada diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa 

dan karsa serta kepercayaan. Jadi sesuatu itu 

dikatakan bernilai apabila memiliki nilai 

kebenaran (berguna), nilai keindahan, nilai 

baik dan nilai moral/etis dan nilai agama. 

Mengenai nilai ini Darmodiharjo 

(1984:66−67) mengutip pendapat Notonegoro, 

membagi nilai menjadi tiga yaitu: 

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi unsur jasmani manusia. 

b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan aktifitas. 

c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi unsur rohani manusia. Nilai 

kerohanian ini dapat dibedakan atas empat 

macam: 

1) Nilai kebenaran/kenyataan yang 

bersumber pada unsur akal manusia 

(ratio, budi, cipta) 

2) Nilai keindahan, yang bersumber pada 

unsur rasa manusia (perasaan estetis) 

3) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang 

bersumber kehendak/ kemauan manusia 

(will, karsa, etik) 

4) Nilai religius, yang merupakan nilai 

Ketuhanan, kerohanian tinggi dan 

mutlaq. Nilai religius ini bersumber 

pada kepercayaan/ keyakinan manusia. 

Jadi yang mempunyai nilai itu tidak 

hanya segala sesuatu yang berwujud benda 

material, akan tetapi sesuatu yang tidak 

berwujud benda material juga memiliki nilai. 

Bahkan sesuatu yang tidak berwujud benda 

material itu dapat mempunyai nilai yang 

sangat tinggi dan mutlaq bagi manusia. 

Dalam hubungannya dengan 

pengertian nilai diatas, Pancasila tergolong 

dalam nilai kerohanian tetapi nilai kerohanian 

yang mengakui adanya nilai material dan nilai 

vital (Darji Darmodiharjo, 1984: 68). Hal ini 

berarti bahwa Pancasila yang tergolong dalam 

nilai kerohanian itu didalamnya terkandung 

nilai-nilai yang secara lengkap dan harmonis, 

baik nilai material maupun nilai vital, nilai 

religius. Hal ini dapat dilihat pada susunan 

sila-sila Pancasila yang sistematis dan hirarkis, 

yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan 

Yang Maha Esa” sampai dengan sila kelima 

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia”. 

Ketetapan MPR No. 11/MPR/1976 

juga dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa 

memberikan petunjuk-petunjuk nyata dan jelas 

mengenai pengamalan kelima sila dari 

Pancasila. Adapun isi dari ketetapan itu 

adalah: 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing 

menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab 

2) Hormat menghormati dan bekerja sama 

antara pemeluk agama dan penganut-

penganut kepercayaan yang berbeda-

beda sehingga terbina kerukunan hidup 

3) Saling menghormati kebebasan 

menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya 

4) Tidak memaksakan suatu agama dan 

kepercayaan kepada orang lain 

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

1) Mengakui persamaan derajat, persamaan 

hak, persamaan kewajiban antara 

sesama manusia 

2) Saling mencintai sesama manusia 

3) Mengembangkan sikap tenggang rasa 

4) Tidak semena-mena terhadap orang lain 

5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan 

6) Gemar melakukan kegiatan 

kemanusiaan 

7) Berani membela kebenaran dan keadilan 

8) Bangsa Indonesia merasa dirinya 

sebagai bagian dari seluruh umat 

manusia, karena itu dikembangkan sikap 

hormat menghormati dan bekerjasama 

c. Sila Persatuan Indonesia 

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, 

kepentingan dan keselamatan bangsa 

dan negara diatas kepentingan pribadi 

dan golongan 

2) Rela berkorban untuk kepentingan 

bangsa dan negara 

3) Cinta tanah air dan bangsa 

4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan 

bertanah air Indonesia 
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5) Memajukan pergaulan demi persatuan 

dan kesatuan bangsa yang berbhineka 

Tunggal Ika 

d. Sila Permusyawaratan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

1) Mengutamakan kepentingan negara dan 

masyarakat 

2) Tidak memaksakan kehendak kepada 

orang lain 

3) Mengutamakan musyawarah dalam 

mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama 

4) Musyawarah untuk mencapai mufakat 

diliputi oleh semangat kekeluargaan 

5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung 

jawab meneria keputusan musyawarah 

6) Musyawarah dilakukan dengan akal 

sehat dan sesuai dengan hati nurani 

yang luhur 

7) Keputusan yang diambil harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusia serta nilai-nilai kebenaran dan 

keadilan. 

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia 

1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan 

yang luhur yang mencerminkan sikap 

dan suasana kekeluargaan dan 

kegotong royongan 

2) Bersikap adil 

3) Menjaga keseimbangan antara hak dan 

kewajiban 

4) Menghormati hak-hak orang lain 

5) Suka memberi pertolongan kepada 

orang lain 

6) Menjauhi terhadap sikap pemerasan 

terhadap orang lain 

7) Tidak bersikap boros 

8) Tidak bergaya hidup mewah 

9) Tidak melakukan pekerjaan yang 

merugikan kepentingan umum 

10) Suka bekerja keras 

11) Menghargai hasil karya orang lain 

12) Bersama-sama berusaha mewujudkan 

kemajuan yang merata dan berkeadilan 

sosial (Bahan Penataran dan Bahan 

Referensi Penataran bagi Mahasiswa 

Baru, tahun 1987/1988: 288-289) 

 

 

 

 

Pembahasan 

Desain Penyusunan Alat Evaluasi yang 

Menggunakan Ilustrasi Gambar 

Dengan berdasar pada landasan teori di 

muka, maka alat evaluasi hasil belajar yang 

menggunakan ilustrasi gambar untuk 

mengukur aspek afektif peserta didik Sekolah 

Dasar terhadap nilai-nilai Pancasila dapat 

disusun dengan mengetahui lebih dahulu 

tujuan evaluasi itu. Adapun tujuan evaluasi 

yang dimaksud dalam makalah ini adalah 

untuk mengukur aspek afektif peserta didik 

Sekolah Dasar terhadap nilai-nilai Pancasila. 

Setelah tujuan evaluasi ditetapkan, 

langkah selanjutnya adalah menentukan bahan 

evaluasi. Adapun bahan evaluasi yang 

dimaksud dalam penyusunan alat evaluasi ini 

adalah 36 butir nilai-nilai Pancasila seperti 

yang tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 

11/MPR/1978. 

Selanjutnya bahan evaluasi tersebut 

diuraikan menjadi contoh-contoh tingkah laku 

yang sederhana dan sesuai maksudnya tingkah 

laku yang sudah dikenal oleh siswa dan sesuai 

dengan masing-masing butir nilai-nilai 

Pancasila. Setelah contoh-contoh tingkah laku 

tersebut kita dapatkan langkah selanjutnya 

adalah mewujudkan contoh tingkah laku itu ke 

dalam bentuk gambar. Dalam pembuatan 

gambar yang akan dijadikan sebagai alat 

evaluasi disamping harus disesuaikan dengan 

contoh tingkah laku yang mencerminkan 

pelaksanaan butir-butir nilai Pancasila juga 

harus dapat mengungkapkan realitas 

kehidupan atau menunjukkan situasi yang 

sebenarna, sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kondisi peserta didik, dapat 

menunjukkan perbuatan atau aktifitas tertentu, 

memiliki kesan tertentu, bernilai estetis dan 

mengandung nilai praktis, serta harus artistik. 

Hal ini dapat menimbulkan daya tarik yang 

kuat dalam membangkitkan minat siswa. 

Setelah gambar-gambar itu diperoleh, 

langkah selanjutnya adalah menyusun alat 

evaluasi dalam bentuk angket atau kuesioner, 

yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi 

oleh peserta didik (responden). Kuesioner 

yang disusun dengan menyediakan jawaban 

lengkap sehingga pengisi hanya cukup 

memberi tanda pada jawaban yang dipilih. 

Pertanyaan dalam angket yang dibuat itu juga 

harus disesuaikan dengan isi pesan gambar. 

Pilihan jawaban dalam angket ini berupa 

pernyataan-pernyataan yang diikuti oleh 

sejumlah alternatif pendapat, yang dalam 
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pembuatannya berdasarkan pada tingkatan-

tingkatan dalam aspek afektif yaitu dari sejak 

tingkat menerima (receiving) sampai dengan 

karakterisasi (characterization). Jadi dalam 

alat evaluasi ini berbentuk angket yang 

menggunakan skala sikap (alat pengukur 

sikap) berupa gabungan dari skala pilihan 

ganda, skala Guttman, dan tingkatan-tingkatan 

dalam aspek afektif. Pernyataan-pertanyaan 

dalam pilihan jawaban tersebut dapat dibuat 

sebanyak dua sampai dengan lima buah. Agar 

lebih jelas dapat dilihat contoh berikut ini: 

Untuk sebuah gambar yang berisi 

tentang kegiatan warga kampung mengadakan 

kerja bakti kebersihan lingkungan. Pertanyaan 

yang diajukan adalah: “Pada saat anda ingin 

melihat acara TV pada hari Minggu, 

sedangkan pada hari itu dikampung anda 

mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan 

seperti yang terlihat pada gambar maka 

tindakan apakah yang akan kamu lakukan?” 

Pernyataan-pernyataan yang disediakan 

adalah: 

1. Tetap melihat TV, karena acaranya sangat 

bagus 

2. Ikut kerja bakti karena kebersihan 

lingkungan merupakan kepentingan 

masyarakat 

3. Ingin ikut kera bakti di lain kesempatan 

saja 

4. Ikut kerja bakti karena ditempat kerja bakti 

banyak teman 

Dalam menyusun pernyataan-

pernyataan dalam pilihan jawaban tidak perlu 

harus urut, maksudnya dari tingkat yang 

rendah ke tingkat yang tinggi, namun dapat 

disusun secara acak misalnya untuk soal 

pertama, pilihan jawaban untuk “a” digunakan 

tingkat receiving, untuk “b” digunakan tingkat 

organizing, untuk “c” tingkat responding dan 

untuk “d” tingkat valuing. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat lampiran 1 (diagram 

model desain penyusunan alat evaluasi yang 

menggunakan ilustrasi gambar) dan lampiran 2 

(contoh alat evaluasi yang menggunakan 

ilustrasi gambar untuk mengukur aspek afektif 

peserta didik Sekolah Dasar terhadap nilai-

nilai Pancasila). 

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar yang 

Menggunakan Ilustrasi Gambar 

1. Mempersiapkan Alat Evaluasi 

Sebelum melaksanakan kegiatan 

evaluasi, maka alat evaluasi yang akan 

digunakan harus benar-benar sudah siap 

baik mengenai mutu maupun jumlah alat 

evaluasi tersebut. Alat evaluasi yang sudah 

siap ini tidak boleh diketahui oleh siswa 

sebelum pelaksanaan evaluasi. Oleh 

karenanya pada saat memperbanyak jumlah 

alat evaluasi harus berada dalam ruang 

tertutup, dan tidak diperbolehkan masuk 

bagi selain petugas. Apabila ada beberapa 

lembar kuesioner yang tidak terpakai, 

jangan dibuang disembarang tempat, 

karena mungkin terjadi kuesioner telah 

diketahui siswa sebelum kegiatan evaluasi 

dilaksanakan. Setelah kuesioner 

mencukupi, segera dimasukkan dalam 

amplop tertutup agar terjaga kerahasiannya. 

2. Pengaturan Ruang Evaluasi 

Ruangan yang akan digunakan untuk 

pelaksanaan evaluasi hendaknya diatur 

sebaik mungkin, antara tempat duduk siswa 

jangan terlalu dekat, sebaiknya ada sela 

satu tempat duduk antara dua anak. Perlu 

diciptakan suasana ruangan yang tenang 

agar siswa dapat berkonsentrasi dengan 

baik dalam mengerjakan kuesioner 

tersebut. 

3. Kegiatan Guru 

Dalam pelaksanaan evaluasi hasil 

belajar yang menggunakan ilustrasi gambar 

untuk mengukur aspek afektif peserta didik 

Sekolah Dasar terhadap nilai-nilai 

Pancasila, guru melaksanakan kegiatan 

sebagai berikut: (a) Menertibkan tempat 

duduk siswa, (b) menciptakan suasana 

kelas yang tenang namun tidak terasa kaku 

(mencekam), (c) apabila siswa dalam 

ruangan kelas yang diisi lebih dari 25 

siswa, sebaiknya guru meminta seseorang 

untuk membantu mengawasi jalannya 

kegiatan evaluasi, guru menginformasikan 

kepada siswa, bahwa pada saat ini akan 

diberikan gambar-gambar yang disertai 

dengan pertanyaan-pertanyaan dan 

sekaligus pilihan jawabannya. Siswa nanti 

supaya memilih salah satu jawaban yang 

sesuai dengan dirinya, (d) guru selanjutnya 

menanyakan kepada siswa apakah sudah 

memahami cara mengerjakannya, apabila 

ada yang belum dipahami supaya 

menanyakannya, (e) setelah siswa 

memahami caa mengerjakannya, guru 

membagikan kuesioner kepada siswa, (f) 

guru menginformasikan kembali agar 

dalam mengerjakan kuesioner tersebut, 

siswa tidak bekerja sama dengan temannya 

dan supaya jangan tergesa-gesa dalam 

mengerjakannya karena waktu yang 
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disediakan cukup banyak, (h) guru bersama 

petugas mengawasi jalannya evaluasi, (i) 

guru mengumpulkan kuesioner yang sudah 

diselesaikan siswa. 

4. Kegiatan Siswa 

Hal-hal yang dialkukan adalah 

sebagai berikut: (a) siswa dengan tertib dan 

tenang berada di tempat duduk masing-

masing, (b) siswa memperhatikan semua 

informasi dari guru dan menanyakan 

apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, 

(c) masing-masing siswa menerima 

lembarang-lembaran kuesioner, (d) siswa 

mengerjakan kuesioner sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan evaluasi, (e) setelah 

selesai mengerjakan, masing-masing siswa 

menyerahkan pekerjaannya kepada guru. 

5. Jumlah Waktu yang Diperlukan dalam 

Kegiatan Evaluasi yang Menggunakan 

Ilustrasi Gambar 

Sebagaimana telah dikemukakan 

dalam landasan teori di muka, bahwa 

seseorang memerlukan sejumlah waktu 

untuk dapat memahami isi pesan dari 

sebuah gambar, karena dalam memahami 

gambar seorang perlu melalui tahap-tahap 

atau periode-periode yaitu tahap melihat 

obyek secara menyeluruh kemudian tahap 

menentukan obyek-obyek yang dilihat, 

baru seseorang mencapai tahap 

menafsirkan dan menarik kesimpulan-

kesimpulan mengenai isi pesan gambar itu. 

Oleh karenanya dalam pelaksanaan 

kegiatan evaluasi hasil belajar yang 

menggunakan ilustrasi gambar memerlukan 

tambahan waktu yang lebih banyak, yaitu 

untuk mengerjakan setiap soal diberikan 

waktu kira-kira 4 sampai dengan 5 menit. 

Sehingga apabila soal dalam alat evaluasi 

itu berjumlah 36 buah soal maka waktu 

yang diperlukan adalah 144 sampai 180 

menit atau 2 ½ sampai 3 jam. 

6. Penilaian Hasil Evaluasi 

Penilaian terhadap jawaban siswa 

berkaitan dengan jenis tingkah laku yang 

ditunjukkan dalam gambar dan jawaban 

yang dipilih oleh siswa. Apabila jawaban 

yang disediakan sebanyak empat buah yaitu 

dari tingkat penerimaan sampai dengan 

tingkat pengorganisasian sedangkan 

jawaban yang dipilih oleh siswa baru pada 

tingkat merespon. Sebagai gambaran dapat 

kita gunakan contoh terdahulu yaitu tentang 

gambar kerja bakti bersih lingkungan maka 

apabila siswa memilih jawaban “b” yang 

berisi tentang kesediaan siswa untuk 

mengikuti kerja bakti karena kerja bakti 

merupakan kegiatan untuk kepentingan 

masyarakat, dapat dikatakan bahwa siswa 

tersebut telah mencapai tingkat 

mengorganisasikan sistem nilai 

kepentingan individu dan kepentingan 

masyarakat. Dan apabila siswa memilih 

jawabanj “c” yang berisi tentang kesediaan 

siswa untuk mengikuti kerja bakti di lain 

hari saja, dapat dikatakan bahwa siswa 

tersebut baru mencapai tingkat penerimaan 

saja. 

Dengan melihat hasil evaluasi, guru 

akan dapat mengetahui pada butir-butir 

nilai Pancasila yang mana saja yang siswa 

masih memiliki sikap yang rendah atau 

memiliki sikap yang tinggi. Dengan 

mengetahui hal ini guru akan dapat 

memberikan pendidikan yang lebih untuk 

butir-butir nilai Pancasila yang siswa masih 

memiliki sikap yang rendah dan terus 

menumpuk sikap yang baik untuk butir-

butir nilai Pancasila yang lain yang siswa 

telah memiliki sikap yang baik. 

 

Simpulan 

Dari pembahasan sebagaimana yang 

telah dikemukakan di atas dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Apabila ilustrasi gambar disertakan dalam 

alat evaluasi hasil belajar untuk mengukur 

aspek afektif peserta didik Sekolah Dasar 

terhadap nilai-nilai Pancasila, akan sangat 

membantu peserta didik dalam memahami 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal 

ini dikarenakan ilustrasi gambar mampu 

menkonkritkan hal-hal yang sifatnya masih 

abstrak dan sulit dipahami oleh peserta 

didik. Kesesuaian pengertian antara 

maksud pertanyaan dalam alat evaluasi 

dengan maksud siswa, akan memberikan 

hasil yang tepat dan informasi tentang 

aspek afektif siswa yang sesungguhnya 

akan dapat diketahui. 

2. Alat evaluasi hasil belajar yang 

menggunakan ilustrasi gambar untuk 

mengukur aspek afektif peserta didik 

Sekolah Dasar terhadap nilai-nilai 

Pancasila dapat disusun dengan cara 

menentukan tujuan evaluasi menjadi contoh 

tingkah laku, mewujudkan contoh tingkah 

laku dalam bentuk gambar, dan terakhir 

menyusun alat evaluasi dalam bentuk 

kuesioner. Kuesioner yang dibuat 
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berdasarkan skala pilihan ganda, skala 

Guttman dan pada tingkatan-tingkatan 

dalam aspek afektif. 

3. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar yang 

menggunakan ilustrasi gambar memerlukan 

tambahan waktu kira-kira dua kali lipat bila 

dibandingkan dengan pelaksanaan evaluasi 

dengan tes pilihan ganda yang tanpa 

disertai ilustrasi gambar. Hal ini 

dikarenakan dalam mengerjakan evaluasi 

peserta didik perlu memahami gambar 

terlebih dahulu. Dan untuk memahami 

gambar ini memerlukan waktu. 
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Abstrak 

 

Permendikbud nomor 68 tahun 2013 menyebutkan bahwa salah satu kompetensi 

dasar mata pelajaran Matematika SMP yang diharapkan dimiliki peserta didik 

terkait dengan kompetensi inti ke-2 adalah “menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah 

menyerah”. Untuk menghantarkan agar peserta didik memiliki kompetensi 

dasar tersebut tentunya diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat 

memunculkan sikap-sikap tersebut di atas. Banyak model-model pembelajaran 

yang dapat dipergunakan guru dalam membantu peserta didik mempunyai 

kompetensi tersebut. Salah satunya adalah model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning). Namun demikian, sampai saat ini yang 

masih dirasakan guru adalah belum banyak contoh-contoh bagaimana 

penerapan model pembelajaran tersebut dilakukan di kelas. Artikel ini 

memberikan alternatif contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

untuk mata pelajaran Matematika SMP kelas VII. 

 

Kata Kunci: penerapan, model pembelajaran, problem based learning. 

 
Pendahuluan 

Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum, lampiran IV 

Pedoman Umum Pembelajaran menyebutkan 

bahwa secara prinsip kegiatan pembelajaran 

merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama 

semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang diperlukan dirinya 

untuk hidup dan untuk bermasyarakat, 

berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh 

karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan 

untuk memberdayakan semua potensi peserta 

didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

Disebutkan pula bahwa strategi pembelajaran 

yang akan digunakan harus diarahkan untuk 

memfasilitasi pencapaian kompetensi yang 

telah dirancang dalam dokumen kuriulum agar 

setiap individu mampu menjadi pembelajar 

mandiri sepanjang hayat dan yang pada 

gilirannya mereka menjadi komponen penting 

untuk mewuudkan masyarakat belajar. Untuk 

mencapai kualitas yang telah dirancang dalam 

dokumen kurikulum tersebut, kegiatan 

pembelajaran perlu menggunakan prinsip : (1) 

berpusat pada peserta didik (2) 

mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) 

menciptakan kondisi menyenangkan dan 

menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, 

logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 

pengalaman belajar yang beragam melalui 

penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, 

kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Sementara itu, dalam Permendikbud 

nomor 68 tahun 2013 disebutkan bahwa salah 

satu kompetensi dasar mata pelajaran 

Matematika SMP yang diharapkan dimiliki 

siswa terkait dengan kompetensi inti ke-2 yaitu 

“menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah”. Untuk 

menghantarkan agar siswa memiliki 

kompetensi dasar tersebut tentunya diperlukan 

suatu kegiatan pembelajaran yang dapat 

memunculkan sikap-sikap tersebut di atas. 

Salah satunya adalah pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning). Namun 

demikian, sampai saat ini yang masih 

dirasakan guru adalah belum banyak contoh-
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contoh bagaimana penerapan model 

pembelajaran tersebut dilakukan di kelas. 

Artikel ini memberikan alternatif contoh 

penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah untuk mata pelajaran Matematika 

SMP kelas VII. 

 

Kajian Pustaka 

Untuk dapat meningkatkan kualitas 

dalam pembelajaran para ahli pembelajaran 

menyarankan penggunaan paradigma 

pembelajaran konstruktifistik dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dengan adanya perubahan 

paradigma belajar tersebut terjadi perubahan 

fokus pembelajaran dari berpusat pada guru 

kepada belajar berpusat pada siswa. 

Pembelajaran dengan lebih memberikan 

nuansa yang harmonis antara guru dan siswa 

dengan memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk berperan aktif dan 

mengkonstruksi konsep-konsep yang 

dipelajarinya. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

mempunyai tujuan agar siswa memiliki 

motivasi tinggi dan kemampuan belajar 

mandiri serta bertanggungjawab untuk selalu 

memperkaya dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ada 

beberapa pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yaitu salah satunya dalah pembelajaran 

berbasis masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah 

merupakan salah satu metode dalam 

pembelajaran yang menggunakan masalah 

sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru. 

Dalam usaha memecahkan masalah tersebut 

mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan 

dan ketrampilan yang dibutuhkan atas masalah 

tersebut. Punaji Setyosari (2006: 1) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah adalah suatu metode atau cara 

pembelajaran yang ditandai oleh adanya 

masalah nyata, a real-world problems sebagai 

konteks bagi mahasiswa untuk belajar kritis 

dan ketrampilan memecahkan masalah dan 

memperoleh pengetahuan. 

Gardner (2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah merupakan 

alternatif model pembelajaran yang menarik 

dalam pembelajaran ruang kelas yang 

tradisional. Dengan model pembelajaran 

berbasis masalah, dosen menyajikan kepada 

mahasiswa sebuah masalah, bukan kuliah atau 

tugas. Sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif 

belajar untuk menemukan dan menyelesaikan 

masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah 

mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan 

menerapkan kecakapan yang penting yaitu 

pemecahan masalah berdasarkan keterampilan 

belajar sendiri atau kerjasama kelompok dam 

memperoleh pengetahuna yang luas. Dosen 

mempunyai peran untuk memberikan inspirasi 

agar potensi dan kemampuan mahasiswa 

dimaksimalkan. 

Pembelajaran berbasis masalah memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Belajar diawali dengan masalah 

b. Masalah yang diberikan berhubungan 

dengan dunia nyata siswa 

c. Mengorganisasikan pelajaran seputar 

masalah 

d. Mahasisawa diberikan tanggungjawab yang 

besar untuk melakukan proses belajar     

secara mandiri 

e. Menggunakan kelompok kecil 

f.  Mahasiswa dituntut untuk 

mendemonstrasikan apa yang telah 

dipelajari dalam bentuk kinerja (I wayan 

Dasna dan Sutrisno, 2007) 

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam 

pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan 

adanya permasalahan. Masalah yang dijadikan 

pembelajaran dapat muncul dari mahasiswa 

atau dosen. Sehingga mahasiswa dapat 

memilih masalah yang dianggap menarik 

untuk dijadikan pembelajaran. 

 

Metode Kajian 

Banyak buku yang membahas tentang 

pembelajaran berbasis masalah sebagai salah 

satu strategi di dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa. Sebelum 

memberikan alternatif contoh penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah untuk 

mata pelajaran Matematika SMP kelas VII, 

dalam artikel ini terlebih dahulu akan 

diuraikan adalah beberapa pengertian tentang 

pembelajaran berbasis masalah atau problem 

based learning (PBL) yang terdapat dalam 

buku Materi Pelatihan Guru Implementasi 

Kurikulum 2013 Matematika SMP/MTs. 

Dalam buku materi pelatihan tersebut 

diuraikan dua definisi PBL sebagai berikut 

(BPSDM P dan K dan PMP, 2013: 229). 

1. Pembelajaran berbasis masalah merupakan 

sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar. 
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Dalam kelas yang menerapkan 

pembelajaran berbasis masalah, peserta 

didik bekerja dalam tim untuk memecahkan 

masalah dunia nyata (real world). 

2. Pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu metode pembelajaran yang 

menantang peserta didik untuk “belajar 

bagaimana belajar”, bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang 

diberikan ini digunakan untuk mengikat 

peserta didik pada rasa ingin tahu pada 

pembelajaran yang dimaksud. Masalah 

diberikan kepada peserta didik, sebelum 

peserta didik mempelajari konsep atau 

materi yang berkenaan dengan masalah 

yang harus dipecahkan.  

 

Pembahasan 

Selanjutnya, masih dalam buku Materi 

Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 

Matematika SMP/MTs, dalam penerapannya 

pembelajaran berbasis masalah 

dikelompokkan kedalam 5 tahap. Kelima tahap 

tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut 

(BPSDM P dan K dan PMP, 2013: 236). 

   

Tahapan-Tahapan Model PBL 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yg 

dibutuhkan 

Orientasi peserta didik kepada masalah. . 

.  Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

 dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

  

Fase 2 Membantu peserta didik mendefinisikan 

Mengorganisasikan peserta didik. danmengorganisasikan tugas belajar yang 

 berhubungan dengan masalah tersebut. 

  

Fase 3 Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

Membimbing penyelidikan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

individu dan kelompok. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

 masalah. 

  

Fase 4 Membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

Mengembangkan dan menyajikan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

hasil karya. model dan berbagi tugas dengan teman. 

  

Fase 5 Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

Menganalisa dan mengevaluasi telah dipelajari /meminta kelompok presentasi hasil 

proses pemecahan masalah. kerja. 

  

 

Di bawah ini akan diberikan salah satu 

alternatif contoh bagaimana menerapkan 

kelima tahap pembelajaran berbasis masalah 

tersebut. dalam contoh ini diambilkan materi 

untuk mata pelajaran Matematika kelas VII 

terkait dengan topik/sub topik Bilangan/Pola 

Bilangan. Kompetensi dasar yang dipilih 

adalah : 

2.1.  Menunjukkan sikap logis, kritis, 

analitik, konsisten dan teliti, 
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bertanggung jawab, responsif, dan tidak 

mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah. 

2.2.  Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, 

dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar. 

2.3.  Memahami pola dan menggunakannya 

untuk menduga dan membuat 

generalisasi (kesimpulan). 

2.4.  Menggunakan pola dan generalisasi 

untuk menyelesaikan masalah. 

Tahapan dalam penerapan model PBL. 

1. Tahap ke-1 (Fase 1): orientasi peserta 

didik pada masalah. 

Pada tahap ini, pembelajaran dimulai 

dengan menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. 

Hal ini sangat penting untuk memberikan 

motivasi agar peserta didik dapat 

mengetahui pembelajaran yang akan 

dilakukan. Kegiatan pembelajaran yang 

dimungkinkan adalah sebagai berikut. 

a. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan kompetensi 

dasar yang dipilih, tujuan pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

Peserta didik dapat: 

 memahami pola dan 

menggunakannya untuk 

menduga dan membuat 

generalisasi (kesimpulan) 

serta untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

 Memiliki rasa ingin tahu 

 ung 

jawab, kerjasama, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

b. Guru mengajukan fenomena atau 

cerita untuk memunculkan 

masalah terkait pola, memotivasi 

peserta didik dengan 

menyampaikan kegunaan praktis 

dari pemahaman peserta didik 

terhadap penerapan pola yang 

dapat dipergunakan untuk 

menduga atau membuat suatu 

generalisasi atau kesimpulan. 

c. Guru memberikan masalah terkait 

penerapan pola bilangan yaitu 

peserta didik diminta untuk 

memperkirakan berapa banyak 

kursi yang dibutuhkan dalam suatu 

gedung pertunjukan jika susunan 

kursi yang dirancang dalam suatu 

gedung pertunjukan tersebut 

berbentuk trapesium samakaki 

seperti gambar berikut. 

 

 
 (i) (ii) 

 

i. Jika pada susunan kursi baris 

pertama akan diisi 4 kursi, 

baris kedua diisi 6 kursi, baris 

ketiga diisi 8 kursi, dan 

seterusnya setiap baris ke 

belakang bertambah 2 kursi, 

berapakah banyaknya kursi 

yang dibutuhkan jika susunan 

kursi yang dibentuk ada 12 

baris, 15 baris, dan 20 baris? 

Dapatkah kamu membuat 

rumus untuk memprediksikan 

banyak kursi yang dibutuhkan 

dalam gedung pertunjukkan 

tersebut jika terdapat n baris? 

ii. Jika pada susunan kursi baris 

pertama akan diisi 7 kursi, 

baris kedua diisi 9 kursi, baris 

ketiga diisi 11 kursi, dan 

seterusnya setiap baris ke 

belakang bertambah 2 kursi, 

berapakah banyaknya kursi 

yang dibutuhkan jika susunan 

kursi yang dibentuk ada 10 

baris, 12 baris, dan 15 baris? 

Dapatkah kamu membuat 

rumus untuk memprediksikan 
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banyak kursi yang dibutuhkan 

dalam gedung pertunjukkan 

tersebut jika terdapat n baris? 

d. Guru selanjutnya menjelaskan cara 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan berikutnya yaitu 

melalui penyelidikan, kerja 

kelompok, dan presentasi hasil. 

2. Tahap ke-2 (fase 2), mengorganisasi 

peserta didik dalam belajar. 

Pada tahap ini aktivitas utama guru adalah 

membantu peserta didik untuk belajar 

(mengorganisasikan peserta didik untuk 

belajar yang berhubungan dengan masalah 

yang diberikan). Kegiatan pembelajaran 

yang dimungkinkan adalah: 

a. Guru mengelompokkan peserta didik 

dalam kelompok kecil yang terdiri atas 

4-5 orang. 

b. Guru memberi tugas kelompok untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan 

dengan melalui diskusi kelompok. 

c. Guru memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membaca buku peserta 

didik atau sumber lain atau melakukan 

penyelidikan guna memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan 

masalah yang diberikan. 

3. Tahap ke-3 (fase 3), membimbing 

penyelidikan secara individu maupun 

kelompok. 

Pada tahap ini, guru membimbing peserta 

didik dalam memecahkan masalah melalui 

penyelidikan individu maupun kelompok. 

Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan 

sebagai berikut. 

a. Guru meminta peserta didik untuk 

melakukan penyelidikan dengan 

mengumpulkan informasi terkait banyak 

kursi yang dibutuhkan dalam setiap 

baris dan banyak kursi dalam beberapa 

baris. 

b. Guru membimbing peserta didik dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kritis dalam mencari jawaban terkait 

dengan masalah yang telah diberikan 

(banyak kursi yang dibutuhkan dalam 

menyusun barisan kursi). 

4. Tahap ke-4 (fase 4), mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

 

Pada tahap ini guru dapat membimbing 

peserta didik untuk mengembangkan hasil 

penyelidikannya dan meminta peserta didik 

mempresentasikan hasil temuannya. 

Kegiatan pembelajaran yang dimungkinkan 

sebagai berikut. 

a. Guru meminta peserta didk untuk 

mengembangkan hasil penyelidikan 

menjadi bentuk umum (rumus umum) 

yaitu berapa banyak kursi yang 

dibutuhkan jika terdapat n baris. 

b. Guru meminta perwakilan kelompok 

untuk menyampaikan hasil temuannya 

(jawaban terhadap masalah yang 

diberikan) dan memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk 

menanggapi dan memberi pendapat 

terhadap presentasi kelompok. 

5. Tahap ke-5 (fase 5), menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

Pada tahap ini guru memandu/memfasilitasi 

peserta didk untuk menganalisa dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

yang diperolehnya. Kegiatan pembelajaran 

yang dimungkinkan sebagai berikut. 

a. Guru membimbing siswa untuk 

melakukan analisis terhadap pemecahan 

masalah terkait pola bilangan yang telah 

ditemukan siswa. 

b. Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

c. Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

mengenai materi yang telah dipelajari 

siswa. 
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Penilaian (pengetahuan, keterampilan, dan sikap): 

 

1. Penilaian Pengetahuan 

 
Rubrik penilaian pengetahuan: 

Jawaban Skor 

Jawaban salah 0 

Jawaban benar, tanpa alasan 1 

Jawaban benar, alasan kurang tepat 2 

Jawaban benar, alasan tepat 3 

 

2. Penilaian Keterampilan 
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Rubrik penilaian keterampilan: 

Jawaban Skor 

Jawaban salah 0 

Jawaban benar, tanpa alasan 1 

Jawaban benar, alasan kurang tepat 2 

Jawaban benar, alasan tepat 3 

 

 

3. Penilaian Sikap 

 

Indikator Instrumen  

Siswa dapat menunjukkan sikap 

rasa ingin tahu, bertanggung 

jawab, kerjasama, dan tidak 

mudah menyerah dalam 

memecahkan suatu masalah. Lihat di bawah.  

  Format Penilaian Sikap     

Berilah angka 1 s.d. 4 pada kolom yang disediakan berdasarkan hasil pengamatan.  

 

         

No Nama   Sikap  

         

  Rasa Ingin tahu  Kerjasama  Tanggungjawab 

Tidak mudah 

menyerah  

1.         

         

2.         

         

3.         

         

4.         

         

5.         

         

 

Keterangan: 

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d. 4 

1 = Kurang : jika sikap yang diharapkan belum mulai tampak 

2 = Cukup : jika sikap yang diharapkan kadang-kadang tampak 

3 = Baik : jika sikap yang diharapkan sering tampak 

4 = Sangat Baik : jika sikap yang diharapkan selalu tampak 

Contoh kelima tahap dan penilaian yang penulis uraikan di atas merupakan suatu alternatif kegiatan 

pembelajaran berbasis masalah untuk topik yang sudah dipilih (pola bilangan) dan masih sangat 

dimungkinakan untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Kesimpulan 

Permendikbud nomor 68 tahun 2013 

menyebutkan bahwa salah satu kompetensi 

dasar mata pelajaran Matematika SMP yang 

diharapkan dimiliki peserta didik terkait 

dengan kompetensi inti ke-2 yaitu 

“menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah”.  

Selanjutnya dalam lampiran IV 

Permendikbud No. 81 A bagian pedoman 

umum pembelajaran juga telah diuraikan 

bahwa secara prinsip kegiatan pembelajaran 

merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untukmengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama 

semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang diperlukan dirinya 

untuk hidup dan untuk bermasyarakat, 

berbangsa, serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh 

karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan 

untuk memberdayakan semua potensi peserta 

didik menjadi kompetensi yang diharapkan. 

Untuk menghantarkan agar peserta didik 

memiliki kompetensi dasar tersebut tentunya 

diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang 

dapat menimbulkan/memunculkan sikap-sikap 

tersebut di atas. Salah satunya adalah 

pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (problem 

based learning). 

 

Pembelajaran berbasis masalah pada 

intinya merupakan suatu strategi pembelajaran 

yang diawali dengan penyajian adanya suatu 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

kemudian digunakan untuk membuat atau 

merangsang peserta didik untuk belajar lebih 

lanjut. Langkah-langkah (tahap-tahap) 

pembelajaran berbasis masalah yang telah 

dikemukakan terlihat bahwa pembelajaran 

berbasis masalah pada intinya merupakan 

suatu strategi yang digunakan guru dalam 

membelajarkan suatu materi pokok (materi 

pelajaran) terkait dengan kompetensi dasar 

yang dipilihnya dengan melalui pemberian 

masalah kepada peserta didik untuk 

diselesaikannya. Pemberian masalah yang 

harus diselesaikan ini hanyalah sebagai alat 

atau media agar peserta didik melakukan 

kegiatan belajar lebih lanjut. Contoh 

penerapan untuk sub topik pola bilangan yang 

diberikan hanyalah suatu kemungkinan 

alternatif kegiatan pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam model pembelajaran berbasis 

masalah. Dengan demikian masih sangat 

dimungkinkan untuk dikembangkan lebih 

lanjut. 
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Abstrak 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan pada siswa kelas VII F SMP Negeri 3 
Surabaya yang berjumlah 40 siswa dan terdiri dari 16 laki-laki dan 24 
perempuan. Penelitian ini dimulai dari Agustus hingga September 2018. Fakta 
yang ditemukan dalam pembelajaran IPS di kelas VII SMP Negeri 3 Surabaya, 
yaitu rendahnya motivasi siswa, siswa masih tergantung pada guru dan 
pembelajaran yang masih konvensional. Hal ini yang mendorong peneliti 
melakukan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation untuk 
meningkatkan prestasi belajar siswa agar tercapai tujuan pembelajaran.  
Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, refleksi dan evaluasi. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila 75% 
siswa mencapai KKM. Data diambil dari hasil ulangan harian. Hasil dari siklus 1 
sebanyak 70,59% siswa melebihi KKM dengan rata-rata nilai 75. Hasil dari 
siklus 2 sebanyak 92,5% siswa melebihi KKM dengan rata-rata nilai 88,5. 
Kenaikan hasil dari siklus 1 ke siklus 2 menunjukkan bahwa model pembelajaran 
Group Investigation dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas VII F 
SMP Negeri 3 Surabaya.  

Kata kunci : model pembelajaran, pembelajaran kooperatif, Group Investigation 
 
Pendahuluan 

 Pendidikan memegang peranan 
penting dalam proses peningkatan kualitas 
sumber daya manusia. Pendidikan secara 
umum dapat dimengerti sebagai suatu usaha 
sadar dan terrencana untuk mewujudkan 
suasana belajar agar siswa aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak, dan budi mulia, serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan Negara.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, 
Pembelajaran IPS seperti yang tertuang 
dalam Kurikulum SMP Negeri 3 Surabaya, 
dilaksanakan secara terpadu yang terdiri atas 
gabungan kajian Sosiologi, Geografi, Sejarah 
dan Ekonomi. Proses pembelajaran yang 
berlangsung masih bersifat konvensional. 
Rendahnya hasil belajar IPS Kelas VII F 
semester 1 tahun pelajaran 2017/2018, 
terlihat dari sebanyak 44,11% dari jumlah 
siswa 40 orang yang nilainya dibawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 80. Hal 
ini mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan 
pembelajaran kooperatif tipe group 
investigation pada siswa VII F SMP Negeri 3 
Surabaya agar dapat meningkatkan prestasi 
belajar IPS.  

Berdasarkan pengamatan selama ini 
rendahnya hasil belajar IPS pada Kelas VII F 
SMP Negeri 3 Surabaya disebabkan oleh 
siswa cenderung pasif, kurikulum yang padat 
dan pembelajaran IPS masih berpusat pada 
guru, serta metode pembelajaran yang 
konvensional. Dengan memperhatikan latar 
belakang masalah diatas maka permasalahan 
penelitian akan dirumuskan sebagai berikut; 
”Apakah model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Group investigation pada siswa Kelas 
VII F SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 
Pelajaran 2018/2019 dapat meningkatkan 
hasil belajar IPS ? ” 

Tujuan penelitian ini untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS  pada  siswa  
Kelas  VII F SMP Negeri 3 Surabaya  
melalui  pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group investigation. Penelitian ini 
diharapkan memberikan beberapa manfaat, 
antara lain: 
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Manfaat Teoritis 
 Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini 

dapat memberikan informasi, pada 
peningkatan kualitas pembelajaran IPS di 
kelas Kelas VII F SMP Negeri 3 Kota 
Surabaya, sehingga makin banyak siswa yang 
hasil belajarnya lebih dari atau sama dengan 
KKM. 
Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat 
bermanfaat : 
a. Agar siswa untuk lebih berminat dalam 

belajar IPS sehingga hasil belajar 
meningkat. 

b. Sebagai masukan bagi guru agar dapat 
mengerti variasi dari beberapa model 
pembelajaran, menjadi peka dan tanggap 
terhadap dinamika pembelajaran di 
kelasnya, meningkatkan kinerja yang 
lebih profesional dan penuh inovasi serta 
memperbaiki proses pembelajaran 
melalui suatu kajian yang dalam terhadap 
apa yang terjadi di kelasnya. 

c. Hasil Penelitian Tindakan Kelas ini akan 
memberikan sumbangan yang bermanfaat 
bagi SMP Negeri 3 Surabaya dalam 
rangka memperbaiki pembelajaran IPS 
khususnya dan pembelajaran yang lain 
pada umumnya. 

 
Kajian Pustaka 

Menurut Slameto, yang dikutip oleh 
Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa 
belajar adalah suatu proses usaha yang 
dilakukan individu untuk memperoleh suatu 
perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 
individu itu sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya. 

Menurut pandangan Gino, belajar 
merupakan kegiatan yang kompleks yang 
terdiri dari tiga komponen penting, yaitu 
kondisi eksternal, kondisi internal, dan hasil 
belajar. Selain itu belajar memiliki tiga tahab 
yaitu persiapan untuk belajar, perolehan dan 
unjuk perbuatan dan alih belajar. Dari 
beberapa pengertian belajar tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 
proses usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman individu itu sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya.  

Pembelajaran adalah suatu usaha dan 

proses yang dilakukan dengan mengacu pada 
tujuan yang sistematik dan terarah untuk 
mewujudkan perubahan tingkah laku. 
Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai 
seseorang dalam pengusasaan pengetahuan 
dan keterampilan yang dikembangkan dalam 
pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan tes 
angka nilai yang diberikan oleh guru ( 
Whina. 2006 : 11 ). Dimyati ( 1999: 43 ), 
menyatakan bahwa prestasi merupakan hasil 
usaha yang dilakukan dam menghasilkan 
perubahan yang dinyatakan dalam bentuk 
simbol untuk menunjukkan kemampuan 
pencapaian dalam hasil kerja dalam waktu 
tertentu. Pengetahuan, pengalaman dan 
keterampilan yang diperoleh akan 
membentuk kepribadian siswa, memperluas 
kepribadian siswa, memperluas wawasan 
kehidupan serta meningkatkan kemampuan 
siswa.  

Bertolak dari hal tersebut maka siswa 
yang aktif melaksanakan kegiatan dalam 
pembelajaran akan memperoleh banyak 
pengalaman. Dengan demikian siswa yang 
aktif dalam pembelajaran akan banyak 
pengalaman dan prestasi belajarnya 
meningkat. Sebaliknya siswa yang tidak aktif 
akan minim/sedikit pengalaman sehingga 
dapat dikatakan prestasi belajarnya tidak 
meningkat atau tidak berhasil. Dari beberapa 
pendapat diatas maka dapat disimpulkan 
bahwa prestasi belajar adalah sesuatu yang 
dapat dicapai yang dinampakkan dalam 
pengetahuan, sikap, dan keahlian.  

Pembelajaran kooperatif menurut 
Mohamad Nur (2005:129) adalah model 
pembelajaran yang dirancang untuk 
membelajarkan kecakapan akademik 
(academic Skill), sekaligus keterampilan 
sosial (social skill) termasuk interpersonal 
skill. Menurut pendapat Lie (2002:32), 
pembelajaran kooperatif adalah sistem 
pembelajaran yang memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bekerja sama dengan 
sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur 
dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai 
fasilitator. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 
adalah sistem pembelajaran yang berusaha 
memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) 
sebagai Menurut Depdiknas (2006:18) pada 
pembelajaran ini guru seyogyanya 
mengarahkan, membantu para siswa 
menemukan informasi, dan berperan sebagai 
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salah satu sumber belajar, yang mampu 
menciptakan lingkungan social yang 
dicirikan oleh lingkungan demokrasi dan 
proses ilmiah.  

Menurut Muslimin (2001:21) sifat 
demokrasi dalam kooperatif tipe Group 
Investigation ditandai oleh keputusan-
keputusan yang dikembangkan atau 
setidaknya diperkuat oleh pengalaman 
kelompok dalam konteks masalah yang 
menjadi titik sentral kegiatan belajar. Guru 
dan murid memiliki status yang sama 
dihadapan masalah yang dipecahkan dengan 
peranan yang berbeda. Jadi tanggung jawab 
utama guru adalah memotivasi siswa untuk 
bekerja secara kooperatif dan memikirkan 
masalah sosial yang berlangsung dalam 
pembelajaran serta membantu siswa 
mempersiapkan sarana pendukung. Sarana 
pendukung yang dipergunakan untuk 
melaksanakan model ini adalah segala 
sesuatu yang menyentuh kebutuhan para 
pelajar untuk dapat menggali berbagai 
informasi yang sesuai dan diperlukan untuk 
melakukan proses pemecahan masalah 
kelompok. 

Muslimin(2001:23) menyatakan dalam 
kooperatif tipe Group Investigation guru 
membagi kelas menjadi kelompok-kelompok 
dengan anggota 5 atau 6 siswa heterogen 
dengan mempertimbangkan keakraban dan 
minat yang sama dalam topik tertentu. Siswa 
memilih sendiri topik yang akan dipelajari, 
dan kelompok merumuskan penyelidikan dan 
menyepakati pembagian kerja untuk 
menangani konsep-konsep penyelidikan 
yang telah dirumuskan. Dalam diskusi kelas 
inidiutamakan keterlibatan pertukaran 
pemikiran para siswa. Group Investigation 
(Investigasi Kelompok) dirancang untuk 
melatih kemampuan berfikir yang lebih 
tinggi seperti menganalisis dan 
mengevaluasi. Siswa bekerja dalam 
kelompok untuk menghasilkan suatu proyek 
atau tugas yang dapat dipilih sendiri oleh 
siswa. 

Langkah-langkah Pembelajaran Group 
Investigation sebagai berikut : 
1) Guru membagi kelas dalam kelompok 

heterogen. 
2) Guru menjelaskan maksud pembelajaran 

dan tugas kelompok. 
3) Guru memanggil ketua-ketua untuk satu 

materi tugas, sehingga satu kelompok 

mendapat tugas satu materi atau tugas 
yang berbeda dengan kelompok lain. 

4) Masing-masing kelompok membahas 
materi yang sudah ada secara kooperatif 
berisi penemuan (melakukan percobaan). 

5) Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara 
ketua menyampaikan hasil pembahasan 
kelompok. 

6) Guru memberikan penjelasan singkat 
sekaligus memberikan kesimpulan. 

7) Evaluasi. 
8) Penutup. 

Berdasarkan landasan teori yang sudah 
diuraikan dari setiap variabel diatas, maka 
dapatlah peneliti ajukan kerangka berpikir 
dalam pemecahan masalah penelitian sebagai 
berikut: Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Group investigation dengan pola dan 
langkah – langkah yang benar dapat 
meningkatkan kualitas dan hasil belajar 
siswa secara bertahap. 
 
Metode  Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan 
pada siswa Kelas VII F SMP Negeri 3 
Surabaya yang berjumlah 40 siswa dengan 
latar belakang sosial dan ekonomi yang 
heterogen yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 24 siswa perempuan. Waktu penelitian 
mulai bulan Agustus sampai dengan bulan 
September 2018. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
yang terdiri dari dua siklus meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi 
dan evaluasi. Penelitian ini akan berhasil 
apabila 75% siswa mencapai KKM dari 40 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini 
diambil dari hasil ulangan harian. Untuk 
pengumpulan data dilakukan dengan 
mengumpulkan instrumen hasil belajar. 

Analisis data dilakukan dengan data 
yang sudah dikumpulkan setiap tahapan siklus 
dengan tabel/diagram yang menunjukkan 
peningkatan  hasil  belajar  dibandingkan  
dengan   siklus  sebelumnya. Apabila 
peningkatan sudah sesuai dengan indicator 
keberhasilan maka penelitian dianggap telah 
berhasil dengan harapan meningkatkan hasil 
belajar IPS. Penelitian berlangsung dari 
Agustus sampai dengan bulan September 
2018; meliputi: identifikasi masalah; 
merancang penelitian; menyusun instrumen; 
menyusun RPP; tindakan di kelas; pengolahan 
data dan pelaporan. 
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Hasil dan Pembahasan 
Kondisi Awal 
Ada 44,11% siswa dari 40 siswa yang nilai 
hasil belajarnya belum mencapai KKM. 
Artinya siswa yang memiliki nilai diatas 75 
hanya 22 siswa.  
Kegiatan siklus 
a. Siklus 1 
  Siklus 1 dilaksanakan tanggal : 06-
08-2018, 13-08-2018, dan 20-08-2018. 
Perencanaan pada siklus pertama dilakukan 
dengan membuat rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) untuk memetakan 
indikator dengan materi ajar. Langkah 
berikutnya menelaah silabus materi ajar 
sebagai pedoman penyusunan Rencana 
Pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemudian 
memilih media yang digunakan dan 
melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe 
group investigation. Diakhir siklus 1 
dilakukan evaluasi hasil belajar. Pencapaian 

pada siklus 1 sebanyak 70,59% artinya ada 
24 siswa mencapai KKM dan sisanya 16 
siswa belum mencapai KKM. 

Dalam siklus 1 ternyata masih 
ditemukan beberapa kendala yaitu: 
1) Siswa masih punya ketergantungan pada 

guru 
2) Motivasi belajar pada siswa masih rendah 
dengan  memperhatikan hasil pada siklus 

pertama maka penelitian dilanjutkan ke 
siklus 2. 

b. Siklus 2 
Siklus 2 dilaksanakan tanggal 27-08-

2018 dan 03-09-2018. Pada siklus 2, 
dilakukan langkah-langkah seperti siklus 1 
sampai dengan evaluasi. Setelah dianalisis 
data dan dibicarakan dengan tim kolaborator 
ternyata pencapaian hasil belajar siswa yaitu 
92,50% artinya 37 siswa telah mencapai 
KKM, dan ada 3 siswa yang belum mencapai 
KKM dengan nilai rataan 88,50. 

 

 
Grafik Nilai Kondisi Awal Siklus 1 dan Siklus 2 

 
 
Berdasarkan hasil siklus 2 dapat dikatakan 
bahwa: 
a. Guru dalam mengelola pembelajaran 

sudah baik 
b. Pemilihan metode pembelajaran sudah 

tepat 
c. Pemberian penguatan (reinforcement) dan 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 
Dengan memperhatikan hasil penelitian 
pada siklus kedua baik dari   hasil 
evaluasi   belajar    siswa  serta    peran    

guru dalam mengimplementasikan Tipe 
group investigation maka penelitian ini 
dinyatakan berhasil. 

 
KESIMPULAN  DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Melalui pembelajaran koperatif tipe 

group  investigation dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari 
analisis data pada siklus ke-1 secara 
individu rata-rata nilainya adalah 81,75, 
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pada siklus ke-2 rata-rata nilainya adalah 
88,50. 

2. Adanya peningkatan keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran koperatif tipe group 
investigation. Dari hasil analisis data 
yang pada tindakan 1 siklus ke-1 sebesar 
85,7 dan pada tindakan 2 pada siklus ke-2 
sebesar 100. 

3. Keberhasilan pembelajaran koperatif tipe 
group investigation dalam meningkatkan 
hasil belajar IPS, dibutuhkan perencanaan 
yang matang dan teliti. 

4. Dalam pelaksanaannya pembelajaran 
koperatif tipe group investigation perlu 
mendapat dukungan dari semua 
(stakeholder) sekolah dan orang tua. 

Saran 
1. Setiap guru sebaiknya mempelajari dan 

melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas. 
2. Pembelajaran koperatif tipe   group   

investigation dapat dijadikan sebagai 
suatu alternatif pembelajaran bagi guru 
IPS. 

3. Sekolah harus mengalokasikan anggaran 
yang proporsional dalam mendukung 
Pembelajaran koperatif yang dapat 
dijadikan sebagai suatu alternatif 
pembelajaran bagi guru. 

4. Sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah 
harus menfasilitasi kebutuhan dana bagi 
Penelitian Tindakan Kelas dengan 
menggunakan basis MGMP mata 
pelajaran di tingkat sekolah. 
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Abstrak 

Saat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas VIII-E SMP Negeri 16 
Surabaya, semester genap  tahun ajaran 2015/2016, penulis mendapati 
rendahnya keterampilan siswa dalam membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama. Hasil tes keterampilan membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama pada pra-siklus dapat diketahui siswa yang mencapai nilai 
dengan predikat minimal baik hanya 5 siswa (12%). Dari pengamatan yang 
dilakukan oleh rekan pengajar, didapati bahwa guru  masih menerapkan pola 
pembelajaran konvensional, sehingga tidak ada variasi dalam pembelajaran. 
Untuk mengatasinya, penulis memberikan solusi dengan menggunakan Metode 
Cooperative Integrated  Reading and Composition (CIRC) dengan  teknik 
Repetisi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama siswa kelas VIII-E SMP Negeri 16 Surabaya dengan 
menerapkan metode Cooperative Integrated Reading composition dengan 
teknik repetisi; (2) bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas VIII-E SMP 
Negeri 16 Surabaya setelah diadakan pengajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama dengan menerapkan metode Cooperative 
Integrated Reading Composition dengan teknik repetisi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik deskriptif-kualitatif. Hasilnya,  pada pra-siklus 
yaitu sebelum dilakukannya tindakan penelitian, menunjukkan siswa yang 
mencapai nilai minimal kategori baik (B) masih sebanyak 5 siswa atau sebesar 
12%. Pada pelaksanaan siklus I siswa yang memperoleh nilai minimal 
kategori baik (B) sudah berjumlah 29 atau sebesar 77%. Sedangkan pada 
pelaksanaan siklus II siswa yang memperoleh nilai minimal kategori baik (B) 
sudah berjumlah 37 atau sebesar 98%.  Siswa pun mengikuti pembelajaran 
keterampilan membaca intensif dengan menggunakan Metode Cooperative 
Integrated  Reading and Composition (CIRC) dengan  teknik Repetisi untuk 
menemukan gagasan utama mengalami perubahan yang sangat signifikan. 

Kata kunci: gagasan utama, metode CIRC, repetisi 
 
Pendahuluan 

Membaca adalah salah satu dari empat 
keterampilan berbahasa (atau language arts, 
language skills). Kurikulum di sekolah 
biasanya mencakup empat segi, yaitu 
keterampilan menyimak/mendengarkan, 
keterampilan berbicara, keterampilan 
membaca, dan keterampilan menulis (Tarigan 
2009:1). Membaca sebagai salah satu 
kemampuan dasar perlu mendapat perhatian 
khusus dari semua pihak, baik sekolah sebagai 
penyelenggara pendidikan, masyarakat, 
maupun pemerintah.  

Tarigan (2009:7) berpendapat bahwa 
membaca adalah suatu proses yang dilakukan 
serta dipergunakan oleh pembicara untuk 
memperoleh pesan, yang hendak disampaikan 
oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa 
tulis. Proses ini dilakukan serta dipergunakan 
agar kelompok kata yang merupakan suatu 
kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan 
sekilas, dan agar makna kata-kata secara 
individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini 
tidak dipenuhi, maka pesan yang tersurat dan 
yang tersirat tidak akan tertangkap atau 
dipahami dan proses membaca itu tidak 
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terlaksana dengan baik. Hodgson (dalam 
Tarigan 2009:43-44). 

Kemampuan siswa kelas VIII-E SMP 
Negeri 16 Surabaya, semester genap  tahun 
ajaran 2015/2016 dalam memahami wacana 
tulis untuk menemukan gagasan utama 
tampaknya masih kurang maksimal. Mereka 
cenderung kurang memahami letak gagasan 
utama dengan tidak tepat. Mereka sering 
menganggap bahwa gagasan utama hanya 
terdapat di awal atau akhir paragraf. Padahal, 
gagasan utama pada sebuah paragraf dapat 
berada di awal pragaraf, di tengah paragraf, di 
akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, 
atau keseluruhan isi paragraf merupakan 
gagasan utama sebuah paragraf.  

Salah satu penyebab kurang 
maksimalnya kemampuan membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama dan 
menyimpulkan isi teks bacaan dalam bentuk 
ringkasan adalah kondisi siswa kelas VIII-E 
SMP Negeri 16 Surabaya, semester genap  
tahun ajaran 2015/2016 dalam menerima 
pelajaran belum efektif. Peran guru sangat 
penting dalam hal ini. Guru harus dapat 
menciptakan suasana yang menyenangkan 
agar proses pentransferan materi dapat 
diterima dengan baik oleh siswa. Untuk itu, 
metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi yang 
diterapkan dalam pembelajaran membaca 
intensif untuk menemukan gagasan utama 
sangat tepat. 

Penerapan Metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dengan 
teknik repetisi bertujuan untuk mengetahui 
gagasan utama pada tiap-tiap paragraf yang 
ada pada suatu teks bacaan karena metode ini 
melibatkan tim-tim kooperatif ke dalam 
rangkaian kegiatan bersama, termasuk saling 
membacakan satu dengan yang lainnya, 
menulis tanggapan terhadap suatu wacana, 
saling membuatkan ikhtisar berlatih 
pembelajaran, serta perbendarahaan kata. 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition adalah bagian metode kooperatif 
yang komprehensif atau dan lengkap untuk 
pembelajaran membaca dan menulis kelas 
tinggi (Suyatno 2004:35). 

Pembelajaran kooperatif muncul dari 
konsep bahwa siswa akan lebih mudah 
menemukan dan memahami konsep yang sulit 
jika mereka saling berdiskusi dengan 
temannya. Usman (2000:33) menyatakan 
bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa 

dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 
kecil yang mempunyai kemampuan akademik 
yang heterogen, di sini siswa dituntut untuk 
mampu bekerja sama dengan kelompok lain, 
berlatih bertanggung jawab dan dapat 
menghargai pendapat orang lain.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 
peneliti bermaksud mengadakan penelitian 
guna meningkatkan kemampuan membaca 
siswa dalam pembelajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama dengan 
menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi. Hal tersebut bertujuan untuk 
mencapai kompetensi dasar kurikulum dalam 
mengidentifikasi gagasan utama dari sebuah 
teks bacaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1)  peningkatan keterampilan 
membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama dengan menggunakan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi pada 
siswa kelas VIII-E SMP Negeri 16 Surabaya 
semester genap  tahun ajaran 2015/2016; dan 
(2) Mengetahui perubahan perilaku siswa 
kelas VIII-E SMP Negeri 16 Surabaya 
semester genap  tahun ajaran 2015/2016 
setelah diadakan pemeblajaran membaca 
intensif untuk menemukan gagasan utama 
dengan menggunakan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dengan 
teknik Repetisi. 
 
Kajian Pustaka 
Membaca 

Menurut Finocchiaro and Bonomo 
(dalam Tarigan 2009:8) menyatakan bahwa 
membaca adalah suatu proses yang 
bersangkutpaut dengan bahasa. Oleh karena 
itu, para pelajar haruslah dibantu untuk 
menanggapi atau memberi responsi terhadap 
lambang-lambang visual yang 
menggambarkan tanda-tanda oditori yang 
sama yang telah mereka tanggapi sebelum itu, 
sehingga ketika kita membaca kita membuat 
bunyi dalam kerongkongan kita. Kita 
membaca lebih cepat kalau kita tahu 
bagaimana cara mengatakan serta 
mengelompokkan bunyi-bunyi tersebut dan 
kalau kita tidak tertegun-tegun melakukannya. 

 Tujuan membaca dianggap juga sebagai 
modal dalam membaca. Bahkan menurut hasil 
penelitian, hubungan antara tujuan membaca 
dengan kemampuan membaca amat signifikan. 
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Tujuan membaca dalam penelitian ini adalah 
untuk kepentingan studi, untuk mencari 
informasi dan menambah pengetahuan, 
memperkaya perbendaharaan kosakata dan 
untuk memahami makna bacaan. Selain itu, 
dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca 
adalah untuk memperoh informasi yang 
terdapat pada sebuah teks bacaan yang 
mencakup isi dan makna bacaan, baik yang 
tersurat maupun yang tersirat, yang 
disampaikan oleh penulis kepada pembaca. 
Gagasan Utama atau Ide Pokok 

Menurut Subyakto, dkk. (2004:9) 
membaca pada hakikatnya adalah kegiatan 
memahami gagasan penulis. Gagasan penulis 
dalam sebuah bacaan dapat dipilah menjadi 
dua, yaitu gagasan utama dan gagasan 
penjelas. Gagasan penulis pada tataran lebih 
kecil tampak pada gagasan dalam paragraf. 
Sebuah paragraf berisi gagasan utama dan 
gagasan penjelas. Gagasan utama paragraf 
biasanya terdapat dalam kalimat utama. 
Kalimat utama pada umumnya berupa kalimat 
yang pernyataannya paling umum dalam 
sebuah paragraf. Dilihat dari segi tempatnya 
kalimat utama pada umumnya berada pada 
awal atau akhir paragraf. Gagasan utama dapat 
ditemukan dengan menghilangkan bagian atau 
membuang bagian yang tidak penting.  

Karena masih bersifat umum, gagasan 
utama perlu penjelasan atau rincian. Rincian 
inilah yang disebut dengan gagasan penjelas. 
Gagasan penjelas dapat berupa rincian, contoh, 
perbandingan, atau pertentangan. Secara garis 
besar teknik pengembangan paragraf ada dua 
macam. Teknik pertama, menggunakan 
”ilustrasi”. Apa yang dikatakan kalimat topik 
itu dilukiskan dan digambarkan dengan 
kalimat-kalimat penjelas, sehingga di depan 
pembaca tergambar dengan nyata apa yang 
dimaksud oleh penulis. Teknik kedua, dengan 
”analisis”, yaitu apa yang dinyatakan kalimat 
topik dianalisis secara logis, sehingga 
pernyataan tadi merupakan sesuatu yang 
meyakinkan.  
Metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC)  

Triyanto (2005:65) menyatakan 
pengertian ”metode” tergantung pada metode 
itu sendiri. ”Metode” didefinisikan secara 
beraneka ragam, di antaranya adalah (a) 
seperangkat prosedur mengajar; (b) 
pengesampingan prosedur-prosedur mengajar; 
(c) pengutamaan suatu keterampilan bahasa; 
(d) jenis dan jumlah kosakata dan struktur; (e) 

apa yang diajarkan, bagaimana 
mengajarkannya, dan kapan suatu metode 
diajarkan.  

Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) adalah bagian metode 
kooperatif yang komprehensif atau luas dan 
lengkap untuk pembelajaran membaca dan 
menulis kelas tinggi. Dalam CIRC, siswa 
dikelompokkan berdasarkan perbedaan 
masing-masing sebanyak empat orang. Mereka 
terlibat ke dalam rangkaian kegiatan bersama, 
termasuk saling membacakan satu dengan 
yang lainnya, menulis tanggapan terhadap 
cerita, saling membuatkan ikhtisar, berlatih 
pengejaan, serta berlatih perbendaharaan kata 
(Suyatno 2004:35). 
Teknik Repetisi 

Teknik adalah cara konkret yang dipakai 
pada saat proses pembelajaran berlangsung. 
Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun 
dalam koridor metode yang sama (Suyatno 
2004:15). Menurut Haryadi (2006:115) 
pengertian teknik pembelajaran dalam hal ini 
teknik membaca yang bersifat individual 
situasional. Individual maksudnya adalah 
teknik yang dipilih oleh seseorang dalam 
membaca bergantung kepada kemampuan 
yang dimilikinya. Maksud dari situasional 
adalah pemilihan teknik membaca bergantung 
pada kondisi bacaan dan tujuan membaca.  

Teknik Repetisi merupakan jenis teknik 
yang digunakan pembaca dengan mengulang 
bacaan yang sudah dibaca. Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat 
informasi yang telah dihafalkan, sehingga 
mudah untuk diingat kembali. Yang direpetisi 
tidaklah semua bagian bacaan, tetapi bagian 
tertentu atau hal tertentu saja, yaitu bagian 
yang perlu dihafalkan lagi, informasi penting, 
kata kunci dan hal-hal lain yang dianggap 
penting pembaca dapat membaca dengan 
kecepatan yang tinggi. Bagian bacaan yang 
tidak perlu (sudah dihafal) dilewati dan bagian 
bacaan yang ingin diretensi dibaca secara 
sepintas (Haryadi 2006:144). 
 
Metode Penelitian 
Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini 
adalah siswa kelas VIII-E SMP Negeri 16 
Surabaya. Jumlah siswa ada 38 orang yang 
terdiri atas 24 puteri dan 14 putera. Kelas VIII 
SMP Negeri 16 Surabaya ada 10 kelas dengan 
jumlah siswa seluruhnya sebanyak 380 siswa.  
Instrumen Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan instrumen 
tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 
mengetahui keterampilan membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama setelah 
proses belajar mengajar dengan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi. Adapun 
instrumen nontes yang berupa lembar 
observasi siswa dan guru  serta angket siswa 
digunakan untuk mengetahui perubahan sikap 
siswa setelah diadakan proses pembelajaran 
membaca untuk menemukan gagasan utama 
bacaan. 
Pedoman Observasi 

Dalam lember observasi siswa, penulis 
menyediakan beberapa elemen yang harus 
diisi observer saat pembelajaran berlangsung. 
Penulis  membaginya menjadi 2 kategori 
perilaku yang diamati: positif dan negatif. 
Tingkah laku positif memuat beberapa aspek 
perilaku siswa, yaitu (1) siswa memperhatikan 
dan merespon pembelajaran dengan antusias; 
(2) siswa merespon positif terhadap metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi yang 
digunakan oleh guru; (3) siswa membaca 
intensif dengan sikap yang baik; (4) kerjasama 
dalam kelompok tinggi; (5) siswa aktif dan 
selalu bertanya apabila mengalami kesulitan 
saat membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama; (6) siswa memiliki sikap 
duduk dan aktivitas yang baik; (7) siswa 
menerapkan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi; dan (8) siswa mengerjakan tugas 
membaca intensif teks bacaan 
(Dirjendikdasmen, 2005:77).  

Adapun tingkah laku negatif memuat 
aspek-aspek perilaku buruk siswa, yaitu (1) 
siswa tidak memperhatikan dan menyepelekan 
pembelajaran; (2) siswa kurang tertarik dengan 
metode pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi yang digunakan oleh guru; (3) siswa 
enggan membaca teks bacaan; (4) kerjasama 
dalam kelompok rendah; (5) siswa pasif dan 
tidak mau bertanya apabila mengalami 
kesulitan saat membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama; dan (6) siswa 
mempunyai sikap duduk dan aktivitas yang 
tidak baik (Dirjendikdasmen, 2005:79). 
Angket 

Hadi (2006:43) menandaskan bahwa 
aspek yang perlu diperhatikan dalam lembar 

angket siswa adalah (1) ketertarikan siswa 
terhadap pembelajaran membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama; (2) 
perasaan siswa terhadap pembelajaran 
membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi; (3) kerjasama yang terjalin 
antaranggota kelompok dalam upaya 
menemukan gagasan utama teks bacaan; (4) 
tanggapan siswa terhadap penjelasan guru 
dalam pembelajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama dengan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi; (5) 
kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan 
membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama; dan (6) pesan, kesan, dan saran siswa 
terhadap proses pembelajaran membaca 
intensif untuk menemukan gagasan utama 
yang telah berlangsung. 
Teknik Analisis Data 

Analisis dan pengolahan data yang 
dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah 
teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Untuk 
penilaian hasil belajar siswa dalam 
menemukan gagasan pokok dan rubrik dalam 
lembar observasi sikap siswa disajikan dalam 
bentuk tabel yang menggunakan interval nilai.  

Adapun kategorinya adalah SB = 
Sangat Baik : 80% - 100, B = Baik : 60% - 
79%, C = Cukup : 40% - 59%, K = Kurang : 
20% - 39%, SK = Sangat Kurang : 0% - 19%.  

Penelitian akan dihentikan saat 85% dari 
jumlah siswa di kelas VIII-E SMP Negeri 16 
Surabaya, tahun pelajaran 2015/2016 itu 
memperoleh nilai minimal 80 (masuk Kategori 
B dan SB), sesuai dengan KKM yang telah 
disepakati oleh guru Bahasa Indonesia di SMP 
Negeri 28 Surabaya.  
 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diambil 
dari tes awal, tindakan kelas pada siklus I, dan 
pada siklus II. Sebelum dilaksanakan 
pembelajaran membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama dengan 
menggunakan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi, terlebih dahulu dilakukan tes awal 
(prasiklus) dengan tujuan mengetahui kondisi 
awal tentang keterampilan membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama pada siswa.  
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Tabel 1  
Hasil Tes Membaca intensif menggunakan metode CIRC dengan teknik Repetisi untuk 

menemukan Gagasan Utama 
( Perbandingan Pra-siklus, Siklus I, dan Siklus II ) 

No. Kategori Skor 
Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

Jumlah 
siswa 

% 
Jumlah 
siswa 

% 
Jumlah 
siswa 

% 

1 Sangat Baik (SB) - - - - 3 8 

2 Baik (B) 5 12 29 77 34 90 

3 Cukup (C) 6 17 8 20 1 2 

4 Kurang (K) 27 71 1 3 - - 

Jumlah - 100 - 100 - 100 
 
Keterangan: 
S.I = Siklus I 
S.II = Siklus II 
1. SB = Sangat Baik : 80% - 100% 
2. B = Baik : 60% - 79% 
3. C = Cukup : 40% - 59% 
4. K = Kurang : 20% - 39% 
5. SK = Sangat Kurang : 0% - 19% 

 
Berdasarkan hasil rekapitulasi data hasil 

tes membaca intensif untuk menemukan 
gagasan utama menggunakan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi dari pra-
siklus, siklus I, dan siklus II sebagaimana 
terlihat pada tabel 1 di atas, maka dapat 
dijelaskan bahwa keterampilan membaca 
intensif siswa menggunakan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi setiap 
siklus mengalami peningkatan. 

Uraian tabel di atas sebagai berikut. 
Hasil pra-siklus yaitu sebelum dilakukannya 
tindakan penelitian, menunjukkan siswa yang 
mencapai nilai minimal kategori baik (B) 
masih sebanyak 5 siswa atau sebesar 12%. 
Pada pelaksanaan siklus I siswa yang 
memperoleh nilai minimal kategori baik (B) 
sudah berjumlah 29 atau sebesar 77%. 
Sedangkan pada pelaksanaan siklus II siswa 
yang memperoleh nilai minimal kategori baik 
(B) sudah berjumlah 37 atau sebesar 98%.  
Hasil Observasi  

Peningkatan keterampilan membaca 
intensif menggunakan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dengan 
teknik Repetisi untuk menemukan gagasan 
utama diikuti pula dengan adanya perubahan 
tingkah laku siswa dari prasiklus sampai 

dengan tindakan siklus II. Data diperoleh dari 
hasil isian lembar observasi siswa yang diisi  
observer saat pembelajaran sedang 
berlangsung.  

Pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan dapat diketahui bahwa 
sebagian besar siswa kurang berminat dalam 
mengikuti pembelajaran membaca intensif. 
Mereka terlihat tidak bersemangat dan tidak 
berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. 
Bahwa ada beberapa siswa yang mengeluh dan 
kurang bersemangat dalam mengerjakan tes 
prasiklus.  

Secara gamblang, perilaku siswa pada 
saat observasi mulai dari siklus I sampai siklus 
II mengalami perubahan yang cukup baik. Ini 
terbukti pada perilaku positif siklus I jumlah 
rata-rata adalah 192 atau sebesar 56%, dan 
pada perilaku negatif jumlah rata-rata 152 atau 
sebesar 44%. Adapun pada siklus II jumlah 
rata-rata perilaku positif adalah 293 atau 
sebesar 85%, dan pada perilaku negatif jumlah 
rata-rata adalah 51 atau 15%. Perubahan 
perilaku positif dari siklus I sampai siklus II 
mengalami peningkatan 101 atau sebesar 29%, 
sedangkan perubahan perilaku negatif dari 
siklus I sampai siklus II mengalami penurunan 
yaitu 101 atau sebesar 29%. 

  

Hasil Angket Siswa 



65 

 

Tita, Peningkatan Keterampilan Menemukan Gagasan Utama Melalui Metode 

Tabel 2 
 Hasil Angket Siswa tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Siklus I dan Siklus II 

No Aspek S.I S.II Peningkatan Kategori 

1 Teks bacaan yang disajikan menarik minat  65% 86% 21% SB 

2 

Ketertarikan siswa pada pembelajaran membaca 
intensif dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi 

75% 90% 25% SB 

3 
Kerjasama yang terjalin antar anggota kelompok 
dalam upaya menemukan gagasan utama yang 
ada pada teks bacaan 

70% 88% 18% SB 

4 

Kemudahan atau kesulitan membaca intensif 
untuk menemukan gagasan utama melalui 
metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dengan 
teknik Repetisi 

74% 90% 16% SB 

5 Gaya guru dalam mengajar 81% 
100
% 

19% SB 

6 

Tanggapan siswa setelah diadakan pembelajaran 
membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi 

75% 98% 23% SB 

 
Keterangan: 
S.I = Siklus I 
S.II = Siklus II 
1. SB = Sangat Baik : 80% - 100% 
2. B = Baik : 60% - 79% 
3. C = Cukup : 40% - 59% 
4. K = Kurang : 20% - 39% 
5. SK = Sangat Kurang : 0% - 19% 

 
Tentang hasil angket yang diberikan 

pada siswa, dapat diketahui dari tabel 2 bahwa 
teks bacaan yang disajikan pada siklus I,  
sebesar 65% siswa menyatakan 
ketertarikannya. Pada siklus II meningkat 
menjadi  sebesar 86%. Dengan demikian 
terjadi peningkatan sebesar 21%. Ketertarikan 
siswa pada kegiatan pembelajaran membaca 
intensif dengan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition dengan  
teknik Repetisi pada siklus I sebesar 75% pada 
siklus II sebesar 90% dan meningkat sebesar 
25%. Siswa pada saat bekerja sama dengan 
anggota kelompok dalam menemukan gagasan 
utama yang ada pada teks bacaan siklus I 
sebesar 70 % siklus II sebesar 88% dan 
meningkat sebesar 18%.  

Sementara itu pada siklus I kemudahan 
atau kesulitan membaca intensif untuk 
menemukan gagasan utama melalui metode 

Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi sebesar 
74%, sedangkan pada siklus II sebesar 90%, 
peningkatan yang terjadi adalah sebesar 16%. 
Gaya guru dalam mengajar pada saat siklus I 
sebesar 81%, siswa merasa tertarik dengan 
cara mengajar guru, pada siklus II menjadi 
100% siswa menyatakan gaya guru dalam 
mengajar sangat menarik. Dengan demikian 
terjadi peningkatan 19%.   

Berkaitan dengan tanggapan siswa 
setelah diadakan pembelajaran membaca 
intensif untuk menemukan gagasan utama 
dengan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi, pada siklus I terdapat  75% siswa 
menyatakan sangat senang, meningkat menjadi 
98% di siklus II. Dengan demikian terjadi 
peningkatan sebesar 23%. Artinya ada satu 
siswa yang mengaku masih merasa canggung 
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dalam pembelajaran yang disampaikan karena 
selama ini belum pernah mendapatkan pola 
pembelajaran seperti itu.  
 
Penutup 
Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
dalam penelitian ini penulis mengambil 
simpulan sebagai berikut: 1) Keterampilan 
membaca intensif untuk menemukan gagasan 
utama dengan menggunakan metode 
Cooperative Integrated Reading and 
Composition dengan teknik Repetisi telah 
terbukti mengalami peningkatan.  

Selain itu, perubahan-perubahan 
perilaku siswa ini dapat dibuktikan dari hasil 
data non-tes yang berupa lembar observasi dan  
angket yang diberikan pada siswa. Pada siklus 
I, masih tampak tingkah laku negatif siswa 
pada saat pembelajaran berlangsung. Pada 
siklus II tingkah laku negatif siswa semakin 
berkurang dan tingkah laku positif siswa 
semakin bertambah. Demikian halnya dengan 
hasil rekapitulasi angket yang diberikan pada 
siswa. Dari 6 elemen angket, semuanya 
mendapatkan kategori SB pada siklus II. 
Saran 

Atas dasar simpulan hasil penelitian, 
maka saran yang dapat peneliti sampaikan 
adalah sebagai berikut. 1) guru mata pelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia kiranya dapat 
memanfaatkan metode Cooperative Integrated 
Reading and Composition dengan teknik 
Repetisi sebagai salah satu alternatif metode 
dan teknik pembelajaran terutama untuk 
menemukan gagasan utama dalam bacaan, 2)  
para praktisi atau peneliti di bidang bahasa 
dapat melakukan penelitian serupa dengan 
menggunakan metode dan teknik pembelajaran 
yang berbedmemeperhatikan perubahan 
tingkah laku siswa dalam pemebelajaran. 
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Abstrak 
Seiring dengan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia 

seorang guru dituntut mampu mengembangkan wawasan serta kreatif. 
Sebagai fasilitator guru harus mampu berkreasi dan memiliki berbagai 
strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Strategi 
mengajar merupakan cara agar siswa dapat menguasai materi pelajaran 
secara maksimal. Namun kenyataan di lapangan tidak semulus yang telah 
direncanakan Kenyataannya banyak siswa yang tidak dapat menguasai 
materi pelajaran, terutama mata pelajaran Matematika masih banyak anak 
yang nilai ulangan di bawah KKM (KKM 80) . Tujuan dilakukannyan 
penelitian tindakan kelas ini metode Latihan Mandiri ini adalah untuk 
meningkatkan penguasaan materi Kekongruenan dan Kesebangunan sub 
pokok bahasan Kekongruenan Dua Segitiga. Prosedur penelitian tindakan 
kelas yang digunakan mengacu pada metodologi action research, yaitu(1) 
perencanaan,(2) implementasi tindakan,(3) pengamatan dan evaluasi,(4) 
refleksi, yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Latihan mandiri merupakan 
suatu latihan soal dengan cara siswa membuat soal beserta penyelesaiannya 
setelah mendapat materi dan disertai dengan contoh dan cara 
menyelesaikannya. Hasil latihan mandiri siklus 1 menunjukkan bahwa 
ketrampilan siswa dalam membuat soal beserta penyelesaiannya sebesar 
84,62 %, dan hasil latihan pada siklus 2 ketrampilan siswa mencapai 92,86 
%. Sedangkan rata-rata hasil tes siklus 1 sebesar 67,00 dan rata-rata hasil 
tes siklus 2 sebesar 86,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa.  

Dari penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa latihan 
mandiri dapat meningkatkan penguasaan materi Kekongruenan dan 
Kesebangunan sub pokok bahasan Kekongruenan Dua Segitiga bagi siswa 
kelas IX G SMPN 3 Surabaya Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019 . 
Agar siswa lebih mudah dalam menguasai materi, perhatikan intensitas 
latihan mandiri agar siswa tidak mengalami kejenuhan, guru harus terampil 
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dan memberikan banyak soal 
latihan. 

Kata Kunci: latihan mandiri, konsep, kekongruenan dan kesebangunan, segitiga 
 
Pendahuluan 

Kemampuan belajar yang dimiliki 
manusia, merupakan bekal yang sangat 
pokok. Dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan tehnologi yang semakin 
maju pesat diperlukan langkah-langkah 
pemikiran serta langkah-langkah yang saling 
berhubungan dengan tepat dan sungguh-
sungguh. Disini pendidikan sangat 

memegang peranan penting, karena 
pendidikan merupakan suatu hal yang sangat 
diperlukan oleh individu kapan dan di 
manapun dia berada. Pendidikan merupakan 
usaha untuk menyiapkan manusia melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan. 
Tujuan pembelajaran matematika adalah 
sebagai berikut: 1). Melatih cara berpikir 
dan bernalar dalam menarik kesimpulan, 
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misalnya melalui kegiatan penyelidikan, 
eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 
kesamaan, perbedaan, konsisten dan 
inkonsistensi. 2). Mengembangkan berbagai 
aktifitas kreatif yang melibatkan 
imajinasi,intuisi dan penemuan dengan 
mengembangkan pemikiran divergen, 
orisinil, rasa ingin tahu , membuat prediksi 
dan dugaan serta mencoba-coba. 3). 
Mengembangkan kemampuan memecahkan 
masalah. 4) Mengembangkan kemampuan 
siswaagar dapat mengkomunikasikan 
gagasan atau menyampaikan informasi 
antara lain melalui pembicaraan lisan, 
catatan, grafik, peta, diagram. 

Dengan demikian maka tujuan umum 
pendidikan matematika pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
mengembangkan kreatifitas siswa serta 
memberi tekanan pada ketrampilan 
memecahkan masalah dalam kehidupan 
sehari- hari. Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan hal tersebut di atas 
diantaranya banyak siswa yang kurang 
menyukai pelajaran matematika, mereka 
beranggapan pelajaran matematika adalah 
pelajaran yang sulit dan memuakkan. 
Kadang-kadang siswa mengikuti pelajaran 
karena terpaksa harus mengikuti, maka tidak 
aneh kalau hasil belajar siswa matematika 
selalu rendah seperti halnya KELAS IX G 
SMPN 3 SURABAYA masih banyak yang 
di bawah KKM ( KKM Matematika SMP 
Negeri 3 Surabaya 80) pada materi 
Kekongruenan dan Kesebangunan. 

Dengan mengefektifkan pembelajaran 
materi Kekongruenan dan Kesebangunan 
menggunakan metode latihan, dalam hal ini 
peneliti mengistilahkan sebagai latihan 
mandiri diharapkan ada peningkatan dalam 
penguasaan materi tersebut. Tujuan 
penelitian tindakan kelas ini adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dan 
penguasaan materi klas IX G SMP Negeri 3 
Surabaya pada materi Kekongruenan dan 
Kesebangunan. 
 
Kajian Pustaka 

Kegiatan belajar merupakan suatu 
kegiatan yang sangat penting dalam 
keseluruhan proses pendidikan. Menurut 
Fontana(dalam Santoso 2005 : 7) belajar 
adalah proses perubahan tingkah laku 
individu yang relatif tetap sebagai hasil dari 
pengalaman, sedangkan pembelajaran 

merupakan upaya penataan lingkungan 
yang memberi nuansa agar program belajar 
tumbuh dan berkembang secara optimal. 
Belajar merupakan suatu proses aktif dalam 
memperoleh pengalaman atau pengetahuan 
baru sehingga menyebabkan perubahan 
tingkah laku (Santoso, 2003 : 83). Para ahli 
psikologi mendefinisikan belajar sebagai 
berikut : a. Mouly (dalam Slameto, 2003: 9) 
menyatakan belajar pada hakekatnya adalah 
proses perubahan tingkah laku seseorang 
berkat adanya pengalaman. b. Kimble dan 
Garmesi (dalam Slameto, 2003: 9) inti 
belajar adalah perubahan tingkah laku yang 
relative permanent terjadi sebagai hasil 
pengalaman. c. Garry dan Kingsley (dalam 
Slameto, 2003: 9) menyatakan belajar 
adalah proses perubahan tingkah laku yang 
orisinil memulai pengalaman dan latihan-
latihan.  

Dari beberapa rumusan tentang 
belajar di atas dapat dikatakan bahwa 
belajar pada hakekatnya terjadinya 
perubahan tingkah laku dari individu  berkat 
pengalaman dan latihan. Perubahan tingkah 
laku tersebut menyangkut perubahan yang 
bersifat pengetahuan (kognitif), ketrampilan 
(psikomotor) maupun nilai dan sikap 
(afektif). Pembelajaran Matematika: 
Matematika merupakan basic of science 
yang wajib diberikan pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Pengajaran 
matematika yang diberikan disesuaikan 
dengan taraf perkembangan berpikir siswa. 
Salah satu teori belajar menurut Skemp 
(dalam Slameto, 2003 :19) bagaimana 
seorang siswa memahami konsep.  

Sebuah konsep terbentuk akibat 
adanya pengalaman atau tindakan fisik 
terhadap lingkungan sekitar. Pembentukan 
konsep memerlukan abstraksi dan 
klasifikasi. Abstraksi adalah  kegiatan  
sedemikian sehingga kita menjadi sadar 
akan kesamaan dalam beberapa pengalaman. 
Klasifikasi adalah kegiatan 
mengelompokkan pengalaman berdasarkan 
pengalaman tadi. Pemahaman Konsep 
dalam Belajar Matematika dengan Latihan 
Mandiri Pengajaran matematika haruslah 
menekankan pada pengertian konsep- 
konsep dan struktur matematika. Jika suatu 
konsep dipahami hal ini akan lebih 
menjamin terjadinya transfer belajar. 
Transfer belajar tidaklah terjadi secara 
otomatis, melainkan akan terjadi bila dalam 
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pengajaran itu menekankan pengertian. 
Setelah pengertian dicapai maka akan 
diperoleh ketrampilan. Ketrampilan tersebut 
akan dapat dicapai melalui latihan. Setelah 
ketrampilan diperoleh melalui latihan, siswa 
dapat mengingat konsep dengan lebih baik.  

Latihan mandiri memungkinkan 
siswa untuk membuat soal sendiri. Latihan 
mandiri merupakan suatu bentuk latihan 
soal yang peneliti kembangkan sendiri agar 
proses pembelajaran menjadi lebih 
bermakna. Lepas dari pengertian di atas 
latihan mandiri yang peneliti maksudkan 
adalah suatu latihan yang dilaksanakan 
dengan cara melibatkan siswa secara aktif 
untuk dapat membuat soal sendiri serta 
menjawab penyelesaiannya, baik secara 
kelompok maupun individu.  

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini 
Latihan mandiri dilakukan secara 
berkelompok. Adapun tujuan dilakukannya 
latihan mandiri pada materi Kekongruenan 
dan Kesebangunan adalah untuk 
memperdalam penanaman konsep tentang 
keliling lingkaran yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan penguasaan materi 
Kekongruenan dan Kesebangunan. 
Pelaksanaan latihan mandiri diawali dengan 
pemberian contoh soal dan cara 
penyelesaiannya. Dari contoh-contoh 
tersebut siswa dapat membuat soal yang 
setipe dengan contoh tersebut. Dengan 
demikian latihan mandiri merupakan salah 
satu cara untuk membantu siswa belajar, 
yaitu menciptakan lingkungan belajar, 
memotivasi siswa, mengendalikan disiplin 
dan suasana belajar.  

Menurut Brisseden(dalam 
Slameto,2003:21) bahwa kelancaran proses 
pembelajaran ditandai dua hal pokok, yaitu 
pengelolaan kelas dan pentahapan 
pengembangan konsep. Pengelolaan kelas 
terdiri atas : 1). kegiatan klasikal 2). 
kegiatan kelompok. 3). kegiatan 
perorangan/individu. Pentahapan 
pengembangan konsep terdiri atas : 1). 
pembentukan konsep atau prinsip, termasuk 
2). penamaannya (fakta, konsep, prinsip) 3). 
pelatihan tehnik/skillpenerapan konsep. 4). 
pengembangan kreatifitas.  

Berdasarkan uraian di atas dapat 
dikatakan bahwa latihan mandiri merupakan 
kegiatan pembelajaran untuk mengajarkan 
skill (pelatihan tehnik). Pada saat guru 

menilai skill siswa, kegiatan yang dilakukan 
siswa adalah mengamati contoh dan 
berlatih, kemampuan yang diharapkan 
siswa dapat mengerjakan operasi itu dengan 
indikator siswa dapat mengerjakan soal. 
Dalam latihan mandiri sebelum siswa dapat 
membuat soal dan menyelesaikannya, siswa 
harus mengamati contoh dan prosedur 
penyelesaiannya.  Setelah  contoh dipahami 
dan prosedur penyelesaiannya dimengerti 
maka siswa dapat membuat soal yang setipe 
dengan contoh tersebut.  Hal ini menuntut 
tingkat analisa yang teliti, siswa harus kritis, 
kreatif, terbuka, mau menerima dan 
sebagainya. 

 
Metode Penelitian 

Tempat Penelitian dalam penelitian 
tindakan kelas ini adalah SMP Negeri 3 
Surabaya, yang berlokasi di Surabaya, 
dimana tempat ini sekaligus tempat peneliti 
melaksanakan tugas mengajar. Alasan 
peneliti memilih tempat tersebut adalah 
lokasinya dekat dengan rumah sehingga 
mudah dijangkau dan peneliti saat ini 
menjadi salah satu guru yang mengajar di 
sekolah tersebut sehingga memudahkan 
peneliti untuk melaksanakan penelitian 
tindakan kelas ini. Penelitian ini 
dilaksanakan selama dua (2) bulan mulai 
bulan Juli sampai bulan Agustus 2018. 
Subyek Penelitian adalah siswa kelas IX G 
SMPN 3 Surabaya tahun pelajaran 2018 / 
2019. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus 
Pemberian tindakan pada siklus pertama 
berdasarkan pada hasil refleksi awal 
(prasiklus).  

Berdasarkan refleksi awal dilakukan 
penelitian tindakan kelas (PTK) melalui 
tahapan atau prosedur perencanaan, 
implementasi tindakan, pengamatan dan 
evaluasi, dan refleksi dalam setiap siklus 1 
Siklus 1 
Siklus 1 terdiri dari :  
a. Perencanaan 

1. Dokumentasi kondisional meliputi 
daftar nilai dan lembar observasi 

2. Identifikasi masalah, masalah yang 
dihadapi dalam penelitian ini adalah 
kurang optimalnya hasil belajar siswa 

3. Membuat skenario pembelajaran  
4. Membuat lembar observasi untuk 

melihat proses pembelajaran di kelas.  
5. Menyiapkan rencana pembelajaran.  
6. Membuat alat evaluasi untuk 
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mengetahui daya serap hasil belajar 
siswa.  

b. Implementasi Tindakan;  
1. Diberikan materi kongruensi dan 

kesebangunan pada dua segitiga (satu 
jam pertama) dengan penanaman 
konsep melalui praktek menunjukkan 
unsur-unsur segitiga di halaman 
sekolah.  

2. Diberikan penanaman konsep 
kongruensi dan kesebangunan melalui 
praktek dua segitiga yang kongruen 
dan sebangun. Kemudian dilakukan 
tes siklus 1. 

c. Pengamatan 
1. Menyiapkan lembar pengamatan 

untuk memantau kegiatan siswa 
selama proses pembelajaran.  

2. Mengumpulkan data hasil belajar 
siswa, baik data pra siklus, latihan 
maupun hasil tes siklus 1. 

d. Refleksi  
Dari hasil penelitian di atas dapat 
dilakukan analisis dengan cara mengukur 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Siklus 2 
Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1 
apabila belum ada peningkatan hasil belajar 
yang diharapkan siklus kedua dengan 
langkah-langkah sebagai berikut  
a. Perencanaan 

1. Identifikasi masalah  
2. Rencana tindakan.  

Tindakan yang direncanakan adalah 
melalui latihan mandiri sebagai upaya 
untuk meningkatkan hasil belajar.  

b. Pelaksanaan  
1. Menyiapkan rencana pembelajaran 

selanjutnya.  
2. Mengevaluasi hasil belajar siswa 

melalui tes siklus 2.  
c. Pengamatan, meliputi mengkaji kembali 

hasil dari observasi pada siklus 1. 
Observasi harus betul-betul mendata 
kembali hasil observasi pada siklus 1.  

d. Refleksi 
Setelah diadakan penelitian siklus 1 dan 
siklus 2 diperoleh analisis tentang data-
data yang akurat, dari hasil penelitian 
guru dapat melaksanakannya untuk 
refleksi apakah hasil penelitian 
menggunakan metode latihan mandiri 
dapat diterapkan dalam pembelajaran 
kepada siswa. 

Sumber data penelitian adalah siswa kelas 

SMPN 3 Surabaya.  Data yang diperoleh 
adalah data kuantitatif dan kualitatif yang 
terdiri dari :  
a. Hasil latihan mandiri pokok bahasan 

kekongruenan dan kesebangunan 1. 
b. Hasil tes siklus 1 dan siklus 2, digunakan 

untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa.  

c.  Hasil observasi terhadap pelaksanaan 
atau belajar mengajar. 

Cara Pengambilan Data:  
a. Hasil latihan diperoleh dari penelitian 

latihan-latihan yang dikerjakan siswa.  
b. Prestasi belajar diperoleh dari nilai atau 

skor tes. 
c. Situasi KBM pada saat dilaksanakan 

tindakan diperoleh dari pengamatan yang 
dilakukan oleh peneliti. 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan 
penelitian tindakan kelas ini adalah bila 
kemampuan siswa secara klasikal dalam 
menguasai materi Kekongruenan dan 
Kesebangunan dua segitiga dapat mencapai 
rata-rata kelas ≥ 80. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Penelitian dilakukan pada siswa kelas 
IX G SMPN 3 Surabaya tahun pelajaran 
2018 / 2019 . Penelitian tindakan di kelas 
tersebut, dilakukan dalam dua siklus. Dari 
siklus 1 ke siklus 2 indikator keberhasilan 
telah tercapai. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian tersebut adalah apabila rata- rata 
hasil tes ≥ 80. Sebelum diadakan tindakan 
terlebih dahulu diadakan pretest untuk 
mengetahui sejauhmana kemampuan siswa 
dalam menguasai materi Kekongruenan dan 
Kesebangunan. 

Dari hasil test diperoleh data nilai 
rata-rata pra siklus 1 sebesar 62,50. Pada tes 
pra siklus 2 terjadi peningkatan hasil belajar 
siswa yaitu dengan rata-rata 67,75. 
Hasil Penelitian Siklus I 

Pada siklus 1 guru sudah memberikan 
tindakan khusus terhadap siswa yaitu 
dengan melakukan latihan mandiri, 
walaupun demikian hasil tes siklus 1 belum 
mengindikasi keberhasilan dari penelitian ini 
sekalipun ada peningkatan nilai rata- rata 
hasil tesnya. 
Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus 2 dapat dilihat dari hasil latihan 
mandiri 1 ketrampilan siswa dalam 
membuat soal maupun menyelesaikannya 
pada siklus 1 sebesar 84,62 % pada siklus 2 
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sebesar 92,86 %. Dengan demikian ada 
peningkatan pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan.

 
Tabel  1:  Rekap Data Hasil Latihan Mandiri 
Siklus X Prosentase 

1 8 84,62 
2 8 92,86 

Keterangan : 
X = Banyaknya kelompok sudah terampil membuat soal beserta jawabannya. 
Jumlah seluruh kelompok di kelas IXG = 8 kelompok.  
 

Tabel 2:  Hasil Ulangan Harian (UH) Siklus I dan Siklus II 
No Uraian UH 1 UH 2 

1 Nilai terendah 55 55 
2 Nilai tertinggi 90 100 
3 Nilai rata-rata 67,50 78,63 
4 Rentang nilai 35 45 

 
Tabel 3: Distribusi frekuensi Nilai Ulangan Harian Siklus I dan II 

 
Interval 

Frekuensi 
Ulangan Harian 1 Ulangan Harian 2 

51 − 60 9 0 
61 – 70 19 4 
71 – 80 9 3 
81 – 90 3 20 
91 − 100 0 13 

 
Bila digambarkan dalam bentuk diagram blok (Chart) sebagai berikut 

 
Diagram Blok (Chart) Nilai Ulangan Harian Siklus I dan Siklus II 

 
Dari hasil tes siklus 1 nilai terndah 55, 

nilai tertinggi 90 dan nilai rata-rata 67,00 
sedangkan siklus 2 nilai tertinggi 100, nilai 
terendah 55 dan nilai rata-rata kelas 
mencapai 86,00. Dari lembar observer 

terhadap kemampuan guru dalam mengajar, 
rata-rata skor pada siklus 1 sebesar 4,64 dan 
pada siklus 2 sebesar 4,98, sedangkan skor 
maksimal adalah 5. Kektifitas siswa pada 
siklus 1 siswa yang aktif sebesar 85,71% 
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dan pada siklus 2 sebesar 100%. 
Hasil refleksi atas pelaksanaan siklus 

2 adalah sebagai berikut : 
Keberanian siswa dalam bertanya, 

mengemukakan pendapat, Kreatifitas siswa, 
pemahaman siswa lebih baik dan 
menghargai pendapat temannya dalam 1 
kelompok yang selanjutnya dapat 
dikembangkan untuk menghargai pendapat 
kelompok lain. Siswa lebih percaya diri dan 
mulai trampil mengerjakan soal- soal, baik 
soal sebagai tugas rumah maupun soal-soal 
tes. Dan indikator keberhasilan telah 
tercapai ( ≥ 85%) . Prestasi belajar siswa 
cukup memuaskan yaitu dari rata-rata kelas 
44,30 pada pra siklus 1 dan 63,50 pada pra 
siklus 2.  

Prestasi hasil belajar siswa pada siklus 
1adalah 67,00 dan persentase hasil belajar 
siswa 67,50% , sedangkan prestasi hasil 
belajar siwa pada siklus 2 adalah 86,00 dan 
persentase hasil belajar siswa 87,50% 
Dengan demikian indikator keberhasilan 
sudah tercapai. Berdasarkan pembahasan 
hasil di atas, ternyata latihan mandiri dapat 
meningkatkan penguasaan materi 
Kekongruenan dan Kesebangunan dua 
segitiga pada siswa kelas IX G SMPN 3 
Surabaya. 

 
Penutup 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan 
dalam penelitian ini adalah latihan mandiri 
dapat meningkatkan hasil belajar dan 
penguasaan materi materi Kekongruenan 
dan Kesebangunan dua segitiga pada siswa 

kelas IX G SMPN 3 Surabaya 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

penulis mencoba memberikan saran sebagai 
bahan pertimbangan dalam mengajarkan 
pokok bahasan  Kekongruenan dan 
Kesebangunan dua segitiga sebagai berikut : 
1. Guru matematika hendaknya secara aktif 
dan kreatif dapat menggunakan cara cara 
yang efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 2. Tindakan kelas yang 
diberlakukan dalam penelitian ini dapat 
digunakan sebagai salah satu alternatif bagi 
guru dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. 
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Abstrak 
Keterampilan berbahasa sangat dibutuhkan di dalam berkomunikasi. Bahasa 
digunakan seseorang dalam profesinya, misal guru, pengacara, dosen, wartawan 
dan yang lainnya. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan bisa mengungkapkan ide 
dan gagasan yang akan diungkapkannya. Melalui bahasa, seseorang juga bisa 
mengekspresikan perasaan dan melaporkan fakta-fakta atau hal yang dilihat. 
Selain itu, ia juga tidak dapat memahami maksud, pikiran, perasaan, gagasan, 
dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. 
Keterampilan membaca merupakan bagian dari keterampilan berbahasa. Alasan 
penelitian ini mengangkat tentang membaca, terutama membaca pemahaman 
disebabkan karena minimnya kemampuan membaca mahasiswa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha 
untuk mendeskripsikan proses penerapan teknik SQ3R dalam membaca 
pemahaman kritis. Penerapan teknik SQ3R juga diharapkan dapat membantu 
mahasiswa dalam melakukan kegiatan membaca pemahaman kritis. Hal ini 
dilakukan supaya mahasiswa lebih mudah memahami isi bacaan dan menangkap 
secara detail isi bacaan yang dibaca.  
Dari hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan 
membaca pemahaman kritis mahasiswa tertinggi terdapat di dalam membaca 
pemahaman gambaran ringkas artikel yakni sebesar 20% dan pemahaman yang 
terakhir yang diperoleh mahasiswa tentang metode penelitian yaitu 13%.    

 
Kata Kunci: Teknik SQ3R, Membaca Pemahaman Kritis, Mahasiswa 

 
Pendahuluan  

Dalam melakukan kegiatan berbahasa 
tidak akan terlepas dari istilah keterampilan 
berbahasa. Keterampilan berbahasa 
merupakan suatu kegiatan berbahasa yang 
memiliki tingkatan-tingkatan terendah ke 
tinggi. Dalam kehidupannya manusia secara 
bertahap akan melakukan tahapan 
keterampilan tersebut dalam berbahasa.  

Keterampilan berbahasa sangat 
bermanfaat bagi siapa saja yang melakukan 
interaksi komunikasi di masyarakat. Berbagai 
profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang 
keberhasilannya, antara lain bergantung pada 
tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki 
oleh seseorang, misalnya profesi sebagai 
manajer, pengacara, guru,wartawan, dan 
sebagainya. Dapat dibayangkan apabila 
seseorang tidak memiliki kemampuan 
berbahasa. Ia tidak dapat menuangkan ide, 

gagasan ataupun pemikiran, tidak juga dapat 
mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat 
melaporkan fakta-fakta atau hal yang dilihat. 
Di sisi lain, ia juga tidak dapat memahami 
maksud, pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta 
yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan 
tentang penerapan teknik SQ3R dalam 
membaca pemahaman kritis mahasiswa. Dari 
keempat keterampilan membaca yg diuraikan 
di atas, keterampilan membaca dipilih karena 
dunia pendidikan identik dengan aktivitas 
membaca. Selain itu, budaya membaca 
(literasi) juga sedang digalakkan oleh 
pemerintah melalui gerakan literasi sekolah 
(GLS). Alasan penelitian ini mengangkat 
tentang penerapan teknik SQ3R dalam 
membaca pemahaman kritis karena sangat 
minimnya kemauan mahasiswa dalam 
membaca. Mahasiswa cenderung lebih suka 
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membaca bacaan populer hanya sekedar untuk 
hiburan. Padahal realitanya secara akademis 
mahasiswa dituntut untuk lebih banyak 
membaca buku-buku kuliah dan referensi 
penunjang perkuliahannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
bagaimanakah proses penerapan teknik SQ3R 
dalam membaca pemahaman kritis pada 
mahasiswa PBSI angkatan 2017 Unipa 
Surabaya. Adapun tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan penerapan teknik SQ3R 
dalam membaca pemahaman kritis pada 
mahasiswa PBSI angkatan 2017 Unipa 
Surabaya.  

 
Kajian Pustaka 
Kajian tentang Teknik SQ3R  

Teknik SQ3R merupakan teknik 
membaca untuk memahami keseluruhan isi 
bacaan dengan menggunakan langkah-langkah 
tertentu. Teknik SQ3R merupakan teknik 
membaca yang memerlukan seorang pembaca 
untuk menemukan kesesuaian inti bacaan 
dengan tugasan yang harus diselesaikan. 
Membaca dengan teknik SQ3R memerlukan 
beberapa proses atau langkah yang harus 
ditempuh. Teknik SQ3R dapat diterapkan oleh 
siapa saja dengan tujuan-tujuan tertentu.  

Langkah-langkah penerapan teknik 
SQ3R dalam keterampilan membaca sebagai 
berikut (Dalman, 2013: 191-195). 
1. Langkah 1: S - Survey (Tinjau)  

Survei adalah langkah membaca untuk 
memperoleh gambaran umum dalam bahan 
bacaan.  Menurut Soedarso (2005) dalam 
Dalman (2013), prabaca diartikan sebagai 
teknik untuk mengenal bahan sebelumnya 
secara lengkap, dilakukan dengan cara 
mengenali organisasi dan ikhtisar umum yang 
akan dibaca dengan tujuan (1) mempercepat 
menangkap arti, (2) mendapatkan abstrak, (3) 
mengetahui ide-ide yang penting, (4) melihat 
susunan (organisasi) bahan bacaan, (5) 
mendapatkan minat perhatian yang saksama 
terhadap bacaan, dan (6) memudahkan 
mengingat lebih banyak dan memahami lebih 
mudah.  

Macam-macam survei yang bisa 
dilakukan sesuai dengan bahan bacaan. 
a. Survei buku 

Bisa dilakukan dengan cara melihat sampul 
depan dan belakang, memerhatikan judul, 
nama penulis, nama penerbit, dan tahun 
terbit. Selanjutnya (1) telusuri daftar isi, (2) 

baca pengantar, (3) lihat tabel, grafik, dan 
bagan, (4) apendiks (suplemen), dan (5) 
indeks (kata kunci). 

b. Survei bab 
Seperti melakukan survei buku tetapi lebih 
detail, diantaranya (1) subjudul, (2) alat 
bantu visual, (3) paragraf pertama dan 
akhir, (4) ringkasan, (5) subjudul.  

c. Survei artikel  
Artikel yang dibaca diantaranya ada yang 
langsung ditelan, ada yang perlu diuji 
kembali, ada yang perlu diringkas, dan ada 
yang perlu ditimbang-timbang, serta ada 
yang langsung dibuang saja.  
Secara umum artikel terdiri dari paragraf 
pendahuluan, isi, dan penutup atau 
simpulan. Setiap simpulan memiliki 
kalimat topik yang memuat pokok pikiran 
paragraf. Kalimat topik biasanya terdapat 
di awal dan kedua kalimat pada paragraf. 
Prabaca dilakukan tahapan: (1) baca judul, 
(2) baca semua subjudul, (3) amati tabel 
dan lain-lain, (4) baca pengantar, (5) baca 
kalimat pertama subbab, (6) dibuang (jika 
bacaan tersebut tidak memiliki informasi 
fokus yang dibutuhkan).   

d. Survei kliping 
Pada membaca kliping surat kabar atau 
majalah, hal yang perlu dilakukan yaitu (1) 
perhatikan judul, biasanya judul 
mencerminkan topik pembahasan, (2) 
perhatikan penulisnya, perlu meninjau latar 
belakang penulis, mungkin saja telah 
mengenal jenis tulisannya, (3) lalukan 
prabaca, meneruskan lembar berikutnya, 
(4) melalui prabaca tersebut bisa diketahui 
bahan bacaan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan atau tidak.   

2. Langkah 2: Q - Question (Tanya atau Soal) 
Question merupakan langkah yang 

memerlukan pembaca mengutamakan suatu 
ciri soal setelah mendapati teks tersebut 
berkaitanj dengan keperluan tugasnya. Tahap 
ini mengandung pengertian mengajukan 
pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi 
bacaan dengan mengubah judul dan subjudul 
serta sub dari subjudul menjadi suatu 
pertanyaan. Gunakan kata tanya 5W+1H. 
Pertanyaan dapat bersifat umum jika dilakukan 
dengan survei buku dan pertanyaan bersifat 
spesifik jika sudah pada survei bab ke bab.  
3. Langkah 3: R - Read (Baca) 

Tahap read dilakukan setelah question. 
Pada tahap ini ada dua hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu (1) jangan membuat 
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catatan-catatan. Hal ini dapat memperlambat 
dalam proses membaca dan besar 
kemungkinan apa yang diperoleh hanya berisi 
kutipan kata dalam bacaan, (2) jangan 
membuat tanda seperti garis bawah pada kata 
maupun frasa tertentu, hal ini untuk 
menghindari pembaca salah pilih ide atau 
gagasan yang dibutuhkan.  
4. Langkah 4: R - Recite atau Recall (Tarik) 

Setelah melakukan kegiatan read, 
berhenti sejenak dan cobalah menjawab 
pertanyaan-pertanyaan bagian itu atau 
menyebutkan hal-hal penting dari bab itu. 
Pada tahap ini bisa dilakukan membuat catatan 
seperlunya. Jika mengalami kesulitan, ulangi 
membaca bab itu  sekali lagi. Pada tahap ini 
jugapembaca diminta untuk menyampaikan 
kembali hasil pemahaman membaca dengan 
menggunakan bahasa sendiri.   

 
5. Langkah 5: R - Review (Ulas) 

Langkah yang terakhir ini merupakan 
langkah yang sangat penting dilaksanakan. 
Pada langkah ini setelah pembaca membaca 
secara keseluruhan dari apa yang telah dibaca, 
pembaca perlu mengulangi untuk menelusuri  
kembali judul, subjudul, serta bagian penting 
yang perlu diingat kembali. Tahap ini 
bertujuan untuk selain membantu daya ingat 
dan memperjelas pemahaman juga untuk 
mendapatkan hal-hal penting yang mungkin 
terlewati.  

Pada langkah review ini, pembaca perlu 
menulis kembali hal-hal penting yang belum 
sempat dipaparkan pada saat ia menyampaikan 
kembali hasil membacanya pada tahap recite. 
Dengan demikian, pembaca dapat memperkuat 
pemahamannya terhadap informasi yang 
dibacanya dan bisa meningkatkan daya 
ingatnya terhadap isi bacaan.   

1. Membaca Pemahaman Kritis 
Membaca kritis adalah cara membaca 
dengan melihat motif  penulis, 
kemudian menilainya (Dalman, 2013: 
119). Konsep membaca kritis berarti 
kita harus mampu membaca secara 
analisis dan disertai dengan memberikan 
penilaian. Dalam hal ini pembaca harus 
mampu menganalisis dan menilai 
apakah yang dibacanya bermanfaat atau 
tidak, memiliki kelayakan atau tidak 
apabila disampaikan kepada orang lain 
secara lisan ataupun tulis.  
Proses-proses yang terdapat di dalam 
membaca kritis menurut Dalman (2013) 

yakni (1) mengerti isi bacaan, yaitu 
mengenali fakta-fakta dan 
menginterpretasikan apa yang kita baca. 
Bisa diartikan sebagai mengerti benar 
ide pokok, mengetahui fakta dan 
pentingnya, membuat simpulan dan 
interpretasi dari ide-ide itu; (2) menguji 
sumber penulis. Sumber yang terdapat 
dalam bacaan cukup, akurat, dan 
kompeten, termasuk uji pandangan dan 
tujuan serta asumsi yang tersirat dalam 
penulisan untuk membedakan opini atau 
fakta; (3) ada interaksi antara penulis 
dan pembaca. Bisa diartikan pembaca 
selain harus mengerti maksud penulis 
juga harus bisa membandingkan dengan 
tulisan penulis lainnya, (4) menerima 
atau menolak. Bisa dikatakan sebagai 
menunda penilaian terhadap apa yang 
disajikan oleh penulis. Tidak 
berkesimpulan bahwa sesuatu yang 
tertulis pada bacaan selalu benar.  
Harjasujana (1988) dalam Dalman 
(2013) menyatakan proses membaca 
kritis dikenal dengan tiga cara 
membaca, yaitu (1) membaca pada 
baris, yakni untuk dapat 
mengikhtisarkan keseluruhan bacaan 
dan mengenal bagian-bagian sebagai 
bahan pijakan yang kuat untuk 
memberikan penilaian terhadap isi 
bacaan; (2) membaca di antara baris, 
yakni menganalisis apa yang dimaksud 
oleh pengarang yang sesungguhnya, 
khususnya yang tersirat; (3) membaca di 
luar baris, yakni untuk mengevaluasi 
relevansi ide-ide yang dituangkan di 
dalam bahasan bacaan.  

2. Mahasiswa 
Mahasiswa adalah seseorang yang 
sedang dalam proses menimba ilmu 
ataupun belajar dan terdaftar sedang 
menjalani pendidikan pada salah satu 
bentuk perguruan tinggi yang terdiri 
dari akademik, politeknik, sekolah 
tinggi, institut dan universitas (Hartaji 
dalam Harimansyah, 2013). 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), 
mahasiswa didefinisikan sebagai orang 
yang belajar di Perguruan Tinggi. 
Menurut Langeveld (dalam Ahmadi & 
Sholeh, 1991: 90) ciri-ciri kedewasaan 
seseorang antara lain; 1) dapat berdiri 
sendiri dalam kehidupannya. Ia tidak 
selalu minta pertolongan orang lain dan 
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jika ada bantuan orang lain tetap ada 
pada tanggung jawabnya dalam 
menyelesaikan tugas-tugas hidup; 2) 
dapat bertanggung jawab dalam arti 
sebenarnya terutama moral; 3) memiliki 
sifat-sifat yang konstruktif terhadap 
masyarakat dimana ia berada.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan mendeskripsikan penerapan 
teknik SQ3R dalam membaca pemahaman 
kritis. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian 
kualitatif yakni penelitian yang tidak 
mengadakan perhitungan atau angka. 
Penelitian ini berusaha untuk menjawab 
bagaimana penerapan teknik SQ3R dalam 
membaca pemahaman kritis pada mahasiswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan yaitu observasi dan 
dokumentasi berupa lembar jawaban. Teknik 
observasi adalah dasar semua ilmu 
pengeathuan (Nasution, 1988 dalam Sugiyono, 
2010). Peneliti melalukan pengamatan 
terhadap cara membaca mahasiswa 
menggunakan teknik konvensional dan teknik 
SQ3R. Sedangkan teknik domunentasi berupa 

kumpulan lembar jawab dari mahasiswa 
setelah proses membaca. Dalam teknik ini, 
data yang telah diperoleh didokumentasikan 
(didaftar). Data yang dimaksud adalah 
jawaban mahasiswa tentang membaca 
pemahaman kritis dengan menggunakan 
teknik SQ3R. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu 
mahasiswa angkatan 2017 Kelas A Prodi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
(PBSI) Unipa Surabaya. Mahasiswa kelas A 
terdiri dari 30 mahasiswa.  

Prosedur pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara tes dan 
observasi. Teknik observasi digunakan untuk 
melihat perilaku manusia (subjek penelitian), 
proses kerja, gejala-gejala alam karena 
responden tidak terlalu besar yaitu tiga puluh 
tiga mahasiswa. Indikator efektifivitas dalam 
penelitian ini yaitu hasil belajar yang diperoleh 
mahasiswa di atas ketuntasan minimal, yaitu 
65 dan aktivitas mahasiswa dalam kategori 
baik, dan keterlaksanaan pembelajaran dalam 
kategori baik.  

Kriteria interpretasi skor dapat dilihat 
pada tabel 1 di bawah ini (Akdon dan 
Riduwan, 2010). 

 
Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor 

Persentase Kategori 
81 - 100 Sangat baik 
61 - 80 Baik 
41 - 60 Cukup Baik 
21- 40 Kurang Baik 
0 -20 Sangat Rendah 

 
Hasil dan Pembahasan 
Penerapan Teknik SQ3R dalam Membaca 
Pemahaman Kritis 

Mengacu pada Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS), salah satu materi 
pembelajaran dalam Mata Kuliah Membaca 
yatiu Membaca pemahama kritis. Mata kuliah 
Membaca sendiri memiliki bobot 2 sks dan 
diberikan kepada mahasiswa Prodi PBSI 
angkatan 2017 di semester 2.   

Membaca pemahaman kritis atau biasa 
disebut membaca kritis merupakan salah satu 
jenis membaca yang bertujuan untuk menilai 
sebuah wacana. Dalam penerapan membaca 
kritis, pembaca diharapkan mampu membaca 
secara analisis dan disertai dengan 
memberikan penilaian. Pembaca memiliki hak 

untuk menganalisis dan menilai kelayakan 
tulisan yang dibaca, menunjukkan kelebihan 
dan kekurangan, dan menemukan kualitas 
tulisan.  

Dalam proses membaca kritis, pembaca 
tidak selalu dikatakan menolak pemikiran 
penulis dan menutup dirinya menerima 
gagasan penulis. Namun, dalam membca kritis 
pembaca memiliki strategi membaca yang 
bertujuan untuk memahami dan menilai isi 
bacaan berdasarkan penilaian rasional dengan 
melibatkan pembaca secara mendalam dengan 
pikiran penulis.  

Teknik yang digunakan dalam 
pembelajaran membaca kritis yaitu SQ3R. 
Teknik SQ3R sengaja dipilih peneiliti dengan 
tujuan agar mahasiswa lebih memahami 
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keseluruhan isi bacaan. Membaca kritis 
dengan teknik SQ3R bertujuan untuk 
menemukan kesesuaian inti bacaan dengan 
tugas yang harus diselesaikan. Teknik SQ3R 
dalam membaca kritis memerlukan beberapa 
proses atau langkah yang harus ditempuh.  

Langkah-langkah penerapan teknik 
SQ3R dalam keterampilan membaca: 
a) Survey (Tinjau) 

Survei adalah langkah membaca untuk 
memperoleh gambaran umum dalam bahan 
bacaan.  Survei artikel yang dibaca 
diantaranya ada yang langsung ditelan, ada 
yang perlu diuji kembali, ada yang perlu 
diringkas, dan ada yang perlu ditimbang-
timbang, serta ada yang langsung dibuang 
saja.  

Secara umum artikel terdiri dari 
paragraf pendahuluan, isi, dan penutup atau 
simpulan. Setiap simpulan memiliki kalimat 
topik yang memuat pokok pikiran paragraf. 
Kalimat topik biasanya terdapat di awal dan 
kedua kalimat pada paragraf. Prabaca 
dilakukan tahapan: (1) baca judul, (2) baca 
semua subjudul, (3) amati tabel dan lain-lain, 
(4) baca pengantar, (5) baca kalimat pertama 
subbab, (6) dibuang (jika bacaan tersebut tidak 
memiliki informasi fokus yang dibutuhkan).   
b) Question (Tanya atau Soal) 

Question merupakan langkah yang 
memerlukan pembaca mengutamakan suatu 
ciri soal setelah mendapati teks tersebut 
berkaitan dengan keperluan tugasnya.  
c) Read (Baca) 

Tahap read dilakukan setelah question. 
Pada tahap ini ada dua hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu (1) jangan membuat 
catatan-catatan, dan (2) jangan membuat tanda 
seperti garis bawah pada kata maupun frasa 
tertentu.  
d) Recite atau Recall (Tarik) 

Setelah melakukan kegiatan read, 
berhenti sejenak dan cobalah menjawab 
pertanyaan-pertanyaan bagian itu atau 
menyebutkan hal-hal penting dari bab itu.  
e) Review (Ulas) 

Langkah yang terakhir ini merupakan 
langkah yang sangat penting dilaksanakan. 
Pada langkah ini setelah pembaca membaca 
secara keseluruhan dari apa yang telah dibaca, 
pembaca perlu mengulangi untuk menelusuri  
kembali judul, subjudul, serta bagian penting 
yang perlu diingat kembali.  

Pembelajaran membaca kritis dengan 
menggunakan teknik SQ3R dilaksanakan pada 

pertemuan ke-13, tepatnya pada tanggal 28 
Juli 2018. Pembelajaran membaca kritis 
dilakukan dengan subjek kelas A angkatan 
2018 yang berjumlah 30 mahasiswa.  Berikut 
ini akan diuraikan proses pembelajaran 
membaca kritis dengan menggunakan teknik 
SQ3R.  
1)  Persiapan 

Sebelum memulai pembelajaran, dosen 
sudah menyiapkan rancangan pembelajaran di 
antaranya: RPS, ringkasan materi, materi 
dalam PPT, lembar kerja dan alat evaluasi.  
Dosen telah memilih media yang akan 
digunakan dalam proses membaca kritis yaitu 
Jurnal Atavisme yang ditebitkan oleh Balai 
Bahasa Jawa Timur, dengan identitas 
penerbitan pada Vol 19 nomor 2 Bulan 
Desember 2016 halaman 130-262, e-ISSN 
2503-5215 dan p-ISSN 1410-900x. 
Pertimbangan khusus mengapa jurnal 
Atavisme yang dipilih karena Jurnal Atavisme 
merupakan salah satu jurnal yang terakrediasi 
LIPI nomor 599/AU2/P2M-ILIPI/03/2015. 
Jurnal yang dipilih untuk praktim membaca 
kritis berjudul “Metafora dalam Puisi 
Antikorupsi Karya Penyair Indonesia” yang 
ditulis oleh Chafit Ulya, Nugraheni Eko W, 
dan Yant Mujiyanto dari FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
2)  Proses Pembelajaran 
(i) Sebelum pembelajaran dimulai, dosen 

memaparkan aktivitas yang akan 
dilakukan di kelas.  

(ii) Dosen memberikan stimulus tentang 
materi yang akan dipelajari dengan cara 
bertanya jawab tentang membaca artikel 
penelitian dalam Bahasa Indonesia. 

(iii) Dosen memberikan menunjukkan 
contoh artikel dalam jurnal nasional. 

(iv) Dosen memberikan materi tentang 
artikel ilmiah.  

(v) Dosen memberikan langkah-langkah 
membaca kritis dengan teknik SQ3R.   

(vi) Setelah mahasiswa memiliki 
pemahaman, dosen meminta mahasiswa 
untuk membaca artikel ilmiah yang 
berjudul “Metafora dalam Puisi 
Antikorupsi Karya Penyair Indonesia” 
yang ditulis oleh Chafit Ulya, 
Nugraheni Eko W, dan Yant Mujiyanto 
dari FKIP Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 

(vii) Dosen memberikan lembar kerja berupa 
soal (tes) yang terkait dengan teks, yang 
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berisi petunjuk berupa teknik membaca 
kritis dengan teknik SQ3R.  

(viii) Pada proses membaca menggunakan 
teknik SQ3R wajib mengikuti langkah-
langkah yang ada. Sebelum membaca, 
pembaca harus melakukan survei 
terhadap bahan bacaan, setelah itu mulai 
menemukan apa yang akan dibacanya 
dengan membuat daftar pertanyaan dari 
informasi yang didapat, langkah 
berikutnya pembaca mulai melakukan 
aktivitas membaca sesuai kebutuhan, 
dan yang terakhir pembaca mampu 
mengungkapkan kembali apa yang 
diperoleh dengan menggunakan 
bahasanya sendiri.  

(ix) Dalam mengerjakan soal, mahasiswa 
dapat menggunakan referensi dalam 
mengerjakan tes, bisa melalui buku 
literatur, internet, dan acuan pendukung  
lainnya.  

(x) Mahasiswa mengumpulkan hasil kerja 
membaca kritis dengan menggunakan 
teknik SQ3R.  

3) penutup 
Dosen meminta mahasiswa membuat 

simpulan dan dosen merefleksi mengenai 
materi yang sudah dipelajari.  
1. Pemerolehan Skor dengan Teknik SQ3R 

dalam Membaca Pemahaman Kritis 
Secara umum, penerapan teknik SQ3R 

baik dan efektif digunakan dalam proses 
membaca, terutama membaca pemahama kritis 
mahasiswa. Hal ini disebabkan proses  
membaca diawali dengan membaca 
menggunakan teknik menyurvei artikel, 
membuat daftar pertanyaan yang sesuai 
dengan isi artikel, membaca secara umum, 
mencocokan isi bacaan yang ditangkap dengan 
isi, dan diakhiri dengan review hasil bacaan. 
Langkah-langkah tersebut memudahkan 
mahasiswa dalam menangkap secara 
keseluruhan isi artikel yang dibaca. Berikut 
akan diuraikan beberapa skor yang diperoleh 
oleh mahasiswa.  

 
Tabel 2. Pemerolehan Skor dengan Teknik SQ3R dalam Membaca Pemahaman Kritis 

 
 
 

No 

 
 
 

Kode Data 

Aspek Membaca Artikel Ilmiah 
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1 SR01 14 13 13 18 18 13 89 
2 DD03 15 15 15 16 16 13 90 
3 RNC06 14 13 15 17 18 13 90 
4 S11 15 15 15 18 17 13 93 
5 CDR13 13 13 15 17 17 14 89 
6 FDA15 14 14 13 18 17 13 89 
7 RTS20 12 13 15 17 17 14 88 
8 MTCP22 13 14 13 18 17 12 87 
9 LD24 14 15 14 18 18 14 93 

10 IK29 14 13 14 17 16 14 88 
11 Dst.        

 
Dari hasil pemerolehan skor mahasiswa 

yang berjumlah 30 mahasiswa, bisa terlihat 
bahwa rata-rata skor yang diperoleh 
mahasiswa jauh di atas KKM. Skor yang 
diperoleh mahasiswa sangat bervariatif jika 
dilihat dari kemampuan pemahaman dari segi 
aspek membaca kritis. Data SR01 kemampuan 

pemahaman yang diperoleh persentase 
tertinggi terdapat dalam gambaran umum isi 
artikel, kedua pemahaman tentang hasil 
penelitian dan pemahasan hasil penelitian, dan 
persentase terendah terdapat pada pemahaman 
tentang pendahuluan, metode, dan simpulan 
penelitian. Data RNC06 menunjukkan bahwa 
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pemahaman tertinggi yang diperoleh terdapat 
pemahaman tertinggi terdapat di dalam metode 
penelitian, kedua terdapat di dalam 
pemahaman pemahasan hasil penelitian.  

Secara keseluruhan, persentase 
pemahaman membaca yang dilakukan 
mahasiswa dalam membaca artikel ilmiah, 
yang meliputi enam aspek yaitu pemahaman 
gambaran ringkas artikel sebesar 20%, 
pemahaman tentang pendahuluan sebesar 
15%, pemahaman metodologi penelitian 
sebesar 13%, pemahaman hasil penelitian 
sebesar 19%, pemahaman pembahasan hasil 
penelitian sebesar 16%, dan pemahaman 
kesimpulan penulis sebesar 17%. Dari hasil 
persentase tersebut, bisa dikatakan bahwa 
mahasiswa lebih mudah memahami tentang 
gambaran ringkas artikel dan paling sulit 
memahami tentang metodologi penelitian. 
Melalui teknik SQ3R ini pembelajaran 
membaca kritis mahasiswa bisa dilaksanakan 
dengan baik dan bisa diketahui aspek apa yang 
mudah dipahami dan sulit dipahami. Secara 
umum, penggunaan teknik SQ3R efektif 
digunakan dalam proses membaca kritis 
mahasiswa PBSI Unipa Surabaya. 
Selanjutnya, penerapan teknik SQ3R bisa 
digunakan untuk Prodi PBSI pada kelas lain 
atau angkatan-angkatan berikutnya.  

 
Simpulan 

Berdasar hasil dan pembahasan di atas, 
bisa disimpulkan bahwa kemampuan 

membaca pemahaman kritis mahasiswa 
tertinggi terdapat di dalam membaca 
pemahaman gambaran ringkas artikel, kedua 
pemahaman tentang hasil penelitian, ketiga 
pemahaman tentang simpulan penulis, 
keempat tentang pemahaman pembahasan 
hasil penelitian, kelima pemahaman 
pendahuluan artikel, dan yang terakhir 
pemahaman tentang metode penelitian.   
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Abstrak 

Kualitas pendidikan di sekolah akan baik apabila dalam proses 

penyampaiannya dapat dipahami dan dimengerti siswa dengan tidak hanya 

menguasai materi pengetahuan saja akan tetapi mampu menggunakan 

pengetahuannya dalam kehidupan nyata yang memiliki keterkaitan dengan ilmu 

yang dimiliki.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas empat tahap 

yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian kelas 

VIII-F SMP Negeri 3 Surabaya pada Semester Gasal Tahun Pelajaran 

2018/2019, berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, tes, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif untuk menghitung nilai rata-rata hasil belajar, selanjutnya nilai rata-

rata tersebut dibandingkan antara siklus I dengan siklus II. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada kondisi awal nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa 

adalah 59,41 (ketuntasan 0%), dengan tindakan siklus I nilai rata-rata 

meningkat menjadi 70,31 (ketuntasan 62,50%), pada siklus II meningkat lagi 

menjadi 82,66 (ketuntasan 93,75%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran konstruktivistik berbasis media pembelajaran 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi mobilitas sosial di kelas VIII-F 

SMP Negeri 3 Surabaya. 

Kata kunci: Model Konstruktivistik, media pembelajaran, hasil belajar IPS. 

 
Pendahuluan 

Pendidikan merupakan bagian dari 

kebudayaan dan peradaban manusia yang 

terus berkembang di segala bidang kehidupan. 

Salah satu objek Pendidikan adalah mata 

pelajaran IPS yang bertujuan untuk mendidik 

dan memberi bekal kemampuan dasar kepada 

siswa untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan bakat, minat, kemampuan dan 

lingkungannya, serta berbagai bekal bagi 

siswa untuk melanjutkan pendidikan ke  

jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan 

IPS juga membahas hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya, di mana siswa tumbuh 

dan berkembang sebagai bagian dari 

masyarakat, dihadapkan pada berbagai 

permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungannya. Materi IPS mengkaji tentang 

keseluruhan kegiatan manusia, bagaimana 

manusia bergerak dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya, kompleksitas kehidupan yang 

dihadapi siswa nantinya bukan hanya akibat 

tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi 

saja, melainkan juga kompleksitas 

kemajemukan masyarakat Indonesia.  

Mata pelajaran sejarah dan ilmu-ilmu  

sosial lainnya selama ini dianggap sangat 

mem- bosankan dan tidak manfaat dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar 

siswa mengang gap mata pelajaran sejarah 

dan ilmu-ilmu sosial lain dianggap sebagai 

mata pelajaran yang bisa dipelajari hanya 

beberapa hari sebelum ujian sehingga 

mengakibatkan hasil belajar IPS rendah. 

Rendahnya minat siswa terhadap mata 

pelajaran IPS dapat dilihat dari kurangnya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. 

Dampaknya pada perolehan nilai rata- rata 

siswa di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

Permasalahan yang terjadi di kelas VIII 

F SMP Negeri 3 Surabaya adalah (1) 

pembelajaran masih menggunakan pendekatan 

konvensional, (2) guru belum menerapkan 

model konstruktivistik, (3) media   

pembelajaran   yang   digunakan kurang, 

mailto:nuryatizaen22@gmail.com


81  

 

Nurjati, Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Konstruktivistik Berbasis  

(4)hasil belajar rata-rata di bawah KKM. Dari 

data nilai UTS di kelas VIII F pada Semester 

Gasal Tahun Pelajaran 2017/2018  SMP 

Negeri 3 Surabaya dari 12 mata pelajaran, 

nilai rata- rata mata pelajaran IPS masih 

rendah.  

Hasil belajar yang rendah disebabkan 

oleh minat siswa terhadap mata pelajaran IPS 

rendah, bila diberikan soal yang berpikir dan 

konseptual siswa tidak mampu menyelesaikan 

dengan baik, sehingga hasil belajar yang 

dicapai  rendah.  Dalam  taksonomi  tingkatan 

ini berada pada level yang paling rendah (C1). 

Seharusnya siswa SMP (umur 11/12-18 tahun) 

sudah berada pada tahapan memahami (C2), 

yaitu mengkonstruk makna dari materi 

pembelajaran, termasuk apa yang diucapkan, 

ditulis, dan digam- bar oleh guru (Budiningsih, 

2005).  

Dalam Permendiknas RI Nomor 22 

Tahun 2006 disebutkan bahwa “Subtansi mata 

pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs 

merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. 

Salah satu model pembelajaran terpadu adalah 

“model terintegrasi (integrated), ialah model 

pembelajaran yang menggabungkan berbagai 

bidang studi dengan menemukan konsep, 

keterampilan dan sikap yang saling tumpah 

tindih” (Darmiyati, 2012). Dengan demikian 

masalah tersebut harus segera dicarikan solusi 

agar perolehan nilai siswa bisa meningkat dan 

mencapai KKM yang telah ditetapkan. Sudah 

waktunya para pendidik memberikan perhatian 

kepada pendidikan IPS yang sering dianggap 

membosankan, agar kondisi pendidikan IPS di 

sekolah-sekolah dapat menjadi program 

pendidikan yang kuat, baik untuk pendidikan 

lanjutan maupun untuk mempersiapkan hidup 

bermasyarakat secara baik.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

diperlukan tindakan dengan penerapan model 

konstruktivistik diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotorik siswa yang terwujud dalam 

aktivitas belajar yang berkualitas dan hasil 

belajar siswa yang diharapkan. Proses 

pembelajaran menjadi efektif jika diketahui 

inti kegiatan belajar yang sesungguhnya. 

Pembelajaran yang selama ini berlangsung, 

berpijak pada teori behavioristik, banyak 

didominasi oleh guru. Dalam menyampaikan 

materi pelajaran guru banyak ceramah dan 

menggantungkan pada buku teks, disampaikan 

sesuai dengan urutan isi buku teks. 

Pembelajaran konstrutivistik membantu siswa 

menginternalisasi dan mentransformasi 

informasi baru, dengan menghasilkan 

pengetahuan baru yang selanjutnya 

membentuk struktur kognitif baru.  

 

Kajian Pustaka 

Dalam pandangan konstruktivistik tidak 

melihat pada apa yang dapat diungkapkan 

kembali melain- kan pada apa yang dapat 

dihasilkan, didemonstrasikan, dan 

ditunjukkannya (Budiningsih, 2012). Belajar 

konstruktivistik guru tidak menstransferkan 

pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan 

membantu siswa untuk membentuk 

pengetahuannya sendiri, memahami pikiran 

dan cara pandang siswa dalam belajar, tidak 

bisa mengklaim bahwa satu-satunya langkah 

yang tepat adalah yang persis dan sesuai 

dengan kemampuannya. Pihak sekolah 

diharapkan memberikan dukungan atas 

ketersediaan media pembelajaran sesuai 

kebutuhan dan memantau penggunaannya.  

Tujuan penggunaan pendekatan 

konstruktivistik dalam pembelajaran menurut 

Pribadi (2011) “adalah untuk membantu 

peningkatan pemahaman siswa terhadap isi 

atau materi pelajaran. Pembelajaran model 

konstruktivisme  memiliki keterkaitan yang 

erat dengan metode pembelajaran penemuan 

(discovery learning) dan konsep belajar 

bermakna (meaningful learning)”. Metode 

pembelajaran tersebut berada dalam konteks 

teori belajar kognitif, bagaimana tujuan 

pembelajaran ini dapat tercapai kalau guru 

lebih senang pada pembelajaran konvensional. 

“Constructivism isn’t new or radical or 

revolutionary. Jean Piaget and Lev Vygotsky 

developed the theories to support  costructiv- 

ism almost 70 years ago” (Maxim, 2010). 

Konstrukrivistik dikembangkan Jean  Piaget  

dan Lev Vygotsky sejak 70 tahun lalu. Model 

Konstruktivistik ini bukan suatu hal yang 

baru dan mampu membuktikan pada dunia 

pendidi- kan sebagai model pembelajaran 

yang solid dan dianut serta dikembangkan 

oleh para filosof dan para peneliti dan pakar 

pendidikan berikutnya. DeVries (1997,16) 

melalui artikelnya berharap teori Peaget dapat 

dikembangkan oleh para peneliti berikutnya. 

Harapan tersebut tersirat dalam 

pernyataannya “I hope that this article about 

Piaget’s social theory wiil make it possible 

for Vigotskians and Piagetians to move on to 

pro- ductive discussion of the ways in which 

both the- ories may continue to develop”. 
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Uraian tersebut dapat diketahui betapa 

pentingnya model kon- strutivistik dikenalkan 

dan digunakan oleh guru untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa yang diharapkan juga 

dapat berpengaruh terhadap meningkatnya 

minat dan aktivitas belajar siswa.  

Pengertian konstruktivisme lainnya 

dikemukakan oleh Pribadi (2011,157), 

“Konstuktivisme berpendapat bahwa 

pengeta- huan merupakan perolehan individu 

melalui ket- erlibatan aktif dalam menempuh 

proses belajar”. Dengan demikian siswa 

memiliki pengetahuan apabila terlibat aktif 

dalam proses penemuan pengetahuan dan 

pembentukannya dari dalam dirinya. 

Selanjutnya NCSS (2002,12-13) menegaskan 

bahwa pembelajaran IPS lebih baik apabila 

pembelajaran tersebut bermakna, integratif, 

bernilai, menantang, dan aktif (meaningful, 

integrative, values-based, challenging, and 

active). Teori   konstruktivistik   berasumsi   

bahwa: siswa sebagai makhluk yang aktif 

ketimbang pasif,  pengetahuan merupakan 

interprestasi pebelajar sendiri dan dari 

proses yang diterima melalui senses 

kemudian mencipta pengetahuan, siswa 

adalah pusat pembelajaran dengan instruktor 

sebagai fasilitator dan penasehat, 

pembelajaran adalah konstektual, dan 

aktivitas pembelajaran memungkinkan siswa 

meng- konstektualisasikan informasi harus 

menggunakan media pembelajaran. 

Sedangkan tahapan-tahapan (fase) 

model pembelajaran konstruktivistik menurut 

Suyatna (2007,33-34) terdiri dari fase 

eksplorasi, fase klarifikasi dan fase aplikasi. 

Pada fase eksplorasi guru 

memperhatikan/membandingkan, mengajukan 

pertanyaan tentang konsep- konsep pokok, 

memberi kesempataan kepada siswa untuk 

menjawab dan memperbaiki jawaban yang 

tidak sesuai; pada fase klarifikasi guru 

menjelaskan secara terbuka tentang pokok-

pokok materi, memberi kesempatan kepada 

siswa dalam kelompok untuk bertanya, 

menumbuhkan partisipasi aktif dalam 

merumuskan pengetahuan siswa, memberikan 

masalah untuk dipecahkan, menumbuhkan 

keceriaan dan antusias dalam berdiskusi untuk 

memecahkan masalah, memberikan 

penghargaan terhadap aktivitas dan kreativitas 

dalam diskusi kelompok, dan memberi 

kesempatan mencari tambahan rujukan; dan 

pada fase aplikasi guru memberi kesempatan 

kepada kelompok untuk melaporkan hasil 

diskusi, merumuskan rekomendasi dan 

memberi tugas untuk membuat tulisan tentang 

materi yang dibahas. 

Model pembelajaran konstruktivistik 

mempunyai kelebihan antara lain: menjadikan 

siswa berfikir tentang pengetahuan baru, bisa 

menyelesaikan masalah dan berfikir dan 

membuat keputusan; menjadikan siswa paham 

dengan materi yang disampaikan; mempunyai 

nilai tambah yang lebih yaitu bisa mengingat 

materi yang disam- paikan karena siswa 

sendiri yang aktif; melatih untuk berinteraksi 

sosial seperti dengan teman kelompok dan 

guru; karena siswa terlibat secara terus-

menerus, mereka akan paham, ingat, yakin dan 

berinteraksi dengan lingkungannya, maka 

mereka akan berusaha meningkatkan belajar 

untuk membina pengetahuan baru. 

Keberhasilan penerapan model 

pembelajaran yang telah dipilih, salah satu 

faktor penentu keberhasilan kegiatan 

pembelajaran adalah penggunaan media 

pembelajaran yang tepat. Sadiman, dkk 

(2009,6) menyatakan bahwa: “media adalah 

perantara atau pengantar pesan sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi”. Media 

pembelajaran yang tepat membantu siswa 

memahami materi yang disajikan dengan jelas 

serta dapat menangkap gambaran yang lebih 

jelas tentang permasalahan yang ada, sehingga 

siswa mampu merumuskan permasalahan dan 

mencari solusinya dengan tepat, membantu 

siswa untuk memahami materi dengan lebih 

cepat dan lebih baik, sehingga pengetahuan 

yang diperoleh lebih bertahan lama di benak 

siswa. 

Riset BAVA (British Audio Visual Aids) 

memaparkan bahwa “hasil pembelajaran yang 

tidak menggunakan media hanya terserap 13% 

dari keseluruhan materi yang telah diberikan. 

Dengan menggunakan media pembelajaran 

perolehan bahanajar yang terserap dapat 

ditingkatkan sampai 86%” (Rusman, 2012, 

p.p.123-124). Hasil riset tersebut dapat 

diketahui betapa pentingnya peran media 

dalam pembelajaran. Secara tradisional sejak 

zaman prasejarah, media dalam bentuknya 

yang sangat sederhana sudah lama digunakan 

sebagai sarana komunikasi dan sarana 

mengajarkan ketrampilan. 

Dewasa ini, media sebagai produk 

teknologi komunikasi memegang peranan 

penting dalam membantu tercapainya proses 
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belajar mengajar. Hubungannya dengan 

komunikasi media diartikan sebagai alat 

komunikasi. Dalam teori komunikasi “proses 

komunikasi merupakan beralihnya pesan 

(message), dari sumber (Resource), melalui 

saluran/media (Channel), kepada penerima 

(Receiver) diharapkan ada pengaruh (Effect)” 

(Gafur, 2012, 8). Media sebagai alat/sarana 

fisik pembelajaran merupakan komponen 

penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Tidak semua 

pengalaman dapat diberikan secara langsung, 

dengan menggunakan media, diharapkan 

masalah-masalah komunikasi dan masalah 

pembelajaran dapat diatasi sehingga guru 

dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang berkenaan dengan media.  

Dari asumsi teori konstruktivistik 

tersebut, maka implikasinya dalam 

pembelajaran adalah pembelajaran harus 

merupakan suatu proses aktif; mengkonstruk 

pengetahuan yang dimiliki dan difasilitasi oleh 

instruksi media pembelajaran; model 

kooperatif dan kolaboratif harus didorong 

untuk memfasilitasi pembelajaran; 

pembelajaran dengan kendali proses 

pembelajaran; harus diberi waktu dan peluang 

merefleksi; diciptakan bermakna bagi siswa, 

dan peningkatan hasil pembelajaran tingkat 

tinggi dan membantu mengembangkan makna 

personal.Beberapa penelitian tentang 

penerapan model konstruktivistik berbantuan 

media, menunjukkan bahwa model 

pembelajaran konstruktivistik berbantuan 

media bisa diterapkan pada hampir semua mata 

pelajaran di semua jenjang pendidikan. Model 

konstruktivistik berbantuan media 

pembelajaran yang sesuai terbukti siswa 

menjadi lebih aktif dan meningkat hasil 

belajarnya. 

Model pembelajaran konstruktivistik 

dilaksanakan guru dengan cara mengaitkan 

materi pelajaran yang dipelajari ke dalam 

dunia nyata siswa. Kegiatan tersebut dilakukan 

guru dengan cara menyampaikan materi yang 

dipelajari pada saat kegiatan ekplorasi dan 

konfirmasi, yaitu dengan mengilustrasikan 

materi-materi tersebut ke dalam sebuah 

gambar sebagai contoh perilaku menyimpang 

yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. 

Guru juga menyampaikan materi dengan 

bantuan LCD,  dengan  tujuan  agar  siwa lebih 

tertarik dan fokus dalam mengikuti pelajaran 

dengan menayangkan gambar-gambar dan 

video. Aktivitas yang muncul pada kegiatan 

konstruktivistik antara lain melihat gambar dan 

tulisan, membaca serta mendengarkan 

penjelasan guru, berdiskusi kelompok dalam 

mengerjakan LKS. Penerapan konstruktivistik 

pada pelajaran IPS mampu membangun 

pengetahuan siswa secara mendalam dari 

penafsiran-penafsiran yang berasal dari 

interaksi para siswa terhadap lingkungan fisik 

maupun sosial.  

Kegiatan refleksi dilaksanakan guru 

pada setiap akhir pembelajaran. Aktivitas yang 

muncul pada kegiatan ini antara lain bertanya, 

menjawab pertanyaan guru maupun teman dan 

menulis penjelasan dari guru. Kegiatan refleksi 

ini digunakan siswa untuk berfikir dan 

merenung terhadap tugas-tugas penting yang 

sudah dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh persepsi, sistem memori, dan 

mengingat terhadap apa yang dipelajari dengan 

tujuan untuk merubah perilaku belajar. 

Penilaian autentik yang diterapkan pada 

penelitian ini dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan aspek penguasaan konsep 

dan penerapan konsep siswa. Penilaian yang 

telah dilaksanakan dalam penelitian tindakan 

kelas ini menggunakan empat komponen 

penilaian yaitu penilaian unjuk kerja, tertulis, 

tes lesan dan tugas. Aktivitas belajar siswa 

yang muncul pada pelaksanaan komponen ini 

antara lain mengerjakan tugas-tugas dengan 

baik yang diberikan oleh guru dan         

menjawab pertanyaan dari guru maupun 

teman. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS pada materi 

mobilitas sosial. Setelah penerapan model 

pembelajaran konstruktivistik berbasis media 

pempelajaran selesai siswa diharapkan 

meningkatkan hasil belajar siswa sehingga 

diatas KKM. KKM yang ditetapkan untuk 

mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Surabaya 

adalah 75. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas (classroom action 

research) untuk meningkatkan hasil belajar 

IPS siswa SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai 

dengan Desember 2018. Kegiatan penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua 

siklus dengan empat kali pertemuan. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII-F SMP 

Negeri 3 Surabaya. Penelitian tindakan kelas 
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merupakan proses yang dinamis dengan 

melalui empat langkah yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi dalam 

suatu sistem spiral yang saling terkait, 

merupakan langkah berurutan dalam satu 

siklus atau daur yang berhubungan dengan 

siklus berikutnya. Keempat tahapan tersebut 

diinformasikan kepada kolaborator agar 

mendapatkan data yang lengkap. 

Dalam penelitian ini 4 (empat) tahapan 

penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai 

berikut:  

1. Tahap perencanaan  

Pada tahap ini dilakukan persiapan 

penyusunan instrumen penelitian tindakan 

kelas model konstruktivistik yang 

dituangkan ke dalam bentuk pembuatan 

RPP, bahan diskusi, soal kuis, soal ulangan 

harian di akhir siklus, panduan observasi 

dan pandiniuan catatan lapangan, 

perencanaan selanjutnya adalah merancang 

pembelajaran dengan model 

konstruktivistik berbantuan media 

pembelajaran dituangkan ke dalam RPP, 

dalam RPP ini materi pelajaran disajikan 

dalam bentuk masalah kontekstual dan 

siswa belajar secara kooperatif.  

2. Tahap pelaksanaan tindakan 

Pada tahap ini yang dilaksanakan adalah 

pembelajaran dengan penggunaan model 

konstruktivistik, dalam pembelajaran ini 

digunakan masalah konstekstual sebagai 

sarana untuk menemukan konsep yang 

terkait, masalah ini dikemas dalam bentuk 

soal/pertanyaan/problem yang berkaitan 

dengan masalah sehari-hari. 

3. Tahap pengamatan  

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan 

data tentang siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung, pengamatan 

dilaksanakan untuk mengetahui adanya 

kesesuaian antara perencanaan, 

pelaksanaan tindakan dan untuk 

mengetahui sejauh mana tindakan dapat 

menghasilkan perubahan sesuai dengan 

yang dikehendaki dan pengambilan data 

sebagian dilakukan oleh kolaborator, 

sebagian lagi dilakukan oleh peneliti sendiri 

pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Untuk pengambilan data 

tentang aktivitas siswa dilakukan oleh 

kolaborator sedangkan data tentang laporan 

hasil presentasi, nilai latihan dan nilai tes 

akhir dilakukan oleh peneliti sendiri. 

4. Tahap refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan 

diskusi terhadap data hasil observasi, data 

yang diperoleh dianalisis, dievaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan 

tindakan dalam mencapai tujuan dan pada 

tahap refleksi ini akan diketahui apa saja 

yang sudah dicapai, apa saja yang belum 

dicapai dan apa saja kelemahan yang harus 

diperbaiki pada pertemuan berikutnya. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi:  

1. Lembar pengamatan untuk mengamati 

aktifitas siswa dan guru 

2. Angket untuk mendapatkan data tentang 

minat siswa terhadap mata pelajaran IPS  

3. Catatan lapangan digunakan untuk 

merekam semua kegiatan pada penelitian 

tindakan  

4. Tes hasil belajar siswa untuk mengetahui 

perkembangan atau peningkatan hasil 

belajar siswa yang dilakukan secara tertulis 

berbentuk pilihan ganda sebanyak 20 butir 

soal untuk mendapatkan data hasil belajar 

ranah kognitif. 

Teknik analisis data dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

nilai rata-rata untuk membandingkan 

peningkatan hasil belajar di setiap siklus serta 

memberikan gambaran tentang kemajuan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang 

dapat dilihat dari peningkatan aktivitasnya. 

Penelitian ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS dengan 

menerapkan model pembelajaran 

konstruktivis- tik berbantuan media yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dan 

Siklus II  terdiri  dari dua kali pertemuan. 

Siklus I pertemuan pertama membahas tentang 

pengertian, bentuk-bentuk dan sifat-sifat 

penyimpangan sosial dalam keluarga dan 

masyarakat, pertemuan kedua membahas 

tentang berbagai penyakit sosial dan faktor- 

faktor penyebab terjadinya. Siklus II 

pertemuan pertama membahas tentang dampak 

dan upaya pencegahan penyimpangan sosial, 

pertemuan kedua membahas tentang sikap 

empati terhadap pelaku penyimpangan sosial. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil Siklus I 

Kinerja guru pada siklus I dari 18 

indikator pengamatan sudah terlaksana 14 

butir (77,78%). Dari pengamatan aktivitas 

siswa yang diamati adalah  pada indikator  a) 

memperhatikan materi,b) bertanya, c) diskusi, 
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d) mencatat hasil diskusi,e) presentasi dan f) 

semangat dalam diskusi kelompok sudah 

mencapai 77,5%. Artinya dari jumlah siswa 

keseluruhan 40 orang yang melakukan aktivitas 

≥ 4 indikator sebanyak 31 orang. Sedangkan 

berdasarkan hasil pengisian angket diperoleh 

rata-rata 76,95% (kategori tinggi). Untuk tes 

hasil belajar ulangan harian diperoleh data 

nilai terendah 40, tertinggi 85 dengan nilai 

rata- rata 70,31. Siswa yang tuntas 20 orang 

(62,50%). Dari hasil pengisian angket ternyata 

kategori tinggi tidak menjamin siswa tuntas 

dalam hasil belajar. 

Penerapan model konstruktivistik 

berbantuan media pada siklus I mampu 

meningkatkan aktivitas, minat dan hasil 

belajar siswa. Sedangkan untuk hasil belajar 

siswa pada siklus I mengalami peningkatan 

dari kondisi awal. Jumlah nilai rata-rata siswa 

pada pembelajaran dengan model 

konstruktivistik mengalami peningkatan 

sebesar 10,90 naik menjadi 70,31. Sedangkan 

jumlah siswa yang tuntas menjadi 20 atau 

62,50%. 

 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Siklus I 

 

No Aktivitas Siswa Jumlah (%) 

1 Memperhatikan materi 27 84,38 

2 Bertanya 5 15,63 

3 Diskusi 32 100 

4 Mencatat hasil diskusi 30 93,75 

5 Presentasi 5 15,63 

6 Semangat dalam dinamika  kelompok 27 84,38 

 

Meskipun hasil penelitian tindakan 

kelas pada siklus I belum memenuhi kriteria 

keberhasilan, tetapi sudah terjadi peningkatan 

aktivitas, minat dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPS. Pengubahan posisi tempat 

duduk dan meja belajar siswa juga 

berpengaruh terhadap kenyamanan siswa pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Kondisi ini ternyata membuat siswa lebih 

bergairah dalam beraktivitas, karena ada 

variasi tempat duduk. Penerapan model 

konstruktivistik yang dilakukan dengan 

pengubahan lingkungan belajar dan pengayaan 

sumber belajar terbukti mampu meningkatkan 

aktivitas, minat dan hasil belajar siswa pada 

siklus I. Hal tersebut sangat beralasan karena 

pada dasarnya kegiatan belajar merupakan 

proses untuk membangun pengetahuan anak 

dengan melibatkan fisik dan psikologis secara 

bertahap dengan diikuti oleh perubahan 

tingkah laku. Terbukti apabila lingkungan 

siswa diubah ke dalam kondisi dan situasi 

yang sifatnya baru, akan cenderung 

merangsang cara berpikir aktif.   

Hasil Siklus II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan pada siklus II memperoleh 

peningkatan yang cukup signifikan terhadap 

aktivitas, minat dan hasil belajar siswa.  

Aktivitas dan minat belajar siswa berdasarkan 

angket diperoleh rata-rata nilai 82,50 dengan 

kategori “Sangat Tinggi”. Artinya terjadi 

peningkatan sebesar 5,55 dari siklus I yang 

memperoleh rata-rata 76,95. Sedangkan hasil 

belajar siswa pada siklus II mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, dengan 

perolehan nilai rata-rata 82,66. Artinya terjadi 

kenaikan  12,35 dari nilai rata-rata siklus I 

yang diperoleh sebesar 70,31. Jumlah siswa 

yang tuntas belajar naik menjadi 37 orang atau 

92,5%. Artinya nilai rata-rata 82,66 ≥ 75 dan 

angka ketuntasan belajar siswa sebesar 92,5 ≥ 

85%. 
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Tabel 2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II 

 

Nilai Siklus I Siklus II Naik (%) 

Terendah 40 55 37,50 

Tertinggi 85 95 11,76 

Rata-rata 70,31 82,66 17,57 

SiswaTuntas 20 37 85 

Ketuntasan Klaksikal (%) 62,50 92,5 48 

 

Kinerja guru pada siklus dua telah 

mencapai 100%. Artinya guru sudah 

melaksanakan semua (18) indikator kegiatan. 

Untuk aktivitas siswa terjadi peningkatan 

sebesar 28,13%. Artinya dari keseluruhan 

siswa yang terdiri dari 40 orang hanya 3 orang 

yang indikator ketercapainnya kurang dari 4. 

Sedangkan siswa yang lain sudah mencapai ≥ 

4.  

 

Tabel 3. Hasil Pengamatan Aktivitas siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

 

No Aktivitas Siswa Jumlah (%) 

1 Memperhatikan materi 31 84,38 

2 Bertanya 25 78,13 

3 Diskusi 32 100 

4 Mencatat hasil diskusi 32 100 

5 Presentasi 12 37,50 

6 Semangat dalam dinamika kelompok 32 100 

 

Hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilaksanakan sebanyak dua siklus, secara 

empiris mampu menjawab rumusan masalah 

yang telah disusun sebelumnya. Penerapan 

model konstruktivistik berbantuan media pada 

mata pelajaran IPS mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran, pengalaman belajar 

siswa, aktivitas dan minat belajar siswa, hasil 

belajar siswa, kreativitas siswa dan motivasi 

siswa. Hal tersebut dikarenakan kegiatan 

pembelajaran dengan model konstruktivistik 

berbantuan media dilakukan dengan 

melibatkan siswa secara penuh untuk 

menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

nyata siswa. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran 

konstruktivistik berbantuan media dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa 

kelas VIII-F SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Disamping itu penerapan 

model kontruktivistik berbantuan media juga 

dapat meningkatkan aktivitas dan minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi 

mobilitas sosial.  

Setelah diperoleh hasil dari pelaksanaan 

penelitian, guru-guru pengampu mata 

pelajaran IPS diharapkan menerapkan model 

pembelajaran konstruktivistik berbantuan 

media untuk menin- gkatkan aktivitas, minat 

dan hasil belajar siswa. Sebagai tindak lanjut 

guru juga harus kreatif mencari alternatif 

model dan media yang efektif dalam 

pembelajaran IPS. 
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Abstrak 

Tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar, 

pola berpikir serta cara bertindak para peserta didik dalam mengembangkan inovasi kreatif 

berbagai bidang. Pendidikan berubah dari pemahaman konseptual manual menjadi digital. 

Era digital mulai memasuki pasar teknologi global untuk memperbarahui pola pikir dalam 

berinovasi. Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dipengaruhi dan dilandasi oleh perkembangan ilmu Matematika khususnya di 

bidang terapan, baik materi maupun kegunaannya Matematika sebagai salah satu 

ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam pendidikan juga perlu dikembangkan dan 

ditingkatkan meliputi materi, proses belajar mengajar, lingkungan serta fasilitas 

sekolah, diawali dari pengajaran Matematika di sekolah dasar yaitu 

menumbuhkembangkan keterampilan berhitung yang berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan saat pembelajaran, masalah yang 

dihadapi siswa adalah kurangnya penguasaan konsep tentang bilangan bulat 

sehingga hasil belajar siswa masih kurang. Pembelajaran dengan model Teams 

Games Tournament dikembangkan dengan mengikutsertakan model Problem 

Based Learning. Sehingga menjadi Problem Based Learning  dan Teams Games 

Tournament (PBLTGT) yang diharapkan dapat mengubah gaya belajar anak 

dalam proses pembelajaran dan siswa dapat mengenal beberapa permasalahan 

kontekstual dalam kehidupan sehari – hari, agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. Materi yang disampaikan dalam 

penelitian ini adalah tentang bilangan bulat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes, observasi  dan catatan lapangan. Untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, peneliti melakukan penjumlahan 

nilai yang diperoleh siswa, dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas. 

Seorang peserta didik dikatakan tuntas belajar untuk menguasai suatu kompetensi 

dasar pada kurikulum 13 dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.  

 

Kata Kunci: Cooperative Learning, Problem Based Learning, Teams Games 

Tournament, bilangan bulat 

 
Pendahuluan 

Pendidikan di abad 18 lebih 

mengandalkan pemahaman konseptual secara 

manual. Manusia yang hidup di abad tersebut 

memiliki kemampuan intelektual melalui 

referensi literature yang disediakan di 

perpustakaan. Namun, hal tersebut sangat 

tidak efektif karena pendidikan hanya terserap 

untuk negara yang sudah mapan dalam bidang 

industri. Kemudian berkembang di abad 20 

dengan munculnya alat-alat telekomunikasi 

modern yang mengubah gaya hidup manusia. 

Setelah itu, era digital mulai memasuki pasar 

teknologi global untuk memperbarahui pola 

pikir dalam berinovasi. Tantangan pendidikan di 

era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara 

belajar, pola berpikir serta cara bertindak para peserta 

didik dalam mengembangkan inovasi kreatif berbagai 

bidang. Dalam hal ini pula, banyak aspek yang 

dapat mengubah cara berpikir manusia di era 

digital. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan 

mempersiapkan era industry 4.0 diantaranya 

mailto:endrayanaputut29@gmail.com
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adalah kemampuan memecahkan 

masalah (problem solving), beradaptasi 

(adaptability), 

kolaborasi (collaboration), kepemimpinan (lea

dership), dan kreatifitas serta inovasi 

(creativity and innovation).  

Karakteristik yang muncul di dunia 

digital abad 21 antara lain civitas akademika 

harus selalu menjelajah jejak teknologi, 

berbagi dalam menciptakan ide dan ilmu yang 

akan dibuat, berinteraksi serta berkolaborasi 

dalam hal sosial dengan memandang berbagai 

aspek yang akan diterapkan. Tenaga pendidik 

di era revolusi industri harus meningkatkan 

pemahaman dalam mengekspresikan diri di 

bidang literasi media, memahami informasi 

yang akan dibagikan kepada para peserta didik 

serta menemukan analisis untuk 

menyelesaikan permasalahan akademisi 

literasi digital. Harapannya, semua pihak harus 

meningkatkan kolaborasi dalam orientasi 

pendidikan mendatang serta mengubah kinerja 

sistem pendidikan yang dapat 

mengembangkan kualitas pola pikir pelajar 

dan penguatan digitalisasi pendidikan yang 

berbasis aplikasi. 

Perkembangan di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dipengaruhi dan 

dilandasi oleh perkembangan ilmu Matematika 

khususnya di bidang terapan, baik materi 

maupun kegunaannya Matematika sebagai 

salah satu ilmu pengetahuan yang berperan 

penting dalam pendidikan juga perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan meliputi 

materi, proses belajar mengajar, lingkungan 

serta fasilitas sekolah, diawali dari pengajaran 

Matematika di sekolah dasar yaitu 

menumbuhkembangkan keterampilan 

berhitung yang berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan saat 

pembelajaran, masalah yang dihadapi siswa 

adalah kurangnya penguasaan konsep tentang 

bilangan bulat sehingga hasil belajar siswa 

masih kurang. Pembelajaran dengan model 

Teams Games Tournament dikembangkan 

dengan mengikutsertakan model Problem 

Based Learning. Sehingga menjadi Problem 

Based Learning  dan Teams Games 

Tournament (PBLTGT) yang diharapkan dapat 

mengubah gaya belajar anak dalam proses 

pembelajaran dan siswa dapat mengenal 

permasalahan kontekstual dalam kehidupan 

sehari-hari, agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai pada siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

 

Kajian Pustaka 

Pembelajaran kooperatif adalah 

pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 

penggunaan kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif memiliki 

keunggulan-keunggulan dalam 

pembelajarannya, antara lain  dengan 

pembelajaran kooperatif maka setiap anggota 

dapat saling melengkapi dan membantu dalam 

menyelesaikan setiap materi yang diterima 

sehingga setiap siswa tidak akan merasa 

terbebani sendiri apabila tidak dapat 

mengerjakan suatu tugas tertentu. Salah 

satunya adalah model pembelajaran 

TGT (Teams Games Tournament). Menurut 

Suprijono (2012), model pembelajaran TGT 

merupakan model pembelajaran kooperatif 

dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 

dalam kelas yang terdiri atas 3-5 siswa yang 

heterogen, baik dalam hal akademik, jenis 

kelamin, ras, maupun etnis. Inti dari model ini 

adalah adanya game dan turnamen akademik. 

Sebelum memulai game dan turnamen 

akademik, guru terlebih dahulu menempatkan 

siswa dalam sebuah tim yang mewakili 

heterogenitas kelas ditinjau dari jenis kelamin, 

ras, maupun etnis. Masing-masing siswa 

nantinya akan mewakili kelompoknya untuk 

bersaing dalam meja turnamen. 

Problem Based Learning (PBL) adalah 

suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan masalah melalui 

tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa 

dapat mempelajari pengetahuan yang 

berhubungan dengan masalah tersebut dan 

sekaligus memiliki ketrampilan untuk 

memecahkan masalah. PBL atau pembelajaran 

berbasis masalah sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. PBL memiliki 

karakteristik sebagai berikut: (1) belajar 

dimulai dengan satu masalah, (2) memastikan 

bahwa masalah tersebut berhubungan dengan 

dunia nyata siswa, (3) mengorganisasikan 

pelajaran seputar masalah, bukan seputar 

disiplin ilmu, (4) memberikan tanggung jawab 

yang besar kepada siswa dalam membentuk 

dan menjalankan secara langsung proses 

belajar mereka sendiri, (5) menggunakan 
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kelompok kecil, dan (6) menuntut siswa untuk 

mendemonstrasi-kan yang telah mereka 

pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa PBL dapat dipadukan 

dengan TGT dalam pembelajaran karena 

dengan PBL akan lebih mengenalkan siswa 

dengan masalah yang konkret dalam hidup 

sehari - hari . Siswa yang belajar memecahkan 

suatu masalah akan membuat mereka 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya 

atau berusaha mengetahui pengetahuan yang 

diperlukannya. Artinya belajar tersebut ada 

pada konteks aplikasi konsep. Penyelesaian 

masalah digunakan sebagai dasar untuk 

berkompetisi melalui TGT. Sehingga siswa 

dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan secara berkesinambungan dan 

mengaplikasikannya dalam konteks yang 

relevan. Artinya, apa yang mereka lakukan 

sesuai dengan aplikasi suatu konsep atau teori 

yang mereka temukan selama pembelajaran 

berlangsung. PBLTGT juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, 

motivasi internal untuk belajar, dan dapat 

mengembangkan hubungan interpersonal 

dalam bekerja kelompok serta kecepatan dan 

ketepatan dalam bekerja dalam tim. 

Selain guru sebagai fasilitator, guru 

hendaknya juga menyadari arti penting suatu 

pertanyaan dalam PBL. Pertanyaan hendaknya 

berbasis “Why” bukan sekedar “How”. Oleh 

karena itu, setiap tahap dalam pemecahan 

masalah, ketrampilan siswa dalam tahap 

tersebut hendaknya tidak semata-mata 

ketrampilan “How”, tetapi kemampuan 

menjelaskan permasalahan dan bagaimana 

permasalahan dapat terjadi. Tahapan dalam 

proses pemecahan masalah digunakan sebagai 

kerangka atau panduan dalam proses belajar 

melalui PBLTGT.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif.. Deskriptif kualitatif 

merupakan suatu penelitian dengan 

penggambaran melalui kata-kata atau kalimat 

untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

(Sugiyono, 2012: 12). Penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini . Dengan kata lain penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan yang ada.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe PBLTGT (Problem Based Learning And 

Teams Games Tournament) dalam 

peningkatan hasil belajar matematika tentang 

bilangan bulat siswa kelas IV di Sekolah 

Dasar. Prosedur penelitian ini menggunakan 

metode penelitian tindakan kelas yang 

pelaksanaan tindakannya terdiri atas tiga 

siklus. Arikunto, dkk. (2008: 16) menyebutkan 

garis besar tahapan penelitian tindakan kelas 

antara lain planning (perencanaan), acting 

tindakan/pelaksanaan), observing 

(observasi/pengamatan), dan reflecting 

(refleksi).  

Pada tahap perencanaan, peneliti 

menyiapkan materi bilangan bulat, menyusun 

RPP dan skenario pembelajaran, menyiapkan 

media pembelajaran, menyiapkan instrumen 

penelitian, melakukan koordinasi dengan guru 

kelas dan teman sejawat selaku observer, dan 

menyiapkan hadiah untuk kelompok terbaik. 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP bersamaan dengan dilaksanakannya 

kegiatan observasi oleh observer. Pada tahap 

refleksi, peneliti mengadakan analisis, 

pemahaman, dan penyimpulan hasil tindakan. 

Keempat tahapan ini selalu berhubungan dan 

berkelanjutan dalam prosesnya, serta 

mengalami perbaikanperbaikan hingga 

tercapainya tujuan yang diharapkan.  Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes, observasi  dan catatan 

lapangan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar siswa, peneliti melakukan  

penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, dibagi 

dengan jumlah siswa yang ada di kelas. 

Dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar siswa aspek pengetahuan 

  
   

 
 

 Keterangan: 

 M = Mean (Nilai rata-rata) 

 ∑ f x = Jumlah nilai seluruh siswa 

 N  = Jumlah  siswa 
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Kriteria Penilaian: 

>80% = Sangat tinggi 

60-79% = Tinggi 

40-59% = Sedang 

20-39% = Rendah 

<20% = Sangat rendah       

Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus sebagai berikut: 

  
                          

      
             

Keterangan: 

P= Presentase ketuntasan belajar 

∑siswa yang tuntas belajar = Jumlah 

frekuensi yang tuntas     belajar 

∑siswa = Jumlah seluruh siswa         

Dengan kriteria tingkat keberhasilan belajar 

siswa dalam presentase, yaitu: 

>80% = Sangat tinggi 

60-79% = Tinggi 

40-59% = Sedang 

20-39% = Rendah 

<20% = Sangat rendah 

2. Hasil belajar siswa aspek keterampilan 

            (  )  
              

             
            

3. Hasil belajar siswa aspek Afektif 

            (  )  
              

             
            

 

Tabel 2 Konversi Nilai 3 Kompetensi (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) 

 

Predikat 
Nilai Kompetensi 

Pengetahuan Keterampilan Sikap 

A 4 4 SB 

(Sangat Baik) A- 3,66 3,66 

B+ 3,33 3,33 
B 

(Baik) 
B 3 3 

B- 2,66 2,66 

C+ 2,33 2,33 
C 

(Cukup) 
C 2 2 

C- 1,66 1,66 

D+ 1,33 1,33 K 

(Kurang) D 1 1 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Seorang peserta didik dikatakan tuntas 

belajar untuk menguasai KD pada kurikulum 

13 aspek pengetahuan dan KI.4 pada aspek 

keterampilan. Seorang peserta didik 

dinyatakan tuntas belajar untuk menguasai KD 

yang dipelajari apabila menunjukkan indikator 

nilai ≥ 2.66 atau berdasarkan hasil tes dihitung 

dari jumlah siswa menjawab soal benar 

minimal 80% dengan mencapai KKM 70. 

Sedangkan untuk penilaian sikap untuk KD 

pada KI.1 dan KI.2 berkategori baik. Dari 

penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe 

PBLTGT (Problem Based Learning And 

Teams Games Tournament)  ini dapat 

digunakan untuk materi bilangan bulat bagi 

siswa Sekolah Dasar kelas IV. Hal ini 

ditunjukkan dengan perubahan hasil post test 

yang signifikan terhadap hasil pre test yaitu 

tingkat ketuntasan 95% dari seluruh siswa.  

 

 

Saran 

Penelitian dilakukan untuk materi 

pembelajaran yang lainnya dan pada level 

selain kelas IV ataupun pada jenjang sekolah 

yang lain, yaitu sekolah menengah. 
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