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This study was designed to improve the students’ speaking ability through comic

strip. It was conducted in order to find a strategy of teaching and learning that occurs in
the teaching of speaking skills, especially explaining procces. This study was directed to
solve practical problems in the teaching and learning process. The study employed a
collaborative classroom action research design in which the researcher and the
collaborator as research team worked together implementing the action, observing the
action, and reflecting the action. The subjects of this research were 30 students the
eleventh grade students of SMK Gajah Mada Puri Mojokerto in the 2012/2013 academic
year. The findings of this research study indicated that the comic strip was successful in
improving the students’ ability in mastering vocabularies and pronouncing in speaking
activities. The improvement can be seen from the increase of students’ mean scores and
the students’ individual score percentage from preliminary study to Cycle 2. The students’
mean score had improved greatly from 46.66 to 61.30 or the students’ individual score
percentage had achieved to a great extent from 27% to 71% equal or greater than 70% of
30 students. The mean score and the students’ individual score indicated higher than
predetermined criteria of success that was 70% of 30 students who got score of 60. Based
on the result of the Cycle 2, the next cycle did not need to be conducted because the
students’ individual scores that the predetermined criteria of success have been met in the
second cycle.

Speaking is an interactive process
of constructing meaning involves
producing, receiving, processing
information, and so on. According to
Rivers (1981: 190) the teaching of oral
communication skill thus involves two
levels of activity. First, practice in the
obligatory association of new language;
e.g. lexical item, morphological, syntactic
patterns, and sentence types. At this level
students are asked merely to manipulate the
elements of the new language code, so that

they can express a number of possible
meaning of suggested to them by the
exercise from the teacher. When they have
acquired facility with this customary
association, they need practice in setting in
motion a number of interacting systems of
a hierarchical nature. Second, the speaker
has to articulate the whole utterance by
muscle movements which enable the
listener to get the full import of the
message. These muscle movements
determine not only individual sounds in

mailto:rodli2002@gmail.com


Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              2

ISSN: 2302-0857

complicated relationships with other sound
in the flow of speech but also duration,
stress, and intonations. Furthermore, Kayi
(2006:1) also says that it is essential that
language teachers play great attention in
teaching oral communication skill, because
the ability to communicate in English
clearly and efficiently contributes to the
success of the learners in school and
success in their life.

Speaking, as one of the macro skills
of English, is taught as a compulsory lesson
at SMK Gajah Mada Puri Mojokerto. The
competency of English lesson, specially
speaking skill, is stated in the Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) year
2006 (Kemendinas, 2006) is that students
are expected to be able to learn English
appropriate with the work life, so they are
used to interact with the patterns and
customers in English. This KTSP is broken
down into some competence; 1) Learning
how to behave. 2) Learning how to interact
and perform something to the people. Then,
the basic competence is broken down into
some indicators which implemented in the
teaching and learning process.

During the teaching and learning
process in the classroom, the teacher found
some speaking difficulties and it could be
seen from the students’ preliminary score.
Most of the students responded that English
was very difficult lesson. Students mostly
had problems in finding vocabulary
meanings of a text contextually. Students,
therefore, got difficulty to produce
sentences, students got difficulty to
pronounced the English word.

METHOD
This research is designed to solve

the practical problems in the teaching and
learning process; especially in the teaching

of speaking. The strategy offered is used as
one of the alternative strategy to help the
students’ problem in speaking skill. In this
research the researcher used media in
teaching. The media is applied by using
some comic strip that lead students to
master vocabularies and pronounce
English’ word related to their major or their
study. Further, this media can activate the
students’ background or prior knowledge
by giving some comic strip related to the
topic.

The design of this study is
classroom action research (CAR). In
classroom action research (CAR), the
teacher finds out the solution to solve the
problems in classroom and makes the
improvement of teaching learning process.
Borgia, S. (2003) states that classroom
action research starts from teachers’ serious
concern about their success in their own
instructions, their students’ learning
progress, their students’ behavior, their
environment, which they always assess
throghout the whole process of instruction
for the porpose of planning, implementing,
and evaluateing improvement.

In addition, Cohen, Manion, and
Morrison (2007) propose that there are two
simple stages in action research, firstly, a
diagnostic stage that the researcher
analyses the problems and creates the
hypotheses; secondly, a therapeutic stage
that the action researcher tests the
hypotheses by doing experiment and
directed intervention.

In the procedures and the
implementation process, the stages are
done in repeated cycles starting from
planning the action up to reflection.
Planning is made on the basis of the
analysis of findings taken from preliminary
study. Implementing the action is done by
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conducting teaching and learning process
applying comic strip in teaching speaking
skill. Observing is done by the collaborator
teacher intended to collect the data when
the researcher, who is taking role as the
speaking teacher, and who is conducting
teaching and learning activities. Reflecting
is done by both the researcher and the
collaborator teacher showing the result of
the action done in each action, re-planning
of the next cycle is done when the action of
each cycle is unsuccessful of the result of
the teaching and learning process does not
meet the predetermined criteria of success
yet. The procedures employed are (adapted
from Kemmis and Taggart’s, 2000 cited in
Koshy, 2007:4) action research model.

FINDINGS
Based on the result of students’

reading comprehension tests, it was found
out that the students’ speaking skill was
gradually getting improved from
preliminary study to Cycle 2. It meant that
there was a positive impact of comic strip
toward the increase of students’
achievement in the tests of speaking. Thus,
the students’ mean score and the percentage
of individual score gradually improved at
the end of each cycle. The following
figures recapped the progress of students’
mean score and the percentage of students’
individual score.

Figure 4.1 shows that the students’
mean scores increased from the preliminary
study to Cycle 2. The students’ mean score
in the preliminary study was 46.66
increased to 55.10 in Cycle 1 and 61.30 in
Cycle 2. The complete progress of
students’ mean score is presented in
Appendix 8.

Meanwhile, Figure 4.3 in the next
page shows that the percentage of students’

individual score increased from preliminary
study to Cycle 2. The data obtained from
the students' individual scores of
preliminary test were 8 out of 30 students
(27%) achieved the score of 0-39, 14 out of
30 students (47%) achieved the score of 40-
59, 8 out of 30 students (30%) achieved the
score 60-89.

Figure 4.1 The Progress of Students’ Mean
Score

In addition, The data obtained from
the students’ individual scores of Cycle 1
speaking ability test were 4 out of 30
students (13%) achieved the score 0 – 39, 9
out of 30 students (30%) achieved the score
40 – 59, 17 out of 30 students (57%)
achieved the score of 60 – 89. Meanwhile,
the data obtained from Cycle 2 test were no
one students of 30 students (0%) achieved
the score 0-39, 9 out of 30 students (29%)
students achieved the score of 40-59, 20
out of 30 students (71%) achieved the score
60-89. The complete progress of students’
individual score percentage is presented in
the Appendix 7. The percentage of
students’ individual score can be seen in
the Figure 4.2.
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Figure 4.2 The Percentage of Students’
Individual Score

DISCUSSIONS
Comic strip can take student spirit in

learning and teaching to translate story in
image so that student can remind
something longer. The following presents
the experts’ statements about the media.
Sones’ (1944) who conclude that comic
image quality can increase learning quality.

(Fitria. R, 2007) stated the strength
of comic as learning media is; comic can
supply interesting reading experience that
can used to motivate students in progress
their speaking ability, and enlarge
vocabularies, along with increase student
achievement in learning. In line with this,
Elina, Teti (2011) states that the research
had findings. The comic strip is more
effective in improving speaking skill and
the learners and the teacher showed good
perception toward the comic strip. Besides
he stated that teaching showing pictures
can make the students remember more,
more impressed, more challenging, more

interested and more focused. Ways, ideas,
and criteria of using Comic.

In addition, Sudjana and Rivai
(2010: 69) suggest the teacher to
implement the procedures of comic strip on
trying to build students to do mastering
vocab and pronouncing on speaking stages.
These speaking stages are: (1) In pre-
speaking activity includes explaining the
steps of learning using comic strip related
the material (Explaining Process); (2) In
whilst-speaking activity includes giving the
students vocabularies usually used in
explaining process, giving students basic
pronounciation, guiding them in translating
and pronouncing, and for measurement
asking the students arrange sentences based
on the picture comic is given; and (3) In
post-speaking activity includes correcting
students activity, giving suggestion, and
asking students impressions to give
feedback , what the difficulties they faced .

From the result of findings, showed
that comic strip was in line with the four
previous studies above. The eleventh grade
students of SMK Gajah Mada Puri
Mojokerto got improvement on speaking
achievement. The present data findings
showed that the students’ mean score
increased from 46.66 to 61.30 in Cycle 2.
Besides, the percentage of students’
individual score also increased, 71% or 21
out of 30 students got greater than or equal
to 60 after the implementation of comic
strip.

CONCLUSIONS
After the Comic Strip was

implemented and developed through two
cycles, it is concluded that this media can
to improve or progress students’ speaking
of the eleventh students of SMK Gajah
Mada.

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

20
-

29

30
-

39

40
-

49

50
-

59

60
-

69

70
-

79

80
-

89

90
-

99
preliminary 13 13 10 20 33 17 7% 0%

Cycle 1 0% 13 17 30 13 7% 7% 0%

Cycle 2 0% 0% 3% 27 40 20 10 0%

Pe
rc

en
ta

ge

Students' individual
score



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              5

ISSN: 2302-0857

Moreover, students were active in the class
using Comic Strip in terms of pronouncing
and using vocabularies agree with the topic.
In addition, the students’ opinions toward
the implementation of Comic Strip were
positive.

After being implemented and
developed through two cycles, it is
concluded that the suitable model of
strategy using Comic Strip in teaching
speaking consists of the following
procedures, the first phase was Pre –
activity could be subcategorized as (i)
opening the lesson. (ii) Checking the
students’ attendance, and (iii) explaining
learning strategy of comic strip. Some
activities the researcher did in the whilst-
speaking activities were: 1) reviewing
material has been learnt about explaining
process and comic strip ; 2) having the
students find difficult words on the text; 3)
explaining basic pronunciation; 4)
assigning the students to arrange sentences
based on the picture and practice
pronounced ; 5) teacher also guided them
how to pronounce well and clearly ;5)
monitoring the students’ activities; In the
Post speaking activity; 7) checking and
correcting students’ activity; 8) making list
for students quiz in the next meeting. The
teacher asked the students to perform
comic strip in front of the class with their
teammate. When students got difficult to
pronounce, the teacher guided them.
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CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL DWILOGI PADANG
BULAN DAN CINTA DI DALAM GELAS KARYA ANDREA

HIRATA (KAJIAN KRITIK SASTRA FEMINISME)

Syamsun dan Lia Maulana Antasari

ABSTRAK

Kata Kunci: citra, tokoh perempuan, novel, kritik sastra, feminis
Novel dwilogi Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas karya  Andrea Hirata

merefleksikan adanya citra pribadi perempuan dalam menjalankan peran dan
kedudukannya di dalam keluarga dan masyarakatnya melalui sikap, tindakan, perilaku,
ucapan, jalan pikiran dan rencana hidup tokoh perempuan. Hal tersebut menjadi salah
satu alasan dipilihnya dwilogi Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas sebagai objek
formal dalam penelitian ini. Adapun tujuan khusus penelitian ini, yakni mendeskripsikan
(1) citra pribadi perempuan, (2) bagaimana perempuan memandang kedudukannya dalam
keluarga, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif dengan pendekatan feminisme. Data berupa unit-unit teks yang berisi
deskripsi citra pribadi perempuan, deskripsi sikap tokoh utama dalam memandang
kedudukanya sebagai perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pengumpulan data
dilakukan dengan membaca sumber data dan peneliti berperan sebagai instrument
(human instrument). Peneliti melakukan identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi data
berdasarkan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data penelitian ini
menggunakan teknik dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif dengan menyeleksi, mengklasifikasi, menafsirkan, dan memaknai data
kemudian mengambil kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan,
Pertama eksistensi pribadi perempuan dalam novel Dwilogi Padang Bulan dan Cinta di
Dalam Gelas  karya Andrea Hirata, terefleksi melalui sikap, tindakan, jalan pikiran,
rencana hidup serta ucapan tokoh perempuan yang memiliki ciri-ciri: (1) tokoh sebagai
perempuan yang mampu memberikan pemahaman, (2) tokoh sebagai perempuan yang
berani menentukan sikap dan mengambil keputusan, dan (3) tokoh sebagai perempuan
yang mampu menegakkan harga diri dengan strategi. Serta diperoleh kesimpulan bahwa
kedudukan tokoh utama dalam keluarga adalah (1) sebagai pengurus rumah tangga dan
pencari nafkah (2) sebagai anak berbakti. Dan kedudukan tokoh utama dalam masyarakat
diperoleh kesimpulan (1) Pendulang wanita pertama, serta (2) pecatur wanita pertama.

PENDAHULUAN
Sastra merupakan wujud gagasan

seseorang melalui pandangan terhadap
lingkungan sosial yang berada di
sekelilingnya dengan menggunakan bahasa
yang indah. Sastra hadir sebagai hasil

perenungan pengarang terhadap fenomena
yang ada dalam masyarakat.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan
oleh Luxemburx (dalam Sangidu 2005: 23)
bahwa sastra dapat dipandang sebagai suatu
gejala sosial. Sastra yang ditulis oleh
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pengarang pada suatu kurun waktu tertentu
pada umumnya langsung berkaitan dengan
norma- norma dan adat istiadat itu.

Salah satu bentuk karya sastra adalah
novel. Karya sastra (novel) merupakan
struktur yang bermakna. Novel tidak
sekedar merupakan serangkaian tulisan
yang menggairahkan ketika dibaca, tetapi
merupakan struktur pikiran yang tersusun
dari unsur- unsur yang padu.

Kritik sastra pada dasarnya merupakan
upaya untuk menangkap atau memberi
makna karya sastra, dan merupakan usaha
untuk merebut makna karya sastra
(Sugihastuti & Suharto, 2002: 42).

Perempuan sebagai makhluk sosial
dan individu diciptakan dengan kedudukan
dan peranan yang sejajar dengan pria.
Perkembangan selanjutnya perempuan
lebih rendah dari pria yang menimbulkan
adanya eksistensi perempuan sebagai
wujud dari adanya nilai feminisme.

Dalam ilmu sastra, feminisme ini
berhubungan dengan konsep kritik sastra
feminis, yaitu studi sastra yang
mengarahkan fokus analisisnya pada
perempuan. Jika selama ini dianggap
dengan sendirinya bahwa yang mewakili
pembaca dan pencipta dalam sastra barat
ialah laki-laki, kritik sastra feminis
menunjukkan bahwa pembaca perempuan
membawa presepsi dan harapan ke dalam
pengalaman sastranya (Sholwalter dalam
Sugihastuti & Suharto, 2002:18). Pada
penelitian ini peneliti menggunakan
feminisme jenis sosiofeminis untuk
mengungkapkan citra perempuan dalam
dwilogi Padang Bulan dan Cinta Di Dalam
Gelas. Dan merepresentasikan bagaimana
peran dan kedudukan perempuan dalam
keluarga dan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Ruthev
(dalam Sofia, 2009:22) Sosiofeminis

menekankan pada peran-peran yang
diberikan untuk perempuan di masyarakat
mendorong ragam kritik sastra feminis
yang melihat perempuan dipresentasikan
dalam teks-teks sastra atau yang disebut
dengan images of women.

Analisis terhadap citra perempuan
dalam dwilogi Padang Bulan dan Cita Di
Dalam Gelas dengan kritik sastra feminis
didasarkan pada alasan-alasan sebagai
berikut:

Pertama, novel Padang Bulan dan
Cinta Di Dalam Gelas (selanjutnya
disingkat PB dan CDDG) memuat isi-isu
tentang perjuangan perempuan belitong
(sekarang Provinsi Bangka Belitung) yang
budaya patriarkinya cukup kental. Oleh
karena itu, dalam penelitian ini akan
dikupas masalah citra perempuan dengan
menggunakan kritik sastra yang dapat
membongkar isu-isu perempuan, yaitu
kritik sastra feminis. Kedua, tokoh
perempuan mendominasi dalam alur cerita.
Tokoh tersebut dihadirkan sebagai subjek
yang mengutarakan pengalaman-
pengalaman hidupnya. Oleh karena itu,
kritik sastra feminis dapat diterapkan untuk
menganalisis novel PB dan CDDG.

Dan yang ketiga, analisis novel
dengan kritik sastra feminis masih jarang
dilakukan. Dengan demikian, skripsi ini
diharapkan dapat membudayakan analisis
novel Indonesia modern dengan kritik
sastra feminis. Hal ini berhubungan dengan
adanya konsep baru didalam kritik sastra,
yaitu konsep “membaca sebagai
perempuan” (Sugihastuti & Suharto, 2002:
41).
  Berdasarkan hal di atas, maka
penelitian ini akan menganalisis novel
dwilogi “Padang Bulan dan Cinta Di
Dalam Gelas” karya Andrea Hirata tersebut



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              9

ISSN: 2302-0857

pada aspek- aspek feminisme yang tersirat
dari citra atau gambaran tokoh utamanya.

KAJIAN PUSTAKA
a. Teori Struktur Novel

Teeuw (dalam Sugihastuti,
2002:44) Analisis Strukturalisme
merupakan prioritas pertama sebelum
diterapkan analisis yang lain. Tanpa
ananlisis struktural tersebut kebulatan
makna intrinsik yang hanya dapat digali
dari karya tersebut tidak dapat ditangkap.

Unsur-unsur itu, menurut  Stanton
(dalam Sugihastuti 2002:44-45), adalah
fakta, tema, dan sarana sastra. Fakta (facts)
dalam sebuah cerita rekaan meliputi alur,
latar, tokoh, dan penokohan.
b. Kritik Sastra
1. Kritik sastra merupakan studi sastra

yang langsung berhadapan dengan
karya sastra, secara langsung
membicarakan karya sastra dengan
penekanan pada penilaianya (Wellek
dalam Pradopo, 1995: 92 ). Hal ini
sesuai dengan pengertian kritik sastra
Indonesia Modern juga, seperti
dikemukakan oleh H.B Jassin (dalam
Pradopo 1995: 92) , yaitu kritik sastra
itu merupakan pertimbangan baik
buruknya karya sastra, penerangan dan
penghakiman karya sastra.

c. Jenis – jenis Kritik Sastra
Bedasarkan metode (penerapannya) ada

3 jenis kritik sastra, yaitu
a. Kritik judisial, ialah kritik sastra yang

berusaha menganalisis dan
menerangkan efek – efek karya sastra
berdasarkan pokoknya, organisasinya,
teknik dan gayanya.

b. Kritik induktif adalah kritik satra yang
menguraikan bagian–bagian atau unsur–
unsur karya satra berdasarkan

fenomena–enomenanya yang ada secara
objektif.

c. Kritik impresionistik yaitu kritik sastra
yang berusaha dengan kata–kata
menggambarkan sifat–sifat yang terasa
dalam bagian–bagian khusus atau dalam
sebuah karya sastra.

Berdasarkan penulisan kritik dan corak
kritiknya, kritik sastra dapat digolongkan
menjadi:
a. Kritik sastrawan ditulis oleh para

sastrawan, biasanya bercorak ekspresif
dan impresionistik.

b.  Kritik umum ditulis oleh umum yang
biasanya bercorak sama dengan kritik
sastrawan.

c. Kritik akademik adalah kritik sastra
yang ditulis oleh para akademisi sastra
dan bercorak ilmiah

d. Feminisme
Budianta (dalam Sofia, 2009: 201)

mengartikan feminisme sebagai suatu kritik
ideologis terhadap cara pandang yang
mengabaikan permasalahan ketimpangan
dan ketidakadilan dalam pemberian peran
dan identitas sosial berdasarkan perbedaan
jenis kelamin.

Istilah feminisme dalam  penelitian ini
berarti kesadaran akan adanya
ketidakadilan jender yang menimpa kaum
perempuan, baik dalam keluarga maupun
masyarakat. Kesadaran itu harus
diwujudkan dalam tindakan yang dilakukan
baik oleh perempuan laki- laki untuk
mengubah keadaan tersebut.

Senada yang diungkapkan (Sofia, 2009:
13) feminisme dalam penelitian ini lebih
luas makna dari emansipasi. Emansipasi
cenderung digunakan sebagai istilah yang
berarti pembebasan dari perbudakan yang
sesungguhnya dan persamaan hak dalam
berbagi aspek kehidupan masyarakat.



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              10

ISSN: 2302-0857

Perempuan dalam pandangan
feminisme mempunyai Aktivitas dan
inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak
dan kepentingan tersebut dalam gerakan
untuk menuntut haknya sebagai manusia
secara penuh (Kridalaksana dalam Sofia,
2009: 13).
e. Sejarah Feminisme

Berkembang pada masa 1980-an
salah satu pencapaian besar dalam kritik
sastra feminis Anglo-Amerika diungkapkan
oleh Gardiner (dalam Jackson &
Jones,2009:338), yakni kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menjalankan sebauh
kritik sastra gender yang sangat beragam.
Kritik feminis membuktikan, pertama,
bahwa sastra bukanlah melulu kumpulan
pelbagai teks yang hebat, namun terstruktur
secara mendalam oleh ideologi sosial/
seksual. Kedua, bahwa perhatian dan teknik
tertentu menjadi menonjol dalam penulisan
perempuan dalam kaitanya dengan struktur
sosial tersebut.
f. Ragam Feminisme

Lebih lanjut Sofia (2009:13-17)
mengungkapkan: Diantara ragam feminis
yang cukup menonjol adalah feminis
radikal, marxis, sosialis, dan liberal.
Meskipun demikian penelitian ini pun tidak
mengacuhkan pembagian teori feminisme
dalam delapan bagian yang meliputi
feminisme radikal, feminisme marxis dan
sosialis, feminisme liberal, feminisme
psikoanalisis,  feminisme eksistensialis,
feminisme postmodern, feminisme
multicultural dan global, serta feminisme
ekofeminisme (Arivia dalam Sofia, 2009:
13 - 17).
 Dan pada abad dua puluh sejarah
feminis mencatat munculnya teori
feminisme muslim, feminisme korban dan
feminisme kekuasaan. Dan diantara ragam
feminis diatas feminisme kekuasaan

merupakan teori yang diperlukan untuk
menganalisis perempuan-perempuan yang
memahami kekuatan dirinya adalah
pendekatan feminisme kekuasaan.
g. Kritik Sastra Feminis

Sugihastuti (2002:5) kritik sastra
feminis adalah alas yang kuat untuk
menyatukan pendirian bahwa seorang
perempuan dapat membaca sebagai
perempuan, mengarang sebagai perempuan,
dan menafsirkan karya satra sebagai
perempuan. Membaca sebagai perempuan
berarti membaca dengan kesadaran
membongkar praduga dan ideologi
kekuasaan laki-laki yang andosentris atau
patriarkhat. Perbedaan jenis kelamin pada
diri pencipta, pembaca, unsur karya, dan
faktor luar  itulah yang mempengaruhi
situasi sistem komunikasi sastra.

Kritik sastra feminis yang digunakan
untuk mengungkapkan citra perempuan
dalam novel dwilogi PB Dan CDDG
merupakan negoisasi akan adanya sebuah
bentuk gambaran atau cerita perempuan
yang kuasa atas nasibnya sendiri. Kritik
sastra feminis dalam penelitian ini
menggunakan prespektif citra perempuan
dengan menyandarkan pada dwilogi PB
karya Andrea Hirata sebagai objek
penelitian.
h. Pengungkapan Citra

Sosiofeminis yang menekankan pada
peran-peran yang diberikan untuk
perempuan di masyarakat mendorong
ragam kritik sastra feminis yang melihat
perempuan dipresentasikan dalam teks-teks
sastra atau yang disebut dengan images of
women (Ruthev dalam Sofia, 2009: 22).

Diantara ragam-ragam diatas,
sosiofeminis yang berfokus pada image of
women dipilih untuk mengungkapkan citra
perempuan dalam dwilogi PB dan CDDG
karya Andrea Hirata.
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Kata citra dalam judul penelitian ini
mengacu pada makna setiap gambaran
pikiran. Gambaran pikiran adalah sebuah
efek dalam pikiran yang sangat menyerupai
gambaran yang dihasilkan oleh
penangkapan pembaca terhadap sebuah
objek yang dapat dilihat dengan mata, saraf
pengelihatan dan daerah – daerah otak yang
berhubungan atau yang bersangkutan
(Pradopo dalam Sofia, 2009 : 24).

Dengan demikian, pengertian citra
dalam penelitian ini ialah semua wujud
gambaran mental spiritual dan tingkah laku
keseharian perempuan yang menunjukkan
perwajahan dan ciri khas perempuan.

METODE PENELITIAN
a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini sebagaimana penelitian
feminis lain, menggunakan metode
penelitian yang serbaguna dan
transdisipliner untuk menunjukkan
representasi perbedaan manusia dan
mengupayakan perubahan sosial melalui
hubungan spesial dengan pembaca hasil
penelitian ini (Reinharz dalam Sofia,
2009: 25). Pengungkapan citra perempuan
yang dilakukan dengan menggunakan
kritik sastra feminis ini bersifat kualitatif
sehingga jenis data yang diambil pun
bersifat kualitatif, misalnya data-data yang
mendeskripsikan status dan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat,
dan lingkungan pekerjaan (Sofia,
2009:25).

b. Instrumen Penelitian
Penulis juga memakai instrument

penelitian sebagai bahan untuk membantu
penulis dalam melaksanakan penelitian,
adapun alat-alat instrument penelitian
sebagai berikut :
1. Peneliti Sebagai Instrumen Penelitian

2. Novel Dwilogi PB dan CDDG karya
Andrea Hirata

3. Buku referensi yang berhubungan
dengan materi penelitian

c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara dokumentasi. Data didapat
dalam bentuk tulisan, maka harus dibaca,
disimak, hal-hal yang penting dicatat,
kemudian mengumpulkan dan mempelajari
sumber tulisan yang dapat dijadikan acuan
dalam hubunganya dengan obyek yang
akan diteliti.
Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah non
interaktif, yaitu catatan dokumen yang
meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mencari sumber data dan

mengumpulkan sumber data yang dapat
digunakan sebagai pendukung penulisan.

2. Membaca dengan cermat dan teliti
terhadap sumber data.

3. Mengumpulkan data-data sekunder dari
buku-buku refrensi dan Novel dwilogi
PB dan CDDG.

4. Menerapkan teori dengan catatan
sehingga menjadi perangkat yang
harmonis yang siap sebagai landasan
penulisan.

d. Teknik Analisis Data
Kritik sastra yang bersifat feminis

ini bersifat kualitatif. Dengan demikian,
jenis data yang diambil pun bersifat
kualitatif, misalnya data-data yang
mendeskripsikan status dan peran
perempuan dalam keluarga, masyarakat,
dan lingkungan pekerjaan. Pengkajian
variabelnya dilakukan dengan studi
deskriptif kualitatif dalam bentuk studi
kasus. (Sugihastuti, 2009: 73) Adapun
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut
:
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1. Menentukan Karya yang dijadikan objek
material penelitian, yaitu dwilogi PB dan
CDDG karya Andrea Hirata.

2. Menetapkan masalah pokok penelitian,
yang mencangkup struktur teks, masalah
citra perempuan dalam novel dwilogi PB
dan CDDG  karya Andrea Hirata, dan
peran tokoh perempuan sebagai
individu, anggota keluarga, anggota
masyarakat.

3. Melakukan studi pustaka dengan
mencari dan mengumpulkan bahan-
bahan yang mendukung objek penelitian.

4. Menganalisis novel yang menjadi objek
dengan analisis struktural dan kritik
sastra feminis.caranya dalah sebagai
berikut.
a) Mula-mula dianalisis struktur novel

yang mengungkapkan tema, latar,
alur, penokohan.

b) Setelah itu struktuktur novel
dianalisis dengan kritik sastra
feminis, untuk mengungkapkan citra
tokoh utama serta peran tokoh
perempuan sebagai individu, anggota
keluarga, anggota masyarakat.

c) Ditarik kesimpulan yang
menunjukkan feminisme dalam
novel dwilogi PB dan CDDG, baik
secara kuantitatif maupun kualitatif.

5. Merumuskan dan melaporkan hasil
penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN
a. Struktur Novel
1. Tema

Ia membasuh wajahnya yang
berlinang air mata. Dipandanginya
tubuhnya yang berpendar diatas permukaan
air yang bisu. Ditatapnya lekat-lekat
matanya yang basah. Kemilau kuarsa di
dasar danau membuatnya terpesona dan

satu ide ajaib menamparnya. Ia mengangkat
wajahnya, lalu bangkit dan terpaku. Ia
berlari menuju sepedanya dan pontang-
panting pulang (PB,2010: 49).

Dari kutipan-kutipan diatas terlihat
rangkaian permasalahan yang dialami
tokoh utama menjalin sebuah cerita yang
membentuk kesatuan tema yakni
perjuangan  seorang perempuan untuk
memperjuangkan kehidupanya.
2. Alur

Dari uraian diatas dapat
dikemukakan bahwa alur dalam novel
dwilogi PB dan CDDG merupakan alur
gabungan antara alur lurus dan alur sorot
balik (flashback).
3. Tokoh

Penggambaran para tokoh dilukiskan
novel dwilogi PB dan CDDG secara
langsung oleh pengarangnya (direct autor
analyze), yaitu menguraikan keadaan
lahiriah maupun batiniah para tokoh.
Adapun para tokoh dalam cerpen itu adalah
sebagai berikut.
a. Maryamah/ Enong

Ditampilkan sebagai tokoh yang
pemberani, tidak mudah putus asa dan
sangat menyayangi keluarganya hal
tersebut terlihat dalam kutipan novel
sebagai berikut.

Ia tak tahu apa yang harus dilakukan
untuk menyelamatkan keluarganya.
Nalurinya sebagai anak tertua makin
membuatnya tersiksa. (PB, 2010: 48)

b. Ikal
Ditampilkan sebagai sosok yang

cerdas namun terlalu mengikuti kata
hatinya sehingga mengabaikan rasionalnya.
Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut:

Sungguh susah kutemukan kata-kata
untuk menjelaskan situasiku karena
dengan cara apapun kusampaikan tentu



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              13

ISSN: 2302-0857

alasanku sulit diterima siapapun, apalagi
Ibu (PB,  2010: 147).

c. Detektif M.Nur
Ditampilkan sebagai laki-laki

melayu pada umumnya dari gambaran
fisiknya dan tokoh yang ramah dan
humoris. Hal tersebut terlihat dari
pengamatan tokoh lain yang tergambar dari
kutipan berikut:

Ia seumur denganku dan adalah
tetanggaku. Badanya kecil. Maka,
bolehlah Ia disebut kontet. Kulitnya
gelap, rambutnya keriting kecil-kecil.
Rahangnya seperti manusia Neanderthal.
Matanya, sudah mata manusia modern
meski agak juling. Namun, mata itu
seperti mata anak kecil, jenaka sekali dan
selalu berbinar (PB, 2010: 41).

d. Matarom
Ditampilkan sebagai tokoh

antagonis hal tersebut terlihat dari kutipan
berikut:

Reputasi Matarom merupakan
kombinasi ketenaran dan kesemena-
menaanya memanfaatkan nama besar
untuk melestarikan hobinya sebagai lelaki
hidung belang. Ia bergabung dengan klub
catur legendaries Di Timoer Matahari
yang dipimpin oleh Mitoha (CDDG,
2010: 18).

e. Ninockha Stronovsky
Digambarkan sebagai seorang grand

master catur dunia yang tidak keberatan
untuk membagikan ilmunya seperti
digambarkan dalam kutipan berikut ini.

 Tentu aku bersimpati padanya dan
senang mendapat murid yang menantang.
Aku menyesal atas kekalahanmu waktu
itu. Tapi kurasa catur memang bukan
bidangmu Kawan!” (CDDG, 2010: 52).

b. Citra Tokoh Utama
Ideologi patriarki yang selalu disebut

sebagai sebab munculnya ketidakadilan

gender telah melahirkan berbagai bentuk
penindasan terhadap perempuan (Sofia,
2009: 29). Andrea Hirata pun telah
menuliskan ketidakadilan gender tersebut
dalam dwilogi novel PB dan CDDG. Akan
tetapi, ia tidak sekedar menuliskan
deskripsi- deskripsi wujud ketidakadilan
tersebut, melainkan menuliskan pula proses
penyadaran perempuan akan ketertindasan
yang dialami, penyadaran bahwa
perempuan kuasa dalam menentukan
nasibnya sendiri, dan cara perempuan
mengubah keadaaan.
a. Perempuan Dalam Pandangan Laki-

Laki Penguasa
Penguasa dalam hal ini menunjukkan pihak
yang menguasai atau berkeinginan
menguasai.
• Penurut dan Mudah Ditakhlukkan

Karena istri dianggap barang, suami
dapat berbuat sewenang-wenang terhadap
istri, sedangkan istri seolah-olah tidak
mempunyai hak untuk melawan tindakan
suami, termasuk mencegah suami untuk
kawin lagi (Sugihastuti & Suharto, 2002:
219).

Perempuan itu datang dalam
keadaan hamil. Ia tidak datang dengan
marah-marah karena tahu apa yang
telah terjadi bukan kesalahn enong.
Enong meminta maaf dan mengatakan
bahwa sepanjang hidupnya tidak pernah
mengenal lelaki dan tak tahu banyak
tentang Matarom. Enong mengakhiri
perkawinanya secara menyedihkan. Ia
minta diceraikan (CDDG, 2010:17).

Dari kutipan di atas diketahui
bahwa tokoh utama berani mengambil
langkah untuk berpisah dengan Matarom.
Dengan demikian, anggapan laki-laki
penguasa dalam novel PB dan  CDDG
bahwa perempuan itu penurut dan mudah
ditakhlukkan tidak terbukti.
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• Pemegang Urusan Domestik.
Selain penurut dan mudah

ditakhlukkan, laki-laki dalam Dwilogi
PB dan CDDG memposisikan
perempuan sebagai pemegang urusan
domestik. Seperti yang diungkapkan
Sugihastuti dan Suharto (2005: 207)
Masyarakat berprasangka bahwa
pekerjaan mengurus rumah tangga dan
mengasuh anak adalah pekerjaan
perempuan.

Perempuan dalam kaitanya
dengan catur, hanya menghidangkan
kopi saat suami main catur bersama
kawan-kawannya, lalu tak bisa tidur
karena mereka tertawa terbahak-
bahak mengejek yang kalah. Akhirnya,
dengan kepala pening di tengah
malam, membereskan meja yang
berantakan. Begitu saja perempuan
tak berurusan dengan soal sekak stir.
(CDDG,2010:79)

Dari diksi pada paragraf diatas tampak
bahwa laki-laki menganggap perempuan
hanya bisa mrngurus pekerjaan domestik.
• Menyenangkan Hati dan Objek

Seksual
Selain penurut, mudah ditakhlukkan,

pemegang urusan domestik, laki-laki dalam
dwilogi PB dan CDDG juga memandang
perempuan makhluk yang menyenangkan
dan objek seks kapan pun laki-laki
menghendaki meskipun dengan cara
memaksa (pemerkosaan). Hal tersebut
dialami tokoh utama seperti dalam kutipan
berikut ini:

Salak anjing meraung-raung
Enong diburu seperti pelanduk. Ia
berlari sekuat tenaga karena takut
diperkosa dan dibunuh. Ia tidak
memedulikan kaki telanjangnya yang
berdarah karena duri dan pokok kayu
yang tajam . malangnya Ia tak dapat

berlari jauh karena di depanya
menghadang tebing yang curam (PB,
2010: 71).
Dari kutipan di atas tercermin

bagaimana tokoh utama hampir mengalami
peristiwa pemerkosaan dan hampir
dibunuh. Namun dengan sekuat tenaga dia
berusaha lari untuk menghindari laki-laki
yang mengejarnya.
• Objek Kekerasan Psikis dan Fisik

Menurut Sofia, (2009: 41) Selain
kekerasan seksual, laki-laki penguasa juga
mempunyai anggapan bahwa perempuan
merupakan objek kekerasan psikis dan
fisik.
b. Kekuatan Perempuan

Berbagai asumsi laki-laki tentang
perempuan menghasilkan ekspresi yang
merupakan tuntutan terhadap perempuan
agar berada pada pihak yang dikuasai.
Tokoh utama dalam novel dwilogi PB
merupakan perempuan kuasa yang
menyadari bahwa dirinya kuasa untuk
mengambil keputusan. Perempuan kuasa
juga membuktikan bahwa mereka mampu
menjadi manusia dengan langkah yang
menyenangkan, cerdik, dan strategis (Wolf
dalam Sofia, 2009: 52).
• Upaya Memberikan Pemahaman
Tokoh utama dalm novel ini cenderung
memilih aksi awal dengan proses memberi
pemahaman. Ini merupakan langkah
feminisme kekuasaan yang memandang
aksinya dapat mengubah dunia dengan
mempengaruhi kehidupan sekitarnya (Wolf
dalam Sofia, 2009: 52).

Pada dwilogi PB proses ini tampak dari
percakapan Enong dengan Ikal di warung
kopi yang membicarakan niatnya untuk
bermain catur, namun orang disekitarnya
tampak meremehkan hal tersebut terlihat
dalam kutipan berikut:
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“Aku mau belajar main catur. Aku
mau bertanding pada peringatan 17
Agustus nanti. Aku mau menantang
Matarom” (CDDG, 2010: 43)

“Haiya, rumah tangga gulung
tikar, bikin gila, ya, Mah? Ni pikir main
catur macam main halma?” berbunyi
Giok Nio. (CDDG, 2010: 43)
“Aku akan belajar, pasti bisa.”
(CDDG, 2010: 43)

• Berani Menentukan Sikap
Hal ini tampak ketika maryamah

memutuskan untuk melawan Overste
Djemalam yang merupakan pecatur kuat,
walaupun Ikal mencegahnya untuk
melawan Overste agar Maryamah bisa
melaju ke final untuk melawan Matarom
mantan suaminya. Namun Maryamah ingin
membalaskan dendamnya kepada Overste
yang dulu hendak membunuhnya.  Hal
tersebut terlihat dari kutipan berikut:

Kami melihat keputusan
Maryamah untuk menghadang Overste
adalah keputusan yang benar. Ini tak
lagi soal catur, tapi martabat (CDDG,
2010:224).

• Menegakkan Harga Diri dengan
Strategi
Berbagai reaksi perempuan terhadap

perlakuan laki-laki yang memperlihatkan
kekuasananya telah dikemukakan diatas.
Reaksi-reaksi diatas sesuai dengan yang
dimaksud Wolf (dalam Sofia, 2009: 55)
sebagai feminisme kekuasaan.

Enong membuktikan kepada para laki-
laki di sekitarnya bahwa ia mampu
melakukan pekerjaan sebagai pendulang
timah pekerjaan yang dianggap sebagai
pekerjaan laki-laki. Hal tersebut terlihat
dari kutipan berikut:

Sejak awal Maryamah
langsung menyerbu. Maksum kesulitan
bernafas. Papan catur melemparkan

perempuan itu kemasa lalu yang getir.
Gerakan biduknya membayar setiap
keculasan Maksum. Setiap langkahnya
adalah bayaran atas ejekan untuknya di
gudang tukang taksir (CDDG, 2010:
138)

 Dikalahkan perempuan,
masih merupakan kenyataan yang tak
tertanggungkan bagi sebagian besar
laki-laki (CDDG, 2010: 138)

c. Citra Perempuan Kuasa
Citra perempuan kuasa dalam dwilogi

PB ini merupakan sebuah citra
kemenangan. Kemenangan dalam hal ini
bukan merupakan kemenangan atas laki-
laki, melainkan kemenangan atas impianya
sendiri (Sofia, 2009: 68)

Berikut beberapa permasalahan
perempuan dalam kaitanya dengan respons
dan citra yang diberikan oleh masyarakat
dan keberpihakan teks.
Masalah Perempuan dalam Berbagai
Respons

Masalah
Perempuan Pencerita

Masyarakat
/Tokoh
Selain

Pencerita
1. Perempuan

Bekerja
Sebagai
Pendulang
Timah

Menerima Sebagian
Menerima

2. Perempuan
Berhak
Menentuka
n Nasibnya
Sendiri

Menerima Menerima

3. Perempuan
Ikut
bertanding
Catur

Menerima Sebagian
Menerima

4. Suami
Berselingk

Tidak
Menerima

Tidak
Terlibat
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Masalah
Perempuan Pencerita

Masyarakat
/Tokoh
Selain

Pencerita
uh

5. Suami
Bertindak
Kasar

Tidak
Menerima

Tidak
Terlibat

6. Perempuan
minta
diceraikan

Menerima Tidak
Terlibat

Dari tabel tersebut dapat dilihat
bahwa kebebasan perempuan merupakan
hal yang diterima, namun jika kebebasan
tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan/
kebiasaan masyarakat sekitar, masyarakat
maka sebagian akan tidak menerima.
d. Kedudukan dan Peran Perempuan

dalam Keluarga dan Mayarakat
Perempuan dalam kaitanya dengan

peran serta kedudukan dalam masyarakat,
dianggap hanya sebagai pelengkap dan
pendamping kaum laki-laki.

Namun yang tergambar dari citra
tokoh utama novel dwilogi PB berusaha
merubah teori tersebut dengan bersikap
yang mendukung nilai-nilai feminisme.
1. Kedudukan dan Peran Tokoh Utama

dalam Keluarga
• Pencari Nafkah dan Mengurus

Rumah Tangga
Tokoh utama yakni Enong

(Maryamah) dalam cerita ini selain
bertugas mengurus rumah sepeninggal
ayahnya namun juga sebagai tulang
punggung keluarga. Tokoh utama
nampaknya mampu memahami peran dan
kedudukanya sebagai putri sulung yang
harus mengurus Ibu dan adik-adiknya. hal
tersebut terlihat dari kutipan berikut:

Sepanjang hidup ketiga gadis kecil
kakak beradik itu telah menyaksikan
bagaimana ibu dan Enong berjuang

untuk mereka. Enong bekerja keras
menjadi pendulang timah sejak usianya
baru 14 tahun. Enong berusaha sedapat-
dapatnya memenuhi apa yang
diperlukan ketiga adiknya dari seorang
ayah. Ia membelikan mereka baju
lebaran, mengurus mereka jika sakit,
menangis setiap mengambil rapor adik-
adiknya karena ia harus
menandatangani rapor itu yang
seharusnya ditandatangani ayahnya. Ia
tersedu-sedan karena rindu pada
ayahnya (CDDG, 2010:9).

• Sebagai Anak Berbakti
Peran Enong sebagai anak yang

berbakti selain ditunjukkan dengan
keberhasilanya menjadi pengganti
ayahnya dalam mengurus ibu dan adik-
adiknya. Seperti terlihat dari kutipan
berikut:

Siang itu ketika Maryamah
membangunkan ibunya untuk
disuapi makan, Syalimah tak
bergerak. Perempuan yang setia itu
telah meninggal dunia (CDDG,
2010:91).

2. Kedudukan dan Peran Tokoh Utama
Dalam Masyarakat

Tokoh utama menajalankan perannya
dalam masyarakat yang cenderung
patriarkial untuk menyetarakan haknya
sebagai perempuan untuk mendukung nilai-
nilai feminisme.

• Pendulang Wanita Pertama
Marginalisasi tampak dalam peminggiran
perempuan dalam bidang pekerjaan dengan
memberi upah yang lebih kecil daripada
laki-laki.

Enong tetap bekerja sebagai pendulang
timah. Namun, ia tak lagi satu-satunya
perempuan. Sekarang dengan mudah
dapat ditemukan perempuan di ladang
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tambang. Enonglah yang memulai
semua itu. (CDDG, 2010:16)

 Berdasarkan kutipan diatas Enong
berhasil membantahkan stereotip
masyarakat patriarki yang memandang
bahwa perempuan bekerja tidak dihargai
hal tersebut sesuai dengan pendapat Darma,
(2009:178) adanya stereotip yang
menentukan bahwa tugas utama perempuan
adalah penghasilan tambahan atau sambilan
dan cenderung  tidak dianggap, dan tidak
dihargai.
• Pecatur Wanita Pertama

Pandangan bahwa perempuan itu
emosional, irasional dan ketergantungan
bisa menimbulkan diskriminasi. Penentuan
stereotip ini mengakibatkan perempuan
dikondisikan tidak bisa tampil sebagai
pemimpin. Hal ini berakibat buruk bagi
perempuan, yaitu adanya anggapan untuk
menempatkan perempuan pada posisi tidak
penting (Darma, 2009:178-179).

Meledaklah sorakan pendukung
pecatur perempuan yang gagah berani
itu. Paman berteriak-teriak memuji
Maryamah. Saking gembiranya sampai
ia tak peduli selakanganya. Bahtera
perompak telah karam, lalu perlahan-
lahan tenggelam bersama keyakinan
yang gelap dari pria-pria berpakaian
serba hitam diseputar meja tarung.
Menyeret pula kedasar laut sebuah
gunung kebanggaan dari seorang
pecatur hebat bernama Matarom. Dari
bengis wajah kaum pria sahabat iblis
itu berubah menjadi hambar, lalu tak
peduli, lalu mencari pembenaran. Dari
congak wajah Matarom berubah
gamang, lalu malu, lalu terpencil
(CDDG, 2020: 265).

PENUTUP
Simpulan

Dengan demikian penelitian
terhadap citra perempuan kuasa dalam
novel dwilogi PB dan CDDG karya Andrea
Hirata yang diambil sebagai objek
penelitian ini memiliki beberapa implikasi,
yaitu:
1) Implikasi yang pertama ialah

terungkapnya citra perempuan kuasa
yang setara dengan laki-laki, bukan
objek kekerasan, dan mampu berperan
serta menjadi pemimpin masyarakat.

2) Implikasi yang kedua yaitu implikasi
teoritis yang dapat menggolongkan
cerita dwilogi PB dan CDDG karya
Andrea Hirata dalam penelitian ini
sebagai soft deconstruction bagi
masyarakat. Selain itu, penelitian ini
diharapkan membedah posisi perempuan
bukan dalam kerangka feminisme
korban yang memotret kepiluan
perempuan, melainkan feminisme
kekuasaan yang menunjukkan citra
berempuan yang berkuasa atas nasibnya.
Selanjutnya, ketika penelitian ini sampai
kepada masyarakat, diharapkan kembali
menjadi sebuah soft deconstruction
untuk mengubah pemikiran masyarakat
tentang perempuan secara perlahan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang

telah peneliti lakukan dan landasan teoritis
yang melandasi penelitian ini, maka
peneliti mengemukakan beberapa saran
yaitu:
1) Masyarakat sastra, hendaknya dapat

memberikan kritikan yang membangun
dalam setiap karya sastra , termasuk
novel sehingga dapat dihasilkan karya
sastra yang lebih baik lagi.

2) Pembaca atau penikmat sastra,
hendaknya membiasakan diri membaca
karya sastra terutama novel, karena
novel dapat memperkaya, mempertajam,
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serta melatih sikap kedewasaan.
Hendaknya anggapan bacaan novel
sekedar hiburan dihilangkan dengan cara
mengapresiasi dan mengambil manfaat
nilai dari sebuah karya sastra.

3) Kajian pada suatu karya sastra seperti
novel , merupakan salah satu cara yang
tepat oleh mahasiswa ketika akan
meneliti kesusastraan yang terkandung
dalam novel ataupun unsur-unsur seperti
intrinsik dan ekstrinsik. Karena novel
memiliki cerita yang berkesinambungan
yang memudahkan pembaca maupun
peneliti dalam memahami dan
melakukan telaah terhadap ceritanya.

4) Feminisme seharusnya tidak dipandang
sebagai jalan untuk menentang kaum
laki-laki dan kodrat yang ada, tetapi
feminisme merupakan, pergerakan, cara
perempuan untuk meraih haknya agar
dapat setara dengan laki-laki.

5) Feminisme hendaknya lebih diperdalam
bagi pembelajaran kedepan, baik itu
dalam ilmu sastra maupun dalam ilmu-
ilmu lain. Karena melalui feminisme itu
mahasiswa dapat mengerti bagaimana
sebuah perjuangan menjadi sebuah
pergerakan bagaimana seharusnya
kedudukan perempuan dalam keluarga
dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: PT Rieneka Cipta

Bandel, Katrin. 2006. Sastra,
Perempuan, Seks. Yogyakarta: Jalasutra

Darma, Aliah Yoce .2009. Analisis
Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya

Djoko Pradopo, Rachmat .2011. Beberapa
Teori Sastra, Metode Kritik, Dan
Penerapanya. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar

Eagleton Terry. 2006. Teori Sastra :
Sebuah Pengantar Komprehensif.
Yogyakarta:  Jalasutra

Hirata, Andrea. 2010. Padang Bulan dan
Cinta Di Dalam Gelas. Yogyakarta:
Bentang

Jackson, Stevi dan Jones Jackie. Teori
Teori Feminis Kontemporer.
Yogyakarta:Jalasutra

Mahayana.S, Maman. 2005. 9 Jawaban
Sastra Indonesia. Jakarta: Bening
Publishing

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. Teori
Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadja
MadaUniversity Press

Sangidu.  2005. Teori dan Aplikasi
sastra. Yogyakarta: Universitas Gadja
Mada

Sugihastuti dan Suharto. 2002. Kritik
Sastra Feminis (Teori dan
Aplikasinya). Yogyakarta: Pustaka
Pelajar

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitattif, Dan R&D.
Bandung:Alfabeta

Suyitno.1986. Sastra, Tata Nilai dan
Eksegesis. Yogyakarta: PT Hanindita

Sofia, Adib. 2009. Aplikasi Kritik
Sastra Feminis. Yogyakarta: Citra
Pustaka



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              19

ISSN: 2302-0857

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN MOTO GP
DENGAN PENDEKATAN RME PADA POKOK BAHASAN
LOGIKA MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR

SISWA SMK RADEN PATAH MOJOSARI

Eka Wahyu Hidayati dan Agus Setiawan
Email: ek4wahyu@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Pembelajaran MOTO GP, Hasil Belajar,
Logika Matematika.

.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan
keterlaksanaan pembelajaram, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, pengaruh strategi
pembelajaran serta  respons siswa terhadap proses pembelajaran. Jenis penelitian yang
dipakai adalah deskriptif kuantitatif.  Rancangan metode penelitian ini adalah “One Shot
Case Study Design” yang dilaksanakan pada bulan Februari 2013. Subjek pada
penelitian ini adalah siswa kelas X TPm 2 SMK Raden Patah Mojosari Tahun Pelajaran
2012/2013 yang berjumlah 42 orang. Metode pengumpulan dalam penelitian ini antara
lain lembar observasi, lembar evaluasi, lembar penilaian, angket dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keterlaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan strategi MOTO GP dalam mempelajari materi logika matematika semakin
meningkat setiap pertemuannya. Rata-rata keseluruhan setiap pertemuannya yaitu 2,945
(Cukup Baik); 3,18 (Baik); 3,53 (Sangat Baik).  (2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran
MOTO GP semakin baik dan positif dalam mengikuti proses pembelajaran dengan
persentase perilaku tidak relevan setiap pertemuannya yaitu 7,94%; 5,40% dan 2,56%.
(3) Hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi MOTO GP semakin meningkat
setiap pertemuannya yaitu rata-rata nilai pre test 51,07; 56,9 dan 62,5 sedangkan rata-
rata nilai post test 66,55; 72,14 dan 75,12 serta untuk nilai ulangan harian 92,86% siswa
mengalami ketuntasan belajar. (4) Respons terhadap pelaksanaan pembelajaran MOTO
GP dalam mempelajari materi logika matematika memperoleh respons yang sangat baik
oleh siswa Kelas X TPm 2 SMK Raden Patah Mojosari Tahun Pelajaran 2012/2013.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah modal dasar bagi

peningkatan kualitas sumber daya manusia
sehingga manusia dituntut untuk terus
berupaya mempelajari, memahami, dan
menguasai berbagai macam disiplin ilmu
yang kemudian bisa diaplikasikan dalam
segala aspek kehidupan (Djumanta & Dwi,
2008:5). Matematika merupakan ilmu
pengetahuan yang memegang peranan
penting dalam dunia pendidikan dan
landasan awal bagi terciptanya sumber

daya manusia yang cerdas dan berkualitas.
Menurut Yunanto (2004:55) matematika
merupakan materi yang mengajak siswa
untuk terlibat dalam hal logika dan masalah
yang berhubungan dengan angka-angka
atau simbol-simbol sehingga dari hal
tersebut matematika menuntut kemampuan
guru untuk dapat mengupayakan metode
yang sesuai dengan tingkat perkembangan
mental dan kemampuan peserta didik.

Mengetahui arti penting dan besarnya
peranan matematika maka tidak salah jika

mailto:ek4wahyu@gmail.com
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mata pelajaran matematika diberikan pada
setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman
kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Oleh
sebab itu, dalam mengajarkan matematika
pada tiap jenjang pendidikan dibutuhkan
kemampuan profesional seorang guru
sehingga mutu pendidikan matematika
dapat meningkat. Kemampuan profesional
guru mencakup berbagai hal dalam proses
pembelajaran yang bisa digunakan untuk
meningkatkan prestasi belajar siswa.

Berdasarkan pengamatan yang
dilakukan peneliti di SMK Raden Patah
Mojosari menunjukkan bahwa masih
banyak guru yang kurang memperhatikan
hal tersebut sehingga siswa belum
terarahkan untuk memahami konsep-
konsep matematika yang sedang dipelajari.

Strategi pembelajaran MOTO GP
dengan pendekatan RME memberikan
kemungkinan bagi siswa untuk dapat
meningkatkan prestasi hasil belajarnya.
Strategi pembelajaran MOTO GP
merupakan kegiatan pembelajaran : (1)
untuk menanamkan dan memacu keinginan
serta minat belajar siswa, (2) menanamkan
rasa yakin/percaya diri pada siswa, (3)
memberikan arahan dan bimbingan yang
tepat dan sesuai, (4) mendapatkan
pembelajaran yang kreatif kooperatif dan
menarik serta (5) memberikan kesempatan
pada siswa dalam mengapresiasi,
merefleksi dan mengevaluasi diri serta
menumbuhkan rasa bangga pada siswa
dengan memberikan penguatan selama
proses pembelajaran dan juga pada akhir
pembelajaran.

Berkaitan dengan hasil belajar, siswa
dikatakan berhasil jika sudah memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
ditetapkan di sekolah. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan dengan salah
satu guru matematika di SMK Raden Patah

Mojosari diperoleh informasi bahwa nilai
KKM untuk materi logika matematika
adalah lebih dari 65. Namun pada
kenyataannya banyak siswa yang nilainya
berada di bawah KKM yang ditetapkan
sekolah untuk materi logika matematika.

Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan: keterlaksanaan
pembelajaram, aktivitas siswa, hasil belajar
siswa, pengaruh strategi pembelajaran serta
respons siswa terhadap proses
pembelajaran.terhadap penerapan Strategi
Pembelajaran MOTO GP dengan
pendekatan RME pada pokok bahasan
Logika Matematika.

KAJIAN PUSTAKA
Strategi Pembelajaran
Definisi Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah suatu
kegiatan pembelajaran yang harus
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan
pembelajaran dapat dicapai secara efektif
dan efisien (Kemp:1995). Dilain pihak
Dick & Carey (1985) menyatakan bahwa
strategi pembelajaran adalah suatu set
materi dan prosedur pembelajaran yang
digunakan secara bersama-sama untuk
menimbulkan hasil belajar pada siswa.
Jenis-jenis Strategi Pembelajaran
1. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran
2. Strategi Penyampaian Pembelajaran
3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran
Konsep Dasar Strategi Pembelajaran
(1) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi
perubahan tingkah laku kepribadian peserta
didik yang diharapkan; (2) Memilih sistem
pendekatan belajar mengajar berdasarkan
aspirasi dan pandangan hidup masyarakat;
(3) Memilih dan menetapkan prosedur,
metode dan teknik belajar mengajar yang
dianggap paling tepat dan efektif, sehingga
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dapat dijadikan pegangan oleh para guru
dalam menunaikan kegiatan mengajarnya;
dan (4) Menetapkan norma-norma dan
batas minimal keberhasilan atau kriteria
dan standar keberhasilan sehingga dapat
dijadikan pedoman oleh guru dalam
melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar
mengajar.
Pembelajaran MOTO GP
Tabel 2.1  Sintaks Pembelajaran MOTO

GP
FASE – FASE PERILAKU GURU
• Fase 1

(Motivation
Oriented)
Belajar harus
ada motivasi /
kemauan untuk
melakukan

ü Memotivasi
siswa terkait mata
pelajaran dan
pokok bahasan.

ü Mendorong siswa
terlibat aktif
dalam pelajaran.

• Fase 2 (Tutorial
Learning)
Dalam belajar
dibutuhkan
bimbingan dan
arahan bagi
subjek maupun
objek pebelajar

ü Membantu siswa
mendefinisikan
dan
mengorganisasika
n tugas belajar
yang
berhubungan
dengan masalah.

ü Menjelaskan
tujuan/logistik
yang dibutuhkan.

ü Membimbing dan
mengarahkan
siswa terkait
kesulitan
/permasalahan
lain dalam
belajar.

• Fase 3
(Grouping)
Dalam belajar
diperlukan
koordinasi

ü Membentuk
kelompok kecil
untuk belajar dan
berinteraksi
dengan teman.

dengan lainnya
terkait
pemecahan
masalah

ü Mendorong siswa
mengumpulkan
informasi dan
melaksanakan
eksperimen
dalam pemecahan
masalah.

• Fase 4
(Presentation)
Belajar
membutuhkan
kemampuan
menyajikan
hasil untuk
mengetahui
indikator
kemampuan
(pengetahuan
dan
keterampilan)

ü Membantu siswa
merencanakan
dan menyiapkan
karya yang sesuai
seperti laporan,
model dan
berbagi tugas
dengan teman.

ü Memfasilitasi
siswa dalam
mengembangkan
dan menyajikan
hasil karya.

• Fase 5
(Evaluation)
Dalam proses
pembelajaran
diperlukan
evaluasi untuk
mengaktualisasi
dan merefleksi
aspek
pembenahan
dan
kekurangan.

ü Mengevaluasi
hasil belajar
tentang materi
yang telah
dipelajari,
kelompok
presentasi hasil.

ü Menganalisa
kekurangan atau
kendala selama
pembelajaran.

Pendekatan RME
Definisi Pendekatan RME

Pendekatan Realistic Matemathics
Education (RME) adalah pendekatan yang
mengajarkan matematika seharusnya fokus
kepada apa yang pernah dialami siswa
dalam kehidupan sehari-hari.
Falsafah Pendekatan RME

Pendekatan Matematika Realistik
pada dasarnya menganut paham
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kontruktivisme dalam konsep maupun
implementasinya. Hal ini terlihat dari
falsafah, prinsip dasar dan karakteristik
yang dijadikan acuan kurikulum
matematika dengan pendekatan RME.
Falsafah dasar pendekatan ini adalah bahwa
“matematika adalah aktivitas manusia”.
Prinsip dan Karakteristik RME
(1) Matematika didominasi oleh masalah
kontekstual yang bersumber dari dua tujuan
yaitu melayani sumber pengetahuan dan
melayani penerapan pengetahuan
matematika, (2) Perhatian ditekankan
kepada pengembangan model-model,
situasi, skema dan simbol-simbol
matematika, (3) Kontribusi para siswa agar
pembelajaran berjalan secara produktif dan
konstruktif, (4) Bersifat interaktif dan (5)
terjadinya interwinning (membuat jalinan
antar topik).
Keunggulan dan Fokus RME
(1) Menuntun siswa dari situasi realistik
(konkrit) atau nyata melalui proses
matematisasi horizontal. Kondisi ini
distimulus permasalahan-permasalahan
kontekstual; (2) Dunia nyata dijadikan
sebagai titik tolak proses pembelajaran atau
pengembangan konsep maupun objek-
objek matematika formal.
Logika Matematika
Kalimat Matematika
Kalimat Terbuka
adalah kalimat yang memiliki variabel yang
tidak diketahui nilai benar dan salahnya.
Contoh :
ü 5x – 3 = 13.
ü 3x – 4 < 5.
Kalimat Tertutup
adalah kalimat yang mempunyai variabel
yang memiliki nilai benar dan salah tetapi
tidak secara bersamaaan. Contoh :
ü 6 + 3 = 10.
ü Jakarta ibukota Malaysia.

Pernyataan Majemuk
a. Negasi / Ingkaran
adalah sebuah pernyataan dan ingkaran
yang mempunyai nilai kebenaran
berlawanan. Negasi dilambangkan dengan
“~” atau “ – “.
b. Konjungsi
adalah suatu pernyataan majemuk yang
menggunakan kata sambung "dan".
Konjungsi dilambangkan dengan “ ”.
c. Disjungsi
adalah suatu pernyataan majemuk yang
menggunakan kata sambung "atau".
Disjungsi dilambangkan dengan “ ”.
d. Implikasi
adalah suatu pernyataan bersyarat yang
dilambangkan dengan “⇒“ (dibaca “jika…
maka…”).
e. Biimplikasi
adalah pernyataan majemuk dari dua
pernyataan p dan q yang disebut  juga
sebagai implikasi dua arah atau
bikondisional. Biimplikasi dilambangkan
dengan “ó” (dibaca jika dan hanya jika).
Pernyataan Berkuantor
a. Konvers
adalah suatu operasi penukaran anteseden
dan konsekuen suatu implikasi menjadi
implikasi baru :
Konvers dari p ⇒ q adalah q ⇒ p
b. Invers
adalah suatu operasi pengingkaran
anteseden dan konsekuen suatu implikasi
sehingga menjadi implikasi baru :
Invers dari p ⇒ q adalah ~p ⇒ ~q
c. Kontraposisi
adalah suatu operasi pertukaran letak dan
pengingkaran anteseden dan konsekuen
suatu implikasi sehingga menjadi implikasi
baru :
Kontraposisi dari p ⇒ q adalah ~q ⇒ ~p
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Penarikan Kesimpulan
a. Modus Ponens
adalah penarikan kesimpulan berdasarkan
prinsip jika p ⇒ q benar dan p benar, maka
q benar. Prinsip tersebut dapat disusun
dalam bagan berikut :
Premis (1)  : p ⇒ q (B)
Premis (2) : p   (B)
Konklusi : q  (B)
b. Modus Tollens
adalah suatu cara penarikan kesimpulan
berdasarkan prinsip jika p ⇒ q benar dan
~q benar, maka ~p benar. Prinsip tersebut
dapat disusun dalam sebuah bagan berikut:
Premis (1)  : p ⇒ q (B)
Premis (2) : ~q  (B)
Konklusi : ~p  (B)
c. Silogisme
adalah suatu cara penarikan kesimpulan
berdasarkan prinsip jika p ⇒ q benar dan q
⇒ r benar maka p ⇒ r benar. Prinsip
tersebut dapat disusun dalam bagan berikut:
Premis (1)  : p ⇒ q (B)
Premis (2) : q ⇒ r (B)
Konklusi : p ⇒ r (B)

Hasil Belajar
Belajar merupakan suatu proses

untuk mencapai hasil belajar.  Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan
Rooijakkers (1980:122)  bahwa belajar
merupakan proses dari seorang individu
yang berupaya mencapai tujuan belajar atau
yang disebut hasil belajar, yaitu suatu
bentuk perubahan perilaku yang relatif
menetap. Hasil belajar berasal dari dua kata
dasar yaitu hasil dan belajar, istilah hasil
dapat diartikan sebagai sebuah prestasi dari
apa yang telah dilakukan.

Pengertian hasil belajar merupakan
gambaran tingkat penguasaan siswa
terhadap sasaran belajar pada topik bahasan

yang dieksperimenkan, yang diukur dengan
berdasarkan jumlah skor jawaban benar
pada soal yang disusun sesuai dengan
sasaran belajar dan suatu yang digunakan
untuk menilai hasil pelajaran yang telah
diberikan kepada siswa dalam waktu
tertentu. Hasil belajar merupakan tolok
ukur yang utama untuk mengetahui
keberhasilan belajar seseorang. Hasil
belajar adalah tingkat pengetahuan yang
dicapai siswa terhadap materi yang
diterima ketika mengikuti dan mengerjakan
tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah
(Krishananto, 2010).

Dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan tingkat keberhasilan
penguasaan siswa terhadap materi yang
diberikan oleh guru dalam kegiatan belajar
mengajar disekolah. Hasil belajar biasanya
digunakan untuk mengukur prestasi belajar
siswa. Hasil belajar dalam penelitian ini
merupakan nilai atau skor siswa dalam
mengerjakan soal yang berkaitan dengan
logika matematika.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipakai adalah

deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan keadaan objek penelitian
setelah diberikan perlakuan. Jadi penelitian
ini bersifat menggali informasi setelah
memberikan perlakuan terhadap objek.

Penelitian ini mengambil tempat dan
dilaksanakan di Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Raden Patah Mojosari,
pada semester genap tahun pelajaran
2012/2013 bulan Januari 2013. Penelitian
ini berlangsung selama 3 pertemuan dengan
alokasi waktu 1 x pertemuan sama dengan
3 jam pelajaran.

Subjek pada penelitian ini adalah
siswa kelas X TPm 2 SMK Raden Patah
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Mojosari Tahun Pelajaran 2012/2013 yang
berjumlah 42 orang. Sedangkan objek
penelitian ini adalah keterlaksanaan,
aktivitas siswa, hasil belajar siswa dengan
menggunakan strategi pembelajaran
MOTO GP dan tanggapan siswa terhadap
pelaksanaan strategi pembelajaran tersebut.

Dalam  penelitian  ini  penulis
menggunakan sebuah metode rancangan
penelitian, ”One Shot Case Study Design”.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini berupa: 1) Lembar Pengamatan /
Observasi, 2) Lembar Evaluasi, 3) Lembar
Penilaian, 4) Angket.

Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah melalui observasi,
interview, pemberian tes, dan angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian ini meliputi hasil
pelaksanaan pembelajaran, hasil
pengelolaan kelas/keterlaksanaan, hasil
aktivitas siswa, hasil belajar siswa serta
dilakukan penelitian tentang hasil angket
respons siswa terhadap pelaksanaan proses
pembelajaran matematika dengan
menggunakan strategi pembelajaran
MOTO GP.
Pertemuan 1
Tabel 4.2  Keterlaksanaan Pembelajaran

Pertemuan 1
Aspek Nilai Kriteria

A.Persiapan 3,00 Baik

B.Pelaksana
an

1.Pendahulu
an

2,92
Cuku

p
Baik

2.Kegiatan
Inti

2,86
Cuku

p
Baik

3.Penutup
2,92

Cuku
p

Baik

C.Pengelolaan Waktu 3,00 Baik
D.Suasana
Kelas

Sesuai
sintaks

3,00 Baik

Proses KBM
2,75

Cuku
p

Baik

Antusias
Siswa

2,75
Cuku

p
Baik

Antusias
Guru

3,00 Baik

Nilai Kriteria
3.51 - 4.00 Sangat Baik
3.00 - 3.50 Baik
2.51 – 2.99 Cukup Baik

< 2.51 Kurang Baik

Tabel 4.3  Persentase Aktivitas Siswa
Pertemuan 1

No. Aktivitas Siswa Persentase
Rata-rata

1.
Mendengar /
memperhatikan 35,19 %
penjelasan guru

2. Membaca buku 11,99 %

3.
Berkumpul dengan
kelompok

3,44 %

4.
Berdiskusi dengan
kelompok

10,32 %

5. Mengerjakan LKS 10,58 %

6.
Mengajukan pertanyaan

2,29 %
seputar materi

7. Menyajikan hasil karya 3,70 %

8.
Menjawab /
menanggapi 0,62 %
pertanyaan

9.
Merangkum / membuat
kesimpulan

6,79 %

10.
Mengerjakan pre test /
post test 7,14 %

11. Perilaku yang tidak 7,94 %
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No. Aktivitas Siswa
Persentase
Rata-rata

relevan

Tabel 4.4  Nilai Pre Test Pertemuan 1
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  4
2. 5 0 13. 60  3
3. 10 0 14. 65  2
4. 15 0 15. 70  2
5. 20 0 16. 75  5
6. 25 1 17. 80  2
7. 30 1 18. 85  0
8. 35 6 19. 90  0
9. 40 11 20. 95  0

10. 45 3 21. 100 0
11. 50  2 Jumlah 42
Tabel 4.5  Nilai Post Test Pertemuan 1

No Nilai
Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  5
2. 5 0 13. 60  7
3. 10 0 14. 65  6
4. 15 0 15. 70  7
5. 20 0 16. 75  6
6. 25 0 17. 80  2
7. 30 0 18. 85  0
8. 35 0 19. 90  2
9. 40 1 20. 95  0

10. 45 2 21. 100 2
11. 50  2 Jumlah 42

Pertemuan 2
Tabel 4.7  Keterlaksanaan Pembelajaran

Pertemuan 2
Aspek Nilai Kriteria

A.Persiapan
3,2
5

Baik

B.Pelaksana
an

1.Pendahulu
an

3,0
6

Baik

2.Kegiatan
Inti

3,1
3

Baik

Aspek Nilai Kriteria

3.Penutup
3,0
8

Baik

C.Pengelolaan Waktu
3,2
5

Baik

D.Suasana
Kelas

Sesuai
sintaks

3,2
5

Baik

Proses KBM
3,0
0

Baik

Antusias
siswa

3,0
0

Baik

Antusias
guru

3,2
5

Baik

Nilai Kriteria
3.51 - 4.00 Sangat Baik
3.00 - 3.50 Baik
2.51 – 2.99 Cukup Baik

< 2.51 Kurang Baik

Tabel 4.8  Persentase Aktivitas Siswa
Pertemuan 2

No. Aktivitas Siswa Persentase
Rata-rata

1.
Mendengar /
memperhatikan 28,94 %
penjelasan guru

2. Membaca buku 20,28 %

3.
Berkumpul dengan
kelompok

3,46 %

4.
Berdiskusi dengan
kelompok

8,57 %

5. Mengerjakan LKS 9,28 %

6.
Mengajukan pertanyaan

4,61 %
seputar materi

7. Menyajikan hasil karya 3,72 %

8.
Menjawab /
menanggapi 1,62 %
pertanyaan

9.
Merangkum / membuat
kesimpulan

7,05 %

10. Mengerjakan pre test / 7,07 %
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post test

11.
Perilaku yang tidak
relevan

5,40 %

Tabel 4.9  Nilai Pre Test Pertemuan 2
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  5
2. 5 0 13. 60  7
3. 10 0 14. 65  6
4. 15 0 15. 70  5
5. 20 0 16. 75  3
6. 25 0 17. 80  0
7. 30 0 18. 85  0
8. 35 0 19. 90  0
9. 40 4 20. 95  0

10. 45 6 21. 100 0
11. 50  6 Jumlah 42

Tabel 4.10  Nilai Post Test Pertemuan 2
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  4
2. 5 0 13. 60  2
3. 10 0 14. 65  8
4. 15 0 15. 70  6
5. 20 0 16. 75  7
6. 25 0 17. 80  5
7. 30 0 18. 85  4
8. 35 0 19. 90  1
9. 40 0 20. 95  1

10. 45 0 21. 100 2
11. 50  2 Jumlah 42

Pertemuan 3
Tabel 4.12  Keterlaksanaan
Pembelajaran Pertemuan 3

Aspek Nilai Kriteria

A.Persiapan
3,5
0

Baik

B.Pelaksana
an

1.Pendahulu
an

3,5
6

Sangat
Baik

2.Kegiatan 3,3 Baik

Aspek Nilai Kriteria

Inti 5

3.Penutup
3,5
6

Sangat
Baik

C.Pengelolaan Waktu
3,5
6

Sangat
Baik

D.Suasana
Kelas

Sesuai
sintaks

3,5
0

Baik

Proses KBM
3,5
0

Baik

Antusias
Siswa

3,5
0

Baik

Antusias
Guru

4,0
0

Sangat
Baik

Nilai Kriteria
3.51 - 4.00 Sangat Baik
3.00 - 3.50 Baik
2.51 – 2.99 Cukup Baik

< 2.51 Kurang Baik

Tabel 4.13  Persentase Aktivitas Siswa
Pertemuan 3

No. Aktivitas Siswa
Persentase
Rata-rata

1.
Mendengar /
memperhatikan
penjelasan guru

31,04 %

2. Membaca buku 17,55 %

3.
Berkumpul dengan
kelompok

3,70 %

4.
Berdiskusi dengan
kelompok

7,67 %

5. Mengerjakan LKS 8,82 %

6. Mengajukan pertanyaan
seputar materi

8,38 %

7. Menyajikan hasil karya 3,70 %

8.
Menjawab /
menanggapi
pertanyaan

2,20 %

9.
Merangkum / membuat
kesimpulan

6,97 %
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10.
Mengerjakan pre test /
post test 7,41 %

11.
Perilaku yang tidak
relevan

2,56 %

Tabel 4.14  Nilai Pre Test Pertemuan 3
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  4
2. 5 0 13. 60  8
3. 10 0 14. 65  7
4. 15 0 15. 70  3
5. 20 0 16. 75  7
6. 25 0 17. 80  3
7. 30 0 18. 85  1
8. 35 0 19. 90  0
9. 40 3 20. 95  0

10. 45 2 21. 100 0
11. 50  4 Jumlah 42

Tabel 4.15  Nilai Post Test Pertemuan 3
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  0
2. 5 0 13. 60  1
3. 10 0 14. 65  7
4. 15 0 15. 70  8
5. 20 0 16. 75  8
6. 25 0 17. 80 10
7. 30 0 18. 85  3
8. 35 0 19. 90  2
9. 40 0 20. 95  1

10. 45 0 21. 100 1
11. 50  1 Jumlah 42

Pertemuan 4
Tabel 4.16  Nilai Ulangan Harian Siswa
No Nilai

Banyak
Siswa No Nilai

Banyak
Siswa

1. 0 0 12. 55  0
2. 5 0 13. 60  0
3. 10 0 14. 65  3
4. 15 0 15. 70  3

5. 20 0 16. 75 11
6. 25 0 17. 80 12
7. 30 0 18. 85  8
8. 35 0 19. 90  4
9. 40 0 20. 95  0

10. 45 0 21. 100 1
11. 50  0 Jumlah 42

Tabel 4.17  Hasil Angket Siswa
Terhadap Pembelajaran MOTO GP

A
sp

ek

In
di

ka
to

r

Pernyataan

Pilihan

SS
 (4

)

S 
(3

)

TS
 (2

)

ST
S

(1
)

R
es

po
ns

 S
isw

a 
T

er
ha

da
p 

Pe
m

be
la

ja
ra

n 
M

at
em

at
ik

a 
D

en
ga

n 
St

ra
te

gi
 M

O
T

O
 G

P

M
in

at

Saya senang
mengikuti
pembelajaran
matematika.
(No.1)

8
3
2

1  1

42

Saya tidak
senang
mengikuti
pelajaran
matematika
karena
membingung
kan dan soal-
soalnya
susah.
(No.16)

1  5
2
8

8

42

Pe
rh

at
ia

n

Saya tahu
matematika
berguna
tetapi saya
tidak tahu
dimana letak
kegunaannya.
(No.2)

6
3
3

3  0

42

Menurut saya
materi dalam
matematika
sangat tidak
bermanfaat

3  3
2
6

1
0

42
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dan
membingung
kan. (No.15)

K
on

di
si

 B
el

aj
ar

Saya terhibur
ketika belajar
dengan
pembelajaran
seperti ini.
(No.3)

5
3
5

2  0

42

Saya merasa
bosan dengan
pembelajaran
seperti ini.
(No.14)

2  7
2
6

7

42

Pe
ril

ak
u

Saya lebih
percaya diri
dengan
kelompok
dalam
menyelesaika
n soal-soal
matematika
dengan
pembelajaran
seperti ini.
(No.4)

1
4

1
7

6  5

42

Saya tidak
suka
bekerjasama
saat
berdiskusi
dengan teman
untuk
menyelesaika
n soal.
(No.13)

3  3
3
5

1

42

M
ot

iv
as

i

Motivasi saya
sangat
meningkat
ketika
pembelajaran
seperti ini

1
1

1
5

7  9

42

digunakan
dalam
pembelajaran
matematika.
(No.5)
Saya tidak
termotivasi
dengan
penggunaan
pembelajaran
seperti ini.
(No.12)

6  4
2
2

1
0

42

A
kt

iv
ita

s S
isw

a

Skenario
pembelajaran
yang
dirancang
membuat saya
aktif dalam
mempelajari
matematika.
(No.6)

1
6

1
8

6  2

42

Saya sangat
malas ketika
guru
menyuruh
saya
mempresentas
ikan jawaban
di depan
kelas. (No.11)

1
2

1
2

1
3

5

42

Pe
ng

ar
uh

Pembelajaran
seperti ini
memberikan
kesempatan
kepada saya
untuk berani
mengemukak
an pendapat
saya
dihadapan
teman-teman.
(No.7)

1
4

1
4

1
0

4

42
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Pembelajaran
seperti ini
membuat saya
tegang.
(No.10)

1
2

1
0

1
4

6

42
M

an
fa

at

Setelah
pembelajaran
seperti ini
saya merasa
banyak
pengetahuan
yang saya
peroleh.
(No.8)

8
2
3

6  5

42

Saya merasa
tidak mampu
untuk belajar
dan melatih
keterampilan
dalam
menyelesaika
n soal-soal
matematika.
(No.9)

1
1

7
1
2

1
2

42

Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian ini

meliputi deskripsi hasil pelaksanaan
pembelajaran, hasil pengelolaan
kelas/keterlaksanaan, hasil aktivitas siswa,
hasil belajar siswa serta mengenai hasil
angket respons siswa terhadap pelaksanaan
proses pembelajaran matematika dengan
menggunakan strategi pembelajaran
MOTO GP. Berikut disajikan hasilnya
berupa grafik dan diagram.
Keterlaksanaan Strategi Pembelajaran
MOTO GP

Gambar 4.1  Diagram Keterlaksanaan
Pembelajaran Pertemuan 1

Gambar 4.2  Diagram Keterlaksanaan
Pembelajaran Pertemuan 2

Gambar 4.3  Diagram Pengelolaan
Pembelajaran Pertemuan 3

Berdasarkan analisis data, diperoleh
keterlaksanaan proses pembelajaran dengan
strategi MOTO GP dalam setiap pertemuan
mengalami peningkatan. Hal ini dapat
dilihat dari kekurangan yang masih terjadi
di setiap pertemuan tidak terulang pada
pertemuan berikutnya dan senantiasa
dilakukan pembenahan. Sehingga

Kriteria Persentase :
86 % - 100 % : Sangat Baik
76 % - 85 % : Baik
66 % - 75 % : Cukup Baik
<  66% : Kurang Baik
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mengakibatkan hasil yang dicapai semakin
baik.
Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran
MOTO GP

Gambar 4.4  Grafik Aktivitas Siswa
Pertemuan 1

Gambar 4.5  Grafik Aktivitas Siswa
Pertemuan 2

Gambar 4.6  Grafik Aktivitas Siswa
Pertemuan 3

Keterangan :
1. Mendengarkan/memperhatikan

penjelasan guru.
2. Membaca buku siswa.
3. Berkumpul dengan kelompoknya.
4. Berdiskusi dengan anggota

kelompoknya.
5. Mengerjakan LKS.
6. Mengajukan pertanyaan seputar

materi.
7. Menyajikan hasil karya.
8. Menjawab pertanyaan secara lisan.
9. Membuat kesimpulan.

10. Mengerjakan pre test / post test.
11. Berperilaku tidak relevan.

Melalui hasil penelitian yang telah
dilakukan menunjukkan aktivitas siswa
dalam setiap pertemuan senantiasa
mengalami dinamika dan menunjukkan
kecenderungan berperilaku positif. Hal ini
dapat dilihat  dari semakin menurunnya
angka persentase perilaku yang tidak
relevan yang semakin menurun. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa
kesadaran siswa akan perilaku belajar yang
baik dapat ditingkatkan.

Hasil Belajar Siswa Terhadap
Pembelajaran MOTO GP

Gambar 4.7  Grafik Nilai Pre Test dan
Post Test Pertemuan 1

Gambar 4.8  Grafik Nilai Pre Test dan
Post Test Pertemuan 2

Gambar 4.9  Grafik Nilai Pre Test dan
Post Test Pertemuan 3
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Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan menunjukkan bahwa
proses pembelajaran menggunakan strategi
pembelajaran MOTO GP memiliki dampak
positif dalam meningkatkan hasil belajar
siswa. Hal ini ditunjukkan dengan semakin
tingginya pemahaman siswa terhadap
materi logika matematika yang
disampaikan guru dengan melihat nilai pre
test dan nilai pos test.
Nilai Ulangan Harian

Gambar 4.10 Grafik Nilai Ulangan
Harian Siswa

Siswa yang mengalami ketuntasan
belajar (melampaui KKM) mencapai lebih
dari 90% dari jumlah keseluruhan sehingga
hal ini sekaligus membuktikan bahwa
ketuntasan belajar siswa secara klasikal
kelas telah tercapai.
Angket Respons Siswa

Gambar 4.11  Diagram Hasil Angket
Siswa

Gambar 4.11 di atas dapat dipastikan
bahwa seluruh siswa telah menjawab
semua pertanyaan dari angket yang
diberikan. Dari setiap indikator yang ada
respons siswa terhadap pelaksanaan strategi
pembelajaran MOTO GP pada pokok
bahasan logika matematika mendapat hasil
yang baik. Hal ini dapat dilihat dari
persentase jawaban siswa terhadap angket
yang diberikan sebagian besar memberikan
respons positif.

Dari penjelasan tersebut bahwa
strategi pembelajaran MOTO GP
mempunyai pengaruh untuk meningkatkan
hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang
mencakup tiga komponen yaitu kognitif,
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afektif dan psikomotor sama-sama penting
dan sebaiknya diperhatikan bagi tenaga
pengajar sesuai dengan kondisi dan
persoalan yang ada serta harus dicari suatu
upaya pemecahan sebagai bentuk
pemberian manfaat dan jalan keluar
mengatasi permasalahan.

KESIMPULAN
Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data
yang diperoleh dalam penelitian ini, maka
secara umum dapat disimpulkan
bahwa”Penerapan Strategi Pembelajaran
MOTO GP terhadap hasil belajar siswa
mempunyai pengaruh dan rata-rata baik.”
Dari simpulan umum tersebut dapat
diambil simpulan secara khusus sebagai
berikut :
1. Keterlaksanaan penerapan strategi

pembelajaran MOTO GP dengan
pendekatan RME bagi siswa SMK
Raden Patah Mojosari memperoleh rata-
rata baik dengan mengalami
peningkatan setiap pertemuannya.

2. Aktivitas siswa saat penerapan strategi
pembelajaran MOTO GP dengan
pendekatan RME mengalami dinamika
dan secara keseluruhan rata-rata
memberikan hasil yang baik dengan
setiap pertemuannya sesuai dengan
kebutuhan siswa.

3. Hasil belajar siswa setelah penerapan
strategi pembelajaran MOTO GP
dengan pendekatan RME senantiasa
mengalami peningkatan setiap
pertemuannya baik melalui post test
maupun pada saat ulangan harian.

4. Respons siswa aterhadap pelaksanaan
strategi pembelajaran MOTO GP secara
umum dan mayoritas adalah positif.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut :
1. Strategi pembelajaran MOTO GP

dengan pendekatan RME dapat
dijadikan sebagai strategi alternatif
pemecahan masalah pembelajaran dalam
penyampaian materi pelajaran
matematika umumnya dan pada pokok
bahasan logika matematika khususnya.

2. Penguasaan konsep perlu ditingkatkan
lagi dalam prosedur dan mekanisme
penerapan pembelajaran dengan
memberi motivasi, bimbingan dan
arahan, mengorganisasi kebutuhan
belajar serta sitem evaluasi dan refleksi
yang lebih baik demi tujuan
pembelajaran lebih bermutu.

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut
karena hasil penelitian ini hanya
dilakukan di kelas X TPm 2 SMK Raden
Patah Mojosari Tahun Pelajaran
2012/2013.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Komunikasi Efektif, Sekolah Kejuruan
Elemen penting dari pembelajaran Fisika adalah dapat memahami konsep sains

dan langkah-langkah eksperimen sains serta dapat mengkomunikasikan pengetahuan
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran keterampilan
berkomunikasi efektif pada siswa sekolah kejuruan. Metode penelitian adalah deskriptif
eksplanatori dengan desain cross sectional study yang dilakukan pada beberapa sekolah
kejuruan yang mempelajari Fisika dengan jumlah siswa sebanyak 124 siswa. Hasil
temuan menunjukkan bahwa keterampilan beromunikasi efektif pada pembelajaran Fisika
di sekolah kejuruan dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata sekolah 60 dimana
pada setiap jurusan menunjukkan nilai yang bervariasi dengan RPL merupakan jurusan
yang memiliki nilai rata-rata terendah dan GP memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan
jurusan lainnya. Kategori perolehan nilai sebanyak 10% memperoleh A, 50% B, 40% C
dan tidak ada siswa yang memperoleh D maupun E. Apabila dilihat dari aspeknya,
encoding merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam mengembangkan
keterampilan berkomunikasi.

PENDAHULUAN
Salah satu masalah yang dihadapi dunia

pendidikan kita adalah masalah lemahnya
proses pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran, peserta didik kurang
didorong untuk mengembangkan
kemampuan berkomunikasi. Proses
pembelajaran di dalam kelas diarahkan
kepada kemampuan untuk menghafal
informasi, otak dipaksa untuk mengingat
dan menimbun berbagai informasi tanpa
diberi ruang untuk mentransfer informasi
tersebut kepada masyarakat. Interaksi sosial
dengan masyarakat harus didahului oleh
kontak dan komunikasi. Bila individu
berinteraksi dan saling mempengaruhi
maka terjadilah proses penelaahan,
penyampaian, dan penerimaan informasi

(Solso et.al., 2008:12). Menurut Treise
et.al. (2002) komunikasi yang efektif dapat
menumbuhkan peran aktif masyarakat
dalam kegiatan ilmiah, sikap ilmiah dan
dapat menambah khazanah keilmuan.

Tujuan terpenting dari belajar Sains
adalah membangkitkan minat seseorang
dalam memahami tentang alam semesta
serta dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Masyarakat umum harus
memahami tentang Sains dan Teknologi
untuk membuat keputusan dan
meningkatkan kualitas hidup mereka
(Conradie, 2004). Sains berhubungan
dengan cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sehingga Sains bukan
hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep,
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atau prinsip-prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan
(Mulyasa, 2008). Menurut Rutherford et.al.
(1990) Sains merupakan konsep
pembelajaran tentang alam dan terkait
dengan kehidupan manusia, sehingga Sains
bermanfaat untuk memecahkan masalah
kehidupannya sehari-hari.

Fisika merupakan bagian Sains
mendasari perkembangan teknologi maju
dan konsep hidup harmonis dengan alam.
Salah satu asumsi dasar dalam standarisasi
pendidikan Sains terutama Fisika adalah
pembelajaran yang ditujukan pada
kebutuhan peserta didik, terlibat dalam
proses pembelajaran dan mampu
mempelajari Sains (NRC, 1996). Melalui
pembelajaran Fisika, peserta didik didorong
untuk berpikir secara logis dan berpikir
tingkat tinggi. Pembelajaran sains juga
harus menekankan pada interaksi sosial.
Menurut Vygotsky dalam pembelajaran
sains interaksi sosial perlu ditekankan agar
dapat menginternalisasi pemahaman-
pemahaman, masalah-masalah, dan proses
yang sulit (Dahar, 2011:153).

Konsep yang diberikan dalam proses
pembelajaran Fisika harus seirama dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK). Fisika sangat penting diajarkan
dalam mendukung IPTEK terutama untuk
sekolah kejuruan. Menurut Evans et.al.
(1959) sekolah kejuruan adalah bagian dari
pendidikan berada di bawah pendidikan
tinggi yang diorganisasi menyiapkan
peserta didik untuk memasuki dunia kerja
tertentu atau meningkatkan pekerjaan
dalam dunia kerja. Tujuan dari sekolah
kejuruan ini adalah menyiapkan peserta
didik untuk memasuki lapangan kerja
tingkat menengah tertentu yang sesuai
dengan tuntutan yang dipersyaratkan oleh
dunia kerja, dan memberikan bekal kepada

peserta didik untuk mengembangkan
dirinya (Djohar, 2009).

Pada sekolah kejuruan, salah satu tujuan
mempelajari Fisika adalah dikuasainya
kemampuan untuk mengaplikasikan
konsep-konsep Fisika dalam bidang
keterampilan yang akan ditekuni. Fisika di
sekolah kejuruan ini dipandang penting
diajarkan dengan maksud menumbuhkan
kemampuan berfikir yang berguna untuk
memecahkan masalah di dalam kehidupan
sehari-hari. Sehingga pembelajaran Fisika
dapat secara langsung diterapkan sesuai
bidang keahlian yang diambil. Selain itu,
siswa nantinya diharapkan mempunyai
pengalaman belajar yang bermakna baik
berupa bekal keterampilan, sikap, maupun
nilai-nilai moral yang relevan dengan
profesi yang akan diembannya (Rustaman,
2000).

Pada umumnya, pengajar di sekolah
kejuruan dalam mengajarkan Fisika
cenderung menerapkan metode ceramah
dan jarang menggunakan strategi
pembelajaran yang membuat siswa aktif
dan komunikatif. Pola proses pembelajaran
guru aktif dengan siswa pasif ini
efektifitasnya rendah, dan tidak dapat
menumbuhkembangkan proses partisipasi
aktif dalam pembelajaran (Dikti, 2008).
Menurut Adam íková et.al. (2010:3)
elemen penting dari pembelajaran Fisika
adalah dapat memahami konsep sains dan
langkah-langkah eksperimen sains serta
dapat mengkomunikasikan pengetahuan
tersebut. Makna pengetahuan tidak hanya
dibangun oleh kualitas internal atau metode
yang di hasilkan, tetapi tergantung pada
bagaimana pengetahuan ilmiah bisa
dikomunikasikan (Nielsen, 2012).
Pembelajaran Fisika dalam konsep
komunikasi adalah transfer terus menerus
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pengetahuan dan metode fisika ke dalam
pikiran (Adam íková et.al., 2010:2).

Komunikasi dalam pembelajaran Fisika
menekankan pada pembelajaran untuk
memahami dan mempelajari bahasa ilmiah
melalui penerapan prinsip-prinsip
pembelajaran yaitu: menilai pemahaman
awal, menghubungkan fakta dengan
kerangka kerja konseptual, pemantauan
metakognitif, menetapkan kinerja, dan
memberikan umpan balik (Baker et.al.,
2009). Pembelajaran Fisika dalam konsep
komunikasi adalah transfer terus menerus
pengetahuan dan metode Fisika ke dalam
pikiran (Adam íková et.al., 2010:2).

Melihat pentingnya keterampilan
berkomunikasi pada sekolah kejuruan
seperti yang telah dipaparkan pada
penjelasan di atas, maka akan dilakukan
penelitian untuk melihat profil
keterampilan mengkomunikasikan sains
siswa sekolah kejuruan. Melalui penelitian
ini diharapkan dapat mengetahui gambaran
keterampilan siswa dalam berkomunikasi
sebagai bahan pertimbangan dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika
di sekolah kejuruan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif eksplanatori dengan desain cross
sectional study, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara mempelajari fakta-
fakta yang terjadi pada waktu bersamaan
dari berbagai sumber yang diharapkan
mampu menjelaskan dan menggambarkan
profil keterampilan mengkomunikasikan
sains di sekolah kejuruan. Lokasi penelitian
dilakukan di sejumlah sekolah kejuruan
yang dipilih secara purposive sampling.
Penelitian ini dilakukan pada jurusan
teknologi yang mempelajari Fisika (TKR,
GP dan RPL). Variabel penelitian ini

adalah Komunikasi Efektif. Pengumpulan
data menggunakan berbagai teknik yang
relevan dengan data yang diperlukan.
Pengumpulan data dilakukan melalui
kuesioner dan tes. Instrumen yang
digunakan meliputi kuesioner komunikasi
efektif dan tes komunikasi sains (membaca
ilmiah, menulis ilmiah, presentasi
informasi, representasi pengetahuan, dan
observasi ilmiah).

Data yang telah dikumpulkan
merupakan data mentah yang harus diolah
dan dianalisis lebih lanjut supaya dapat
digunakan untuk menjawab permasalahan
yang diteliti. Tujuan analisis yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk
membatasi penemuan sehingga data yang
diperoleh menjadi teratur dan tersusun rapi
sehingga memudahkan proses penelaahan
data tersebut. Dalam penelitian ini
dilakukan pembahasan dengan
menganalisis data secara induktif. Dalam
hal ini, penulis terlebih dahulu
mengumpulkan data untuk kemudian
melakukan pembahasan atas permasalahan
yang telah dirumuskan pada bab
sebelumnya. Oleh karena itu, analisis yang
dilakukan difokuskan pada hasil kuesioner
dan tes yang diberikan kepada responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Diperoleh berberapa temuan hasil
penelitian, diantaranya adalah untuk
melihat nilai rata-rata perbandingan
komunikasi efektif dan perbandingannya
pada setiap jurusannya seperti yang
disajikan pada gambar berikut:
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Berdasarkan Gambar 1 tersebut dapat
diketahui bahwa rata-rata nilai komunikasi
efektif pada sekolah sampel yang meliputi
tiga jurusan utama yaitu Teknik Kendaraan
Ringan (TKR), Geologi Pertambangan
(GP) dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
adalah sedang dengan rata-rata 66. Apabila
dilihat dari masing-masing jurusan masih
terlihat adanya perbedaan nilai rata-rata,
GP merupakan jurusan yang memiliki nilai
komunikasi efektif yang tertinggi dengan
nilai di atas rata-rata sekolah yaitu 70,
sedangkan jurusan RPL dan TKR masih di
bawah rata-rata sekolah yaitu 63 dan 65.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan
komunikasi efektif pada siswa sekolah
kejuruan memiliki perbedaan di masing-
masing jurusannya, perbedaan yang ada
mengindikasikan bahwa dalam
pembelajaran guru perlu untuk memberikan
pemodelan berkomunikasi yang efektif
pada setiap jurusan dengan perlakuan yang
sama. Kegiatan pemodelan berkomunikasi
ini dapat dilakukan melalui pelatihan secara
berlulang-ulang, diharapkan melalui
kegiatan ini siswa dapat berkomunikasi
dengan efektif baik dengan guru, teman dan
masyarakat di sekitarnya.

Dari data komunikasi efektif yang
diperoleh kemudian dikelompokkan ke
dalam distribusi nilai untuk mengetahui
gambaran perolehan nilai sesuai dengan
kategori yang telah ditentukan. Adapun

distribusi nilainya dapat dilihat pada
Gambar berikut:

Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa
nilai komunikasi efektif siswa beragam,
dengan menggunakan kriteria yang dibuat
oleh MindTools maka siswa yang
mendapatkan kategori A sebanyak 10%
artinya dapat memahami perannya sebagai
komunikator ketika mengirimkan pesan
atau ketika menerima pesan, dapat
mengantisipasi masalah, dan dapat memilih
cara yang tepat dalam mengkomunikasikan.
Persentase sebesar 50% di kategori B yang
artinya bahwa siswa cakap dalam
berkomunikasi, namun terkadang
mengalami masalah dalam berkomunikasi,
sehingga siswa pada kategori ini perlu
memfokuskan pada penerimaan pesan.
Sedangkan sebanyak 40% di kategori C
yang artinya siswa tidak mampu
mengekspresikan pesan dengan jelas dan
tidak mampu menerima pesan dengan
benar, sehingga siswa dengan kategori ini
perlu untuk memberikan perhatian lebih
pada keterampilan berkomunikasinya.

Data komunikasi efektif yang telah
diperoleh kemudian dianalisis untuk
melihat aspek-aspek indikatornya. Hal ini
agar diperoleh gambaran aspek komunikasi
efektif yang perlu ditingkatkan dalam
proses pembelajaran. Adapun gambaran
aspek komunikasi efektif dapat dilihat pada
Gambar berikut:

Gambar 1. Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata
Komunikasi Efektif Tiap Jurusan

Gambar 2 Diagram Lingkaran Distribusi
Perolehan Nilai Komunikasi Efektif
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Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat
diperoleh informasi bahwa indikator
komunikasi efektif yang perlu diberikan
perhatian adalah indikator yang paling
rendah yaitu encoding sebesar 58 kemudian
diikuti feedback dengan skor 60, pada
masing-masing komponen ini memiliki
level sedang. Dari skor perolehan encoding
menunjukkan bahwa siswa masih sulit
untuk melambangkan pesan yang
diperolehnya. Kegagalan untuk memahami
penerima pesan akan menghasilkan
menyampaikan pesan yang disalahpahami.
Keberhasilan dalam pengkodean
bergantung pada kemampuan dalam
menginformasikan secara sederhana dan
jelas (Manktelow, 2010). Dari gambar di
atas juga diketahui bahwa feedback
merupakan indikator yang perlu
mendapatkan perhatian oleh guru.
Feedback adalah kemampuan untuk
memberikan umpan balik dalam
berkomunikasi. Feedback merupakan
indikator yang sangat penting dalam
berinteraksi karena dengan feedback yang
baik komunikasi yang terjadi diantara dua
orang akan menjadi lebih dinamis. Skor
feedback yang belum sesuai harapan ini
juga dapat mengindikasikan bahwa
pembelajaran yang terjadi cenderung
monoton dan komunikasi yang terjalin
belum efektif, guru kurang dapat

berinteraksi dengan siswa dalam
menyampaikan pengetahuan dan
pembelajaran hanya dilakukan satu arah
artinya siswa tidak dilibatkan dalam proses
perolehan pengetahuan. Oleh karena itu
untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi efektif guru harus dapat
membuat suasana belajar yang
menyenangkan dan berpusat pada siswa.

Dari beberapa analisis yang dilakukan,
kemudian dibuat grafik untuk melihat profil
komunikas efektif pada setiap aspeknnya di
jurusan yang berbeda. Adapun Gambar
pebandingannya adalah sebagai berikut:

Dari Gambar 4 tersebut, dapat dilihat
bahwa skor rata-rata keefektifan
berkomunikasi pada setiap jurusan juga
bervariasi, namun rata-rata pada setiap
jurusan masih tergolong rendah. Pada tahap
decoding, rata-rata perolehannya
merupakan yang terbaik diantara indikator
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
mudah fokus pada suatu pembicaraan dan
dapat mengambil poin penting dari yang
dibicarakan orang lain, sehingga melalui
peluang ini guru dapat memanfaatkan
kemampuan siswa untuk mengajarkan cara-
cara berkomunikasi yang efektif. Menurut
Manktelow (2010) untuk menjadi
komunikator yang efektif dan tanpa

Gambar 3 Grafik Aspek Indikator
Komunikasi efektif

Gambar 4 Grafik Perbandingan Aspek
Komunikasi Efektif pada Tiap-tiap Jurusan
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kesalahpahaman maka sesorang harus dapat
mengurangi frekuensi masalah pada setiap
tahap proses komunikasi ini, sehingga
komunikasi yang dilakukan menjadi jelas,
singkat, akurat, dan terencana.

KESIMPULAN
Didapatkan beberapa temuan yang menjadi
hasil penelitian sebagai berikut:
Komunikasi efektif siswa Sekolah kejuruan
dalam kategori sedang dengan nilai rata-
rata 60 dimana pada setiap jurusan
menunjukkan nilai yang bervariasi dengan
RPL merupakan jurusan yang memiliki
nilai rata-rata terendah dan GP memiliki
rata-rata tertinggi dibandingkan jurusan
lainnya. Kategori perolehan nilai sebanyak
10% memperoleh A, 50% B, 40% C dan
tidak ada siswa yang memperoleh D
maupun E. Sedangkan menurut aspek
komunikasi efektif, aspek yang memiliki
nilai paling rendah yaitu encoding dengan
nilai sebesar 58 kemudian diikuti oleh
feedback sebesar 60, sehingga aspek-aspek
ini yang perlu mendapatkan perhatian
dalam mengembangkan keterampilan
berkomunikasi siswa di sekolah kejuruan.
Rekomendasi
Dari simpulan penelitian, sebagai implikasi
empiris, dikemukakan rekomendasi sebagai
berikut: Perlunya mengembangkan
pendekatan pembelajaran fisika yang dapat
mengajarkan keterampilan berkomunikasi
agar siswa dapat berkomunikasi efektif
dengan masyarakat, Perlunya
mengembangkan bahan ajar yang
diorientasikan pada keterampilan untuk
merencanakan kegiatan, mendesaian suatu
proyek, membangun pengetahuan,
menginterpretasikan data serta mensintesis
data baik dalam bentuk tabel, grafik, dll.
Perlunya memberikan pemodelan
berkomunikasi dan umpan balik yang

efektif pada setiap jurusan dengan
perlakuan yang sama, Pembelajaran yang
dilakukan harus dapat membuat suasana
belajar yang menyenangkan dan berpusat
pada siswa, Perlunya melatih kemampuan
berkomunikasi siswa melalui kegiatan yang
menekankan pada interaksi sosial baik
berupa kegiatan diskusi maupun seminar.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat
menambah wawasan serta kepercayaan diri
siswa.
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DO WE HAVE TO TEACH OUR STUDENTS PRONUNCIATIONS

Fachruddin

ABSTRACT

Key Words: Phonetics, English Teachers
In the teaching and learning of English, Pronunciation Class, as a part of

English instruction,, seems to have long  been neglected. When students want to learn
English, they will have to learn to speak it. They of course have to try to speak in the way
the native speakers of English speak the language. This can be achieved by closely
imitating and mimicking them untirelesly until their pronunciation is satisfactory and
acceptable. Because of the fact that they could hardly find the native speakers, they tend to
imitate their teachers' pronunciations. Different elements found between their language
and the target language are believed to be the causes of the difficulties in pronunciation.
Therefore, understanding and applying English phonetics in the teaching and learning of
English for English teachers are absolutely important.

INTRODUCTION
In a collection of articles on "Isu

Linguistik, Pengajaran Bahasa dan Sastra,
published by Airlangga University Press
(1988), The Late Prof. Dr. Abdul Wahab,
MA, a noted linguist of State University of
Malang, wrote, "Haruskah Guru Bahasa
Asing Mengikuti Perkembangan Teori
Linguistik?" Having finished investigating
Robert Stockwell and Sol Saporta's views
on the relevance of linguistic theories to the
teaching of language, Prof. Wahab finally
pointed out that it was important for foreign
language teachers to keep abreast with the
development of current linguistic theories
so that they are able to improve their
teaching quality. Unfortunately, however,
Prof Wahab did not state explicitely which
part of linguistic theories those foreign
language teachers should keep abreast with.
It seems to the writer that Prof. Wahab
wanted to emphasize only on the theory of
implicature proposed by Grice. The writer
is still in doubt whether or not such a

theory has a direct contribution to the
teaching and learning of English at senior
or even yunior high schools. The writer
must agree to differ at this point.

In connection with the current
linguistic theories and with reference to the
teaching and learning of English at junior
and senior high schools in Indonesia today,
I contend quite bluntly that English
teachers should know and understand
English phonetics throrougly. They must
not only undestand English phonetics
thorougly but practice it in their daily
teaching as well. To the best of my
knowledge, there are at least two reasons
why English teachers should understand
English phonetics. Firstly, English, as we
have already known, is not students' mother
tongue. Secondly, English teachers are
expected to be the speech models for their
students.

If English were exactly the same in
its sound system and in its grammatical
system as the students' own language, there
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would be no learning problems at all. The
difficulty faced by the students in learning
English phonetics is thus brought about by
the different elements found between their
mother tongue and the target language (e.g.
English). The degree of difficulty in
learning is also determined by the degree of
differences between those two languages,
Indonesian and English. The greater the
similarity between them, the less difficulty
it will be for the students to learn the
foreign language. It makes sence, therefore,
to say that an Indonesian student will find it
more difficult to learn English than an
Arabic student who learns the same
language, because the degree of similarity
between Indonesian and English is lower
than that found between Arabic and
English. To prove how difficult it is for the
Indonesian students to pronounce English
fricative consonan sounds, the following
common mistakes in English pronunciation
are worth considering:
Table 1 : English Fricative Consonant /v/

We notice clearly that in Table I
that the students still could not distinguish
between an English fricative consonant
sound hi and an English fricative consonant
sound HI. Phonologically, the principal
English phoneme hi is formed like the
principal English phoneme HI except that

the vocal cords are made to vibrate so that
the voice is produced during the
articulation of the sound. The sound of hi
may be expressed shortly by defining it as a
voiced labio-dental fricative consonant
(Jones, 1950:166) or voiced labiodental
fricative continuent (Kartner, 1960:143).
Almost all of the students investigated in
the classroom had a tendecy to replace hi
by a breathed labio-dental fricative
consonant IV which may be described as
identical with hi except that the vocal folds
are not approximated.

The writer believes that those errors
in pronuncitions are caused by the fact that
in Bahasa Indonesia we do not have such a
consonant sound hi. It makes sense
therefore that the students always make
mistakes when they are asked to pronounce
words containing the sound/v/. Only by
intensive oral training can the students
pronounce the sound hi correctly.

The following Table also gives a
clear description on how the students
generally pronounce the English voiced
palato-alveolar fricative consonant / /
Table 2 : English Voiced Palato-Alveolar
Fricative HI

In Table 2 above we observe that
the students also had difficulty in
pronouncing the English consonant sound

Spelling Correct
Pronunciations

Students'Pronu
nciations

1. Veal /vi:l/ /fi:l/
2. Vicar /viks/ /fika/
3. Very /veri/ /feri/
4. Glove /gla:v/ /glaf/
5. Give /gi:v/ /gif/
6. Five /faiv/ /faif/
7. Prove /pru:v/ /pruf/

Spelling Correct
Pronunciatio
ns

Students'Pron
unciations

1. Measure /me / /mes /
2. Pleasure /pie / /ples /
3. Occasion / kei n/ / keis n/
4. Treasure /tre / /tres /
5. Massage /mesa / /mesaj/
6. Television /tel vi n/ /tel fis n/
7. Usually /yu li/ /yusu li/
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/; they pronounce /s/. They do not voice
/ properly. They tended to replace it by a

voiceless sonsonant sound /s/ and
sometimes / /. As it has already been
known that the principal English / / is
formed like /s/ except that the air-preasure
is weaker and the vocal cords are made to
vibrate so that the voice is produced during
the articulation of the sound. It may be
described as a voiced palato-alveolar
fricative consonant (Jones, 1950:178).
Hardly do the students hear such a
consonant in their Bahasa Indonesia. It is
therefore understandable that they have
difficulty in voicing that sound.

In addition to the above mentioned
errors in pronouncing English fricative
consonant sound /v/ and English voiced
palato-alveolar fricative sound / /, the
following table shows how the students
pronounced a breathed palato-alveolar
fricative consonant / /.
Table 3 : Breathed Palato-Alveolar
Fricative Consonant / /

In Table 3 we notice how the
students pronounced words consisting of
the sound / /. The English sound Isl is the

voiceless analogue of / /. Like all the
voiceless continuet fricative, the friction
noises are accentuated by the increase
volume of air entering oral cavity as a
result of the fact that the vocal folds are not
closed (Kartner, 1960:153; Jones,
1950:175). Most studens had difficulty in
pronouncing the English fricative / / since
the sound in question is not found in
neither Bahasa Indonesia nor Javanese.
They tended to replace / / for / /. It is true
that in Bahasa Indonesia they have words
such as masyarakat, isyarat, musyawarah,
insyaf, syaraf, etc. All of these words have
the sound / /. Instead of pronouncing / /,
they usually pronounce /s/.

This phenomena is interesting to
note. The majority of Madrasah Aliyah
students (Mote that some of the students
whose pronuciations were recorded are
Madrasah Aliyah students) have already
been familiar with Arabic since they were
at their Madrasah Tsanawiyah. When they
were asked to pronounce Arabic words
containing the sound /s/,they could do so
correctly. They did not seem to have any
difficulties. When they were asked to
pronounce the English words with the
sound / /, they could not pronounce those
words correctly. The writer does not
exactly when this interesting phenomena
happenes. He believes that this should not
have occurred if their teacher had trained
them to make a sharp distinction between
those two sounds. The students, therefore,
should be made aware of the distinctive
feature of /s/ and / /, and taught the right
way of pronouncing the English / /.

We have already known that in the
teaching and learning of English using the
so-called communicative approach,
meaningfulness plays an important role.
The focus of the teaching of English is not

Speling Correct
Pronunciations

Students'
Pronunciations

1.  Sheef i:f/ si:f7

2.  Ship ip/ /sip/

3.  Sharp a:p/ /sa:p/

4.  Bush /bu / /bus/

5.  Sure ua/ /su /

6.  Fish /fi / /fis/

7.  Social /sou l/ /sous l/

8.  Musician /mju:zi n/ /mjursis n/

9.  Nation /nei n/ /neis n/

10. Examination /igzaminei n/ /igsamineis n/
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directed towards grammatical rules any
mere. Unfortunately, in the students' text
books available today. Hardly could we
find enough excercises on English
pronunciations, stresses, and intonations.
As a result, students of yunior high schools
know nothing about them. Poor
pronunciation habit has been vosilized.

Helping the students to develop
good English pronunciation is an extremely
important part of the teachers' work. Often
the teachers will find it necessary to
prepare drills on a particular contrast that
the students, bacause of the interference
from their native languages, Bahasa
Indonesia and Javanese, find difficult to
make correctly or consistently. Drills on
minimal pairs (pairs of words in which the
only difference is the sound contrast being
studied) and drills concentrating on a
particular sound are most often used.
Visual aids can help the teachers make
these contrasts clear and meaningful to the
students. This can be done, of course, only
if the teachers have a good knowledge on
English phonetics or phonology.

Ideally teachers of English should
have already mastered English phonetics
well because they have to give correct
examples in pronouncing individual
English words in sentences to their students
during the teaching and learning process.
As models they are expected to be able to
correct their students' errors in pronouncing
certain words, and to show their students
how to produce certain difficult sounds in
English. If the teachers themselves have
already posessed good English
pronunciation, the writer strongly believes
that their students will gradually and
automatically imitate their teachers' correct
pronunciations. Here the philosophy of
digugu lan ditiru (being followed and

imitated) applies. What can be expected
from the English teachers who have no
knowledge and ability in English phonetics
then? The writer thinks that only through
imitation from the teachers will the
students ultimately succeed in producing
the English sounds correctly in the same
way as the native speakers.

It is clear from the above
explanations and examples that English
teachers by necessity should have a good
knowledge on English phonetics. The
language they teach is completely different.
The differences may be found between the
students' language and the target language.
The differences may be differences in the
individual sounds, differences in the
phonetic features of similar sounds, and so
on.

REFERENCES
Jones, Daniel. 1950, An Outline of English

Phonetics, Cambridge W. Heffer &
Sons, LTD

Kantner, Claude E. Robert West, 1960.
Phonetics, Harper & Brothers, New
York

Wahab, Abdul, 1999. Bahasa, Pengajaran,
dan Sastra, Airlangga University
Press



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              47

ISSN: 2302-0857

ANALISIS MATERI BUKU SEKOLAH ELEKTRONIK
BAHASA INDONESIA SMP KELAS IX:

 KAJIAN RELEVANSI MATERI DAN STANDAR ISI

Suyadi dan Berta Setyowati
Email: the_yadekoke@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kata Kunci : Materi, BSE, Standar Isi
Analisis materi buku sekolah elektronik bahasa Indonesia SMP kelas IX : kajian

relevansi materi dan Standar Isi. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan relevansi
materi dengan Standar Isi pada aspek membaca. Tujuan ini hanya dikhususkan pada
penelitian pada aspek membaca, yaitu bacaan-bacaan yang terdapat pada buku BSE kelas
IX. Penelitian ini diteliti karena penulis tertarik untuk melihat tingkat kesesuaian bacaan
dengan tema yang ada pada buku BSE dan juga kesesuai dengan Kompetensi Dasar yang
terdapat pada kurikulum. Penelitian ini berbentuk kualitatif. Selain menggunakan metode
kualitatif dalam penelitain ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penulis
lebih menitiberatkan pada pencatatan semua bahan-bahan yang menjadi bahan referensi.
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi.
Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan dokumen tertulis berupa buku BSE Bahasa
Indonesia kelas IX dan juga Standar Isi untuk dikaji dan diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada buku karya Sarwiji Suwandi
dan Sutarmo, karya Asep Yudha dan Sudarmawarti, karya Yulianti dan Wahono, Dwi,
Bambang, Septi dan juga buku karya Nas Haryati, Suhardi, Siti Cholisatul, Leo Idra, dan
Sumiadi tidak tertulis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, selain itu pada buku
ini juga tetap sama, bacaan-bacaan yang ada tidak sesuai dengan tema yang
ada.sedangkan pada buku karya Maryati dan Sutopo ini berbeda dengan ke lima buku
yang lain yaitu pada buku ini tertulis Standar Kompetensi dan Kompetensi.

PENDAHULUAN
Dalam proses belajar mengajar di

sekolah, buku teks dapat menjadi pegangan
guru dan siswa yaitu sebagai referensi
utama atau menjadi buku tambahan. Oleh
karena itu dalam suatu proses pembelajaran
harus menggunakan buku teks sebagai
bahan untuk pembelajaran. Buckingham
(dalam Tarigan 1986:11) menyatakan
bahwa buku teks adalah sarana belajar yang
biasa digunakan di sekolah-sekolah dan

diperguruan tinggi untuk menunjang suatu
program pengajaran.

Saat ini, pemerintah telah memberikan
suatu kebijakan berupa penyediaan buku
sekolah elektronik (BSE). Pemerintah
membeli buku-buku tersebut dari penulis
buku ajar yang telah lolos seleksi buku
yang bisa dipergunakan untuk bahan ajar.

Buku teks harus tersesun sesuai dengan
kurikulum yang berlaku, karena buku teks
tidak dapat terpisahkan dari kurikulum
yang berlaku di suatu sekolah-sekolah.

mailto:the_yadekoke@yahoo.co.id
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Menurut Mulyasa (2006:46) kurikulum
adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai  tujuan, kompetensi dasar, materi
standar, dan hasil belajar, serta cara yang
digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai kompetensi dasar dan
tujuan pendidikan.

Menurut Mulyasa, (2006:45)
mengatakan bahwa standar isi adalah ruang
lingkup materi dan tingkat kompetensi
yang dituangkan dalam kreteria tentang
kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan
silabus pembelajaran yang harus dipenuhi
oleh peserta didik pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.

Dasar pemikiran dalam pemilihan judul
Analisis Materi Buku Sekolah Elektronik
Bahasa Indonesia SMP Kelas IX relevansi
materi dengan standar isi pada aspek
membacanya adalah karena ingin
mengetahui apakah bacaan yang ada dalam
buku BSE tersebut memenuhi standar bagi
siswa dan sesua degan isi dari tema yang
tersaji dari buku tersebut..

Untuk dapat mengetahui kesesuaian
materi dengan Standar Isi pada buku teks
diperlukan analisis pada buku teks tersebut.
Dalam penelitian ini penulis mengambil
contoh Buku Sekolah Elektronik yang
dijadikan bahan untuk dianalisis kesesuaian
materi dengan Standar Isi. Oleh sebab itu,
penulis mengambil judul Analisis Materi
Buku Sekolah Elektronik Bahasa Indonesia
SMP Kelas IX:  Kajian Relevansi Materi
dan Standar Isi.

Tujuan penelitian mengungkapkan
sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian
yaitu untuk mendeskripsikan relevansi
materi dengan standar isi pada aspek
membaca.

KAJIAN PUSTAKA
Menurut Taba (dalam Yulaelawati,

2007:31) menyatakan kurikulum,
pembelajaran, dan  pengembangaan
kepribadian tidak dapat diwujudkan secara
linear seperti  percapaian tujuan  yang
ditentukan    oleh   yang  berwenang.
Menurut Schubert (dalam Yulaelawati,
2007:32) kurikulum merupakan mata
pelajaran, program  kegiatan  pembelajaran
yang direncanakan, hasil pembelajaran
yang diharapkan, reproduksi kebudayaan,
tugas  dan  konsep  yang mempunyai ciri-
ciri tersendiri, agenda untuk  rekontruksi
sosial serta currere/penafsiran dari
kecakaapan hidup.
1.Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan ( KTSP )
Menurut Mulyasa (2006:44) KTSP

merupakan kurikulum operasional yang
dikembangkan oleh setiap satuan
pendidikan serta acuan dan pedoman bagi
pelaksanaan pendidikan untuk
mengembangkan berbagai ranah
pendidikan (pengetahuan, ketrampilan, dan
sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur
pendidikan, khususnya pada jalur
pendidikan sekolah.

a. Tujuan KTSP
Secara umum tujuan diterapkannya

KTSP adalah untuk memandirikan dan
memberdayakan satuan pendidikan melalui
pemberian kewenangan (otonomi) kepada
lembaga pendidikan dan mendorong
sekolah untuk melakukan pengambilan
keputusan secara partifipatif dalam
pengembangan kurikulum.

Sedangkan secara khusus tujuan
diterapkannya KTSP adalah sebagai
berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan
melalui kemandirian dan  inisiatif
sekolah dalam mengembangkan
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kurikulum, mengelolah dan
memperdayakan sumber daya
yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga
sekolah dan masyarakat dalam
pengembangan kurikulum melalui
pengambilan keputusan bersama.

3. Meningkatkan kompetisi yang
sehat antar satuan pendidikan
tentang kualitas pendidikan yang
akan dicapai.

b. Karakteristik KTSP
KTSP bisa diketahui antara lain dari

bagaimana sekolah dan satuan pendidikan
dapat mengoptimalkan kinerja, proses
pembelajaran pengelolahan sumber belajar,
profesionalisme tenaga kependidikan, serta
sistem penilaian.  Berdasarkan uraian diatas
dapat dikemukakan beberapa karakteristik
KTSP sebagai berikut : pemberian otonomi
luas kepada sekolah dan satuan pendidikan,
partisipasi masyarakat dan orang tua yang
tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan
professional, serta tim kerja yang kompak
dan transparan.
2. Standar Isi

Menurut Mulyasa(2006:45) Standar Isi
adalah ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam kriteria
tentang kompetensi tamatan, kompetensi
bahan kajian, kompetensi mata pelajaran,
dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.
3. Pengertian Bahan Ajar

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan
berupa perangkat materi yang disusun
secara sistematis yang digunakan untuk
membantu guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran dan memungkinkan
peserta didik untuk belajar. Bahan ajar
adalah seperangkat materi yang disusun

secara sistematis baik tertulis maupun tidak
sehingga tercipta lingkungan/suasana yang
memungkinkan siswa untuk belajar.

a) Jenis-Jenis Bahan Ajar
1. Bahan ajar cetak, antara lain hand

out, buku, modul, poster, brosur,
lembar kerja siswa (LKS)

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti
kaset, radio, compact disk audio.

3. Bahan ajar pandang dengar (audio
dan film

4. Bahan ajar multimedia interaktif
seperti compact disk (CD),
multimedia pembelajaran
interaktif, bahan ajar berbasis web

b) Prinsip Pengembangan Bahan
Ajar

1. Relevansi atau keterkaitan materi
sesuai dengan tuntutan Standar
Kompetensi/kompetensi dasar

2. Konsistensi atau keajegan,
dimaksudkan jika kompetensi yang
harus dicapai peserta didik ada
empat macam maka bahan ajarnya
pun harus empat macam

2. Adekuasi atau kecukupan adalah
kecukupan materi dalam bahan ajar
untuk mencapai kompetensi seperti
yang diajarkan oleh guru.

5.Pengertian Buku Teks
Large (dalam Tarigan, 1986:11)

menjelaskan buku teks adalah buku
standar/buku setiap cabang untuk studi dan
dapat terdiri dari dua tipe yaitu buku
pokok/utama dan suplemen atau tambahan.
Lebih terperinci lagi Bacon (dalam Tarigan,
1986:11) mengemukakan bahwa buku teks
adalah buku yang dirancang buat
penggunaan di kelas, dengan cermat
disusun dan disiapkan oleh pakar atau para
ahli dalam bidang itu dan diperlengkapi
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dengan sarana-sarana pengajaran yang
sesuai dan serasi.

3. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif, dan data yang diambil
pun bersifat kualitatif hal tersebut terlihat
dari penjabaran setiap teori pada kerangka
teori seperti pengertian kurikulum,
pengertian bahan ajar, dan pengertian buku
teks, semuanya diceritakan dan
dideskripsikan secara menyeluruh dan
mendetail. Pendekatan kualitatif dianggap
sesuai dengan penelitian ini karena data
dalam penelitian ini berupa kalimat, yang
dalam hal ini adalah kalimat yang
digunakan dalam meneliti bacaan yang ada
dalam buku BSE tersebut.
1. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumen. Dokumen
yang digunakan adalah buku BSE Bahasa
Indonesia SMP kelas IX dari 10 buku BSE.
10 buku BSE itu terdiri dari beberapa
pengarang yaitu diantaranya:

1. Sarwiji Suwandi dan Sutarmo
2. Maryati dan Sutopo
3. Asep Yudha Wirajaya dan

Sudarmawarti
4. Atika Anindyarini, Yuwono, dan

Suhartanto
5. Dwi Hariningsih, Bambang Wisnu,

Septi Lestari
6. Yulianti Setyorini dan  Wahono
7. Tri Retno Murniasih dan Sunardi
8. Nas Haryati, Suhardi, Siti

Cholisatul
9. Suci Sundusiah dan Halimah
10. Martanti dan Supraptiwi

2. Jenis Data Penelitian

  Populasi penelitian ini menggunakan
semua buku BSE yang terdapat pada laman
Kemendiknas. Sedangkan sampel
penelitian yang digunakan adalah 6 buku
BSE Bahasa Indonesia. Dari ke enam buku
tersebut bacaan yang terdapat pada buku
BSE khusus pada aspek membaca yang
akan menjadi bahan untuk dianalisis.
Pengarangnya yaitu terdiri dari:

1. Sarwiji Suwandi dan Sutarmo
2. Maryati dan Sutopo
3. Asep Yudha Wirajaya dan

Sudarmawarti
4. Yulianti Setyorini dan Wahono
5. Dwi Hariningsih, Bambang Wisnu,

Septi Lestari
6. Nas Haryati, Suhardi, Siti Cholisatul,

Leo Idra Ardiana, Sumiyadi
4. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini yang
menjadi instrument atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri, jadi peneliti
sebagai instrument penelitian, 6 buku BSE
Bahasa Indonesia yang dianalisis pada
aspek membaca.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara
studi dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti
memanfaatkan dokumen tertulis berupa
buku BSE Bahasa Indonesia kelas IX dan
juga Standar Isi untuk dikaji dan diteliti
dalam penelitian ini. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah non interaktif, yaitu
catatan dokumen yang meliputi langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Mencari sumber data dan

mengumpulkan sumber data yang dapat
digunakan sebagai pendukung
penulisan.
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2. Membaca dengan cermat dan teliti
terhadap sumber data yang digunakan,
setelah itu mencari relevansi materi
dengan standar isi yaitu dengan
mencermati bacaan yang ada pada buku
BSE tersebut.

3. Mengumpulkan data-data sekunder dari
buku-buku refrensi dan buku-buku BSE
Bahasa dan Sastra Indonesia SMP kelas
IX

4. Merangkai teori dengan catatan
sehingga menjadi perangkat yang
harmonis yang siap sebagai landasan
penulisan.

.
6. Teknik Analisis Data

Buku teks yang dikaji secara relevan
dengan Standar Isi atau kurikulum ini
bersifat kualitatif. Dengan demikian, jenis
data yang diambil pun bersifat kualitatif,
misalnya data-data yang mendeskripsikan
tentang pengertian buku teks dan
kurikulum.

Adapaun langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :

1. Menentukan buku yang dijadikan
objek material penelitian, yaitu
buku BSE Bahasa dan Sastra
Indonesia SMP kelas IX dan
kurikulum.

2. Menetapkan masalah pokok
penelitian, yang mencakup
kesesuaian isi materi dengan
Standar Isi pada aspek membacanya

3. Melakukan studi pustaka dengan
mencari dan mengumpulkan bahan-
bahan yang mendukung objek
penelitian.

4. Menganalisis buku BSE yang
menjadi objek dengan kajian
relevansi materi dan Standar Isi,
caranya adalah sebagai berikut.

1. Mula-mula diceritakan
tentang pengertian
kurikulum, kurikulum KTSP
dan Standar Isi lalu
hubungannya dengan buku
teks, lalu mencermati buku
BSE pada aspek
membacanya

2. Setelah itu materi BSE
dianalisis, apakah sesuai
dengan kurikulum atau tidak
sesuai dengan kriteria
penulisan buku teks yaitu
kejelasan konsep, relevan
dengan kurikulum, ilustratif,

3. Ditarik kesimpulan yang
menunjukkan bahwa buku
BSE pada aspek
membacanya memang
sesuai dengan isi kurikulum
dengan penyajian data yang
lengkap

4. Merumuskan dan
melaporkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Membedakan antara fakta dan opini

dalam teks iklan di surat kabar
melalui kegiatan membaca intensif
Pada buku karya Sarwiji Suwandi dan

Sutarmo ini, dalam bab 1 dengan Tema
Olahraga dan Kebugaran. Pada bab I
memiliki tema olahraga dan kebugaran
tetapi pada iklan yang tersaji pada buku
karya Sarwiji Suwandi dan Sutarmo ini,
iklan yang ada bukan tentang olah raga dan
kebugaran melainkan tentang iklan rumah,
dari contoh tersebut ada ketidakcocokan
antara bacaan iklan dengan tema pada
buku. materi kebahasaan yang terdapat
pada buku ini tidak sesuai urutannya
dengan struktur yang terdapat pada
kurikulum 1994, seharusnya materi
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kebahasaan yang pertama kali diajarkan
adalah imbuhan –man, -wan, -wati, namun
pada buku ini materi kebahasaan yang
diajarkan pertama kali adalah kalimat untuk
menyatakan perbandingan. Pada buku
karya Maryati dan Sutopo Pada bab II ini
tentang membedakan antara fakta dan opini
yang terdapat pada iklan. Namun iklan
yang ada tidak sesuai dengan tema yang
ada. Iklan yang ada haruslah berhubungan
dengan humaniora bukan iklan bisnis
pekerjaan. buku karya Asep Yudha dan
Sudarmawarti Pada halaman 14 terdapat
tulisan tentang iklan, iklan yang ada
tentang marketing executives iklan tersebut
sesuai dengan tema. karya Yulianti dan
Wahono Tema yang terdapat pada bab III
ini yaitu tentang mengembangka jiwa
berwiraswata. Dari tema tersebut maka
contoh iklan yang terdapat pada halaman
41 itu kurang tepat dengan tema yang ada.
buku karya Dwi, Bambang, Septi Pada
halaman 10 terdapat contoh iklan. Contoh
iklan tersebut tidak sesuai dengan tema
yang terdapat pada bab I. Bab I tersebut
memiliki tema tentang energi dan gas. buku
karya Nas Haryati, Suhardi, Siti Cholisatul,
Leo Idra, dan Sumiadi Pada halaman 10−12
terdapat teks bacaan yang digunakan untuk
membedakan fakta dan opini. Dalam
bacaan yang berjudul pulang bacaan
tersebut tidak sesuai dengan perintah yang
ada pada kurikulum
2. Menemukan informasi yang

diperlukan secara cepat dan tepat
dari indeks buku   melalui kegiatan
membaca memindai
Dalam buku teks karya Sarwiji Suwandi

dan Sutarmo ini, pada bab II dengan tema
Kesehatan, Dari contoh di atas indeks yang
tersaji kurang tepat dengan tema yang ada
pada bab II, buku karya Maryati dan
Sutopo, Pada bab IV ini aspek

membacanya tentang membaca indeks
buku. Dalam bab IV ini menggunaka tema
nilai kejuangan. buku karya Asep Yudha
dan Sudarmawarti Pada bab 3 ini materi
yang ada tentang membaca memindai dari
indeks ke teks buku, contoh indeks yang
terdapat pada bab III ini sudah sesuai
dengan tema yaitu tentang lingkungan
hidup. Buku karya  Yulianti dan Wahono
Indeks yang ada pada bab I ini tidak sesuai
dengan tema yang ada yaitu tentang
bersahabat dengan alam dan lingkungan.
Buku karya Dwi, Bambang, Septi tidak
terdapat contoh indeks. Pada buku karya
Nas Haryati, Suhardi, Siti Cholisatul, Leo
Idra, dan Sumiadi Pada bab II ini temanya
yaitu tentang manusia dan etika. Namun
dalam penyajian indeks buku tersebut tidak
sesuai dengan tema.
3. Menemukan tema, latar, penokohan

pada cerpen-cerpen dalam satu buku
kumpulan cerpen

Pada buku karya Sarwiji Suwandi dan
Sutarmo ini terdapat pada bab 3 bacaan
pada bab 3 sudah sesuai dengan tema yang
ada yaitu tentang perjuangan. Buku karya
Maryati dan Sutopo  Cerpen yang berjudul
Anak Penyapu Jalan ini, memiliki
perbedaan dengan tema yang ada pada awal
bab I ini. Tema yang tersaji pada bab I ini
tentang Emansipasi. buku karya Asep
Yudha dan Sudarmawarti. Namun pada bab
II ini materi dari cerpen yang ada tidak
sesuai dengan tema yang ada yaitu seni
budaya, melainkan tentang tema yang lain
yaitu tentang kehidupan. Buku karya
Yulianti dan Wahono Cerpen yang terdapat
pada halaman 23 ini mempunyi judul
warisan. Judul warisan yang digunakan
pada bab II ini kurang sesuai dengan tema
yang terdapat pada tema yang ke II ini,
karena tema yang terdapat pada yaitu
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tentang seni itu indah. Pada buku karya Nas
Haryati, Suhardi, Siti Cholisatul, Leo Idra,
dan Sumiadi ini  Pada halaman 50-51
terdapat cerpen yang berjudul Hitam.
Cerpen tersebut tidak sesuai dengan tema
yang terdapat pada bab III.

4. Menganalisis nilai-nilai kehidupan
pada cerpen-cerpen dalam satu
buku kumpulan cerpen

Buku karya Sarwiji Suwandi dan
Sutarmo ini Pada buku ini, materi tersebut
terdapat pada bab IV dengan tema
kehormatan, bacaannya sudah sesuai. Pada
buku karya Maryati dan Sutopo, pada buku
ini bacaan yang terdapat pada bab V ini
tidak sesuai dengan tema. Pada buku karya
Asep Yudha dan Sudarmawarti cerpen
yang berjudul sayuran ini sesuai dengan
tema yang terdapat pada bab IV ini yaitu
tentang ekonomi. pada buku karya Yulianti
dan Wahono pada bab IV Dengan tema
disiplin dalam berbagai dimensi, bacaannya
berjudul Emak tidak sesuai dengan tema.
Pada buku karya Dwi, Bambang, dan
Septi,Pada cerita awal tahu tersebut sudah
sesuai dengan tema yang terdapat pada bab
V yaitu tentang sastra cermin kehidupan.
pada buku karya Nas Haryati, Suhardi,
Hamidah, Leo dan Sumiadi Pada bab V
tersebut mempunyai tema tentang bersedia
menghargai karya orang lain, bacaannya
sesuai dengan tema.

3. Menemukan gagasan dari beberapa
artikel dan  buku melalui kegiatan
membaca ekstensif

Buku karya Sarwiji Suwandi dan
Sutarmo, bacaan artikel yang berjudul
Konversi Minyak Tanah ke Gas tidak
sesuai dengan tema. Buku karya Maryati
dan Sutopo bacaannya terdapat pada bab
VII ini memiliki tema tentang Cinta Alam,

bacaan tersebut tidak sesuai. Bab VII buku
karya Asep Yudha dan Sudarmawarti ini
memiliki tema tentang kesehatan bacaan
tentang nyamuk pemakan darah. Dari judul
bacaan yang terdapat pada halaman 150 ini
sudah sesuai dengan tema yang terdapat
pada bab VII ini yaitu tentang kesehatan.
Pada bab XI buku karya Yulianti dan
Wahono ini memiliki tema tentang Potensi
Berkembang Masa Depan Gemilang,
Artikel yang terdapat pada halaman 139
tersebut, kurang sesuai dengan tema yang
ada, karena artikel yang terdapat pada
halaman 139 tersebut tentang kesehatan
otak. Pada bab VIII buku karya Dwi,
Bambang, Septi ini mempunyai tema
tentang Lingkungan Kita. Artikel yang
terdapat pada halaman 109 yang memiliki
judul puri Cikeas yang berbunga-bunga.
Artikel tersebut kurang sesuai dengan tema
yang terdapat pada bab VIII tersebut.  Pada
bab VIII buku karya Nas Haryati, Suhardi,
Hamidah, Leo, dan Sumiadi  Pada halaman
146 terdapat artikel. Artikel tersebut
berjudul simulasi pemilu yang menguatkan
keyakinan bacaannya tidak sesuai.

4. Mengubah sajian grafik, tabel,  atau
bagan menjadi uraian melalui
kegiatan membaca intensif

Pada bab XI buku karya Sarwiji
Suwandi dan Sutarmo, grafik yang ada
tersebut sudah sesuai dengan tema yang
terdapat pada bab XI yaitu tentang
pekerjaan. pada bab XI buku karya Maryati
dan Sutopo Bab XI ini pada aspek
membaca terdapat materi tentang
mengubah tabel, grafik, dan bagan menjadi
uraian. Tabel, grafik, bagan yang terdapat
pada halaman 117−118 ini tidak sesuai
dengan tema yang ada pada bab XI ini.
Pada bab XI buku karya Asep Yudha dan
Sudarmawarti ini memiliki tema tentang
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pertanian. Pada materi tentang membaca
intensif grafik, bagan, atau tabel ini,
terdapat bacaan yang terdapat pada
halaman 198, pada halaman 198 tersebut
terdapat bacaan yang berjudul pelaku
sektor pertanian cenderung berkurang,
bacaannya sesuai dengan tema. Pada bab
VIII buku karya Yulianti dan Wahono ini
memiliki tema tentang Mengembangkan
Berpikir Kritis, sajian grafik yang terdapat
pada halaman 125 ini memang tidak sesuai
dengan tema yang ada namun grafik yang
ada tersebut sesuai dengan tema yang ada
tersebut. Pada bab X buku karya Dwi,
Bambang, Septi ini mempunyai tema
tentang Pendidikan. Pada halaman 137
terdapat tabel tentang kasus SPBU terbakar
di Jateng. Tabel yang ada tersebut tidak
sesuai dengan tema pendidikan. Pada bab X
buku karya Nas Haryati, Suhardi, Hamidah,
Leo, dan Sumiadi ini Pada bab X ini
mempunyai tema tentang remaja dan
masalahnya. Tema tersebut tidak sesuai
dengan materi mengubah sajian grafik,
tabel, atau bagan menjadi uraian melalui
kegiatan membaca intensif.

5. Menyimpulkan gagasan utama suatu
teks dengan membaca cepat ± 200
kata per menit

Pada bab X buku karya Sarwiji
Suwandi dan Sutarmo ini, Pada buku karya
Sarwiji Suwandi dan Sutarmo ini terdapat
sebuah bacaan yang terdapat pada halaman
238-240, bacaan tersebut merupakan
bacaan yang digunakan untuk
menyimpulkan bacaan dengan teknik
membaca cepat ± 200 kata per menit.
Bacaan dengan judul Pesona Jenmanii.
Pada bab X buku karya maryati dan Sutopo
tidak terdapat bacaan ± 200 kata namun
terdapat kata-kata yang disesuaikan dengan
kata yang terdapat disebelahnya, berikut

adalah contoh kata-kata tersebut yang
terdapat pada buku karya Maryati dan
Sutopo pada halaman 130-131. Pada bab
VIII buku karya Asep Yudha dan
Sudarmawati ini memiliki tema tentang
perindustrian, ada bacaan  tentang industri
perbankan dan peluang bisnis UKM. Dari
judul yag terdapat pada bacaan tersebut
sudah sesuai dengan tema yang terdapat
pada bab VIII ini yaitu tentang
perindustrian. Pada bab VI buku karya
Yulianti dan Wahono ini sudah termasuk
dalam semester ke 2. Bab VI ini memiliki
tema tentang negara maju jika pendidikan
bermutu, Terdapat perbedaan pada jumlah
kata bacaan yang akan dibaca. Pada
kurikulum bacaannya harus 200 kata
sedangkan pada buku 300 kata, jadi tidak
relevansi dengna kurikulum yang berlaku.
Pada halaman 93 tersebut terdapat bacaan
dengan judul peran komputer bagi
pendidikan anak. Dari judul tersebut sudah
sesuai dengan tema yang terdapat pada bab
VI ini. Pada bab XI buku karya Dwi,
Bambang, Septi ini mempunyai tema
tentang Pertanian, Bacaan yang terdapat
pada halaman 123-124 tersebut sudah
sesuai dengan tema bab XI yaitu tentang
pertanian. Judul bacaannya yaitu dinas
pertanian Jabar minta bulog segera
membeli gabah petani. Pada bab XI buku
karya Nas Haryati, Suhardi, Hamidah, Leo,
dan Sumiadi, pada buku bahasa Indonesia
ini kata yang dikehendaki yaitu 300 kata
permenit, jadi kurang relevan dengan
kurikulum. Pada halaman 162 terdapat
bacaan. Bacaan tersebut mempunyai judul
yaitu berbelanja di toko sumber rezeki.
Pada bacaan tersebut sudah sesuai dengan
tema



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013              55

ISSN: 2302-0857

6. Mengidentifikasi kebiasaan, adat,
etika yang terdapat dalam buku novel
angkatan  20-30 an
Dalam buku teks karya Sarwiji

Suwandi dan Sutarmo ini pada bab 6
memiliki Tema Pendidikan, Pada buku
Sarwiji Suwandi dan Sutarmo ini terdapat
ringkasan novel yang terdapat pada
halaman 148 dengan judul  Mencari
Pencuri Anak Perawan, bacaan tersebut
tidak sesuai dengan tema. Pada bab VI
buku karya Maryati dan Sutopo ini tidak
terdapat bacaan. Pada bab VI buku karya
Asep Yudha dan Sudarmawarti ini
memiliki tema tentang komunikasi, Pada
bab VI ini halaman 127 ini terdapat bacaan.
Bacaan yang terdapat pada halaman 127 ini
tidak sesuai dengan tema yang ada pada
bab VI ini karena pada bab 6 ini temanya
tentang komunikasi. Pada bab VI buku
karya Yulianti dan wahono. Bacaannya
tidak sesuai dengan tema. Pada bab VI
buku karya Dwi, Bambang, Septi ini
mempunyai tema tentang Olahraga. Pada
bab ini bacaannya tidak sesuai dengan
tema.  Pada bab VI buku karya Nas
Haryati, Suhardi, Hamidah, Leo, dan
Sumiadi ini, bacaannya tidak sesuai.

7. Membandingkan karakteristik  novel
angkatan  20-30 an
Pada bab VII buku karya Sarwiji

Suwandi dan Sutarmo ini kutipan novel
yang pertama berjudul Adik dengan Kakak
dan kutipan yang kedua dengan judul
Yatim Piatu, bacaannya tidak sesuai
dengan tema. Pada bab VIII buku karya
Maryati dan Sutopo tidak terdapat bacaan.
Pada bab X buku karya Asep Yudha dan
Sudarmawarti ini memiliki tema tentang
sastra, bacaannya sesuai dengan tema. Pada
bab VII ini memiliki tema tentang
Menghargai Keanekaragaman Budaya buku

karya Yulianti dan Wahono bacaannya
tidak sesuai dengan tema. Bab VII buku
karya Dwi, Bambang, Septi ini mempunyai
tema tentang Pramuka Melatih Jiwa
Mandiri, bacaan novel yang berjudul katak
hendak jadi lembu tidak sesuai dengan
tema. Pada bab VII buku karya Nas
Haryati, Suhardi, Hamidah, Leo, dan
Sumiadi bacaannya tidak sesuai dengan
tema.

KESIMPULAN
Membedakan antara fakta dan opini

dalam teks iklan di surat kabar melalui
kegiatan membaca intensif, pada buku 1
sesuai, buku 2 tidak sesuai, buku ke 3
sesuai buku ke 4, 5, dan 6 tidak sesuai
bacaan yang digunakan. Menemukan
informasi yang diperlukan secara cepat dan
tepat dari indeks buku   melalui kegiatan
membaca memindai, pada buku 1, 2, 4, 5,
dan 6 bacaannya tidak sesuai dengan tema
yang ada, sedangkan buku 3 sesuai.
Menemukan tema, latar, penokohan pada
cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan
cerpen, pada buku 2, 3, 4, 5, 6 tidak sesuai,
sedangkan buku 1 sesuai. Menganalisis
nilai-nilai kehidupan  pada cerpen-cerpen
dalam satu buku kumpulan cerpen, pada
buku 2 dan 4 tidak sesuai bacaannya
dengan tema, sedangkan buku 1, 3, 5, 6
sesuai. Menemukan gagasan dari beberapa
artikel dan  buku melalui kegiatan
membaca ekstensif   pada buku 1 dan 3
bacaannya sesuai, sedangkan buku 2, 4, 5.
6 tidak sesuai. Mengubah sajian grafik,
tabel,  atau bagan menjadi uraian melalui
kegiatan membaca intensif , pada buku 1
dan 3 sesuai, sedangkan pada buku 2, 4, 5,
6, tidak sesuai. Menyimpulkan gagasan
utama suatu teks dengan membaca cepat ±
200 kata per menit pada buku 1, 3, 5 sesuai,
sedangkan pada buku 2, 4, 6 tidak sesuai.
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Mengidentifikasi kebiasaan, adat, etika
yang terdapat dalam buku novel angkatan
20-30 an pada buku 1, 2. 3, 4, 5, 6, semua
bacaanya tidak sesuai. Membandingkan
karakteristik  novel angkatan  20-30 an,
pada buku 1, 2, 5, dan 6 bacaannya tidak
sesuai sedangkan pada buku 3 dan 4 sesuai.
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TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA
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ABSTRAK

Keywords: Studi Komparatif, Model Pembelajaran Quantum, Model Pembelajaran
Diskusi Kelas, dan Bangun Ruang Sisi Datar.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran,
Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran, ada tidak nya perbedaan hasil belajar
siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran quatum dan model pembelajaran
diskusi kelas serta mengetahui model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran
matematika pokok bahasan bangun ruang sisi datar di kelas VIII SMP Negeri 1. Jenis
penelitian yang dipakai adalah penelitian eksperimen dengan desain one group pretest
posttest untuk mengetahui perbandingan hasil belajar menggunakan model pembelajaran
quantum dan model pembelajaran diskusi kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII SMP Negeri 1 Mojoanyar Tahun Ajaran 2012/ 2013 dengan kelas VIII B
sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelompok kontrol. Teknik analisis
data menggunakan statistik inferensial dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan rata – rata nilai kelompok eksperimen 74,98 dan kelompok kontrol 60,03,
persentase keterlaksanaan model pembelajaran quantum lebih besar dari pada model
pembelajaran diskusi kelas. Terdapat perbedaan aktivitas siswa yang terlihat selama
mengikuti pembelajaran. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan
menggunakan model pembelajaran quantum dan model pembelajaran diskusi kelas. Dari
perhitungan statistik dengan menggunakan uji-t didapatkan hasil belajar siswa yang
diajar menggunakan model pembelajaran quantum lebih baik dari pada model
pembelajaran diskusi kelas.

PENDAHULUAN
Masalah utama dalam pembelajaran

pada pendidikan formal (sekolah) dewasa
ini adalah masih rendahnya daya serap
peserta didik. Hal ini tampak dari rata–rata
peserta didik yang masih sangat
memperihatinkan. Prestasi ini merupakan
hasil kondisi pembelajaran yang masih
konvensional dan tidak menyentuh ranah

dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu
bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar
untuk belajar). Dalam arti yang lebih
subtensial, bahwa proses pembelajaran
hingga saat ini masih memberikan
dominasi guru dan tidak diberikan akses
bagi anak didik untuk berkembang secara
mandiri melalui penemuan dalam proses
berpikirnya (Trianto, 2009:5).

mailto:harijunisma@gmail.com
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Matematika memainkan peranan
yang sangat penting dalam menghadapi era
global.Peranan ini nampak pada kegunaan
matematika dalam berbagai sektor
kehidupan manusia.Matematika salah satu
mata pelajaran wajib bagi siswa SD, SMP,
SMA, kerana itu siswa dituntut untuk
memahami matematika.Namun pada
kenyataan yang ada banyak siswa yang
merasa bahwa matematika merupakan
pelajaran yang sangat sulit.Hal tersebut
karena siswa tidak memahami konsep
matematika, sehingga siswa merasa
kesulitan dalam mempelajari matematika.

Prestasi belajar siswa sangat
tergantung pada cara guru menyampaikan
pelajaran pada anak didiknya. Oleh karena
itu, kemampuan serta kesiapan guru dalam
mengajar memegang peranan penting bagi
keberhasilan proses belajar mengajar pada
siswa. Hal ini menunjukkan adanya
keterkaitan antara prestasi belajar siswa
dengan metode mengajar yang digunakan
oleh guru.

Ahmad dan Joko (1997:27)
berpendapat bahwa Quantum Learning
merupakan orkestrasi bermacam–macam
interaksi yang ada di dalam dan sekitar
momen belajar atau suatu pembelajaran
yang mempunyai misi utama untuk
mendesain suatu proses belajar yang
menyenangkan yang disesuaikan dengan
tingkat perkembangan siswa. Interaksi–
interaksi ini mencakup unsur–unsur untuk
belajar efektif yang mempengaruhi
kesuksesan siswa.

Arends (dalam Trianto, 2009:122),
mendefinisikan diskusi dan diskursus
sebagai komunikasi seseorang berbicara
satu dengan yang lain, saling saling berbagi
gagasan dan pendapat.Sedangkan menurut
Suryosubroto, diskusi adalah suatu
percakapan ilmiah oleh beberapa orang

yang bergabung dalam satu kelompok,
untuk saling bertukar pendapat tentang
suatu masalah atau bersama–sama mencari
pemecahan mendapatkan jawaban dan
kebenaran atas suatu masalah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“perbandingan model pembelajarn
quantum dan model pembelajaran diskusi
kelas terhadap hasil belajar matematika
pada pokok bahasan bangun ruang sisi
datar kelas VIII SMP Negeri 1
Mojoanyar”.

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui keterlaksanaan model
pembelajaran, aktivitas siswa serta
perbandingan hasil belajar dengan
menerapkan model pembelajaran quantum
dan model pembelajaran diskusi kelas pada
pokok bahasan bangun ruang sisi datar
dikelas VIII SMPN NEGERI 1 Mojoanyar
Tahun Ajaran 2012 / 2013.

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Belajar Matematika

Morgan yang dikutip Ngalim
Purwanto (1993: 84) bahwa “ belajar
adalah setiap perubahan yang relatif
menetap dalam tingkah laku yang yang
terjadi sebagai suatu hasil dari latiha atu
pengalaman. Pendapat ini menggambarkan
bahwa belajar merupakan pengalaman
yang relatif menetap dalam tingkah laku
yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau
pengalaman.

Matematika terbentuk dari
pengalaman manusia dalam dunianya
secara empiris.Kemudian pengalaman itu
diproses di dalam dunia rasio, diolah secara
analisis dan sintesis dengan penalaran di
dalam struktur kognitif sehingga sampai
terbentuk konsep–konsep matematika.
Agar konsep–konsep matematika yang
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terbentuk itu mudah dipahami oleh orang
lain dan dimanipulasi secara tepat, maka
digunakan notasi matematika dan istilah
yang cermat yang disepakati bersama
secara global (universal) yang dikenal
dengan bahasa matematika(Erman
Suherman, 2003:15-16).

Belajar matematika adalah belajar
tentang rangkaian-rangkaian pengertian
(konsep) dan rangkaian pertanyaan-
pertanyaan (sifat, teorema, dalil, prinsip).
Untuk mengungkapkan tentang pengertian
dan pernyataan diciptakan lambang-
lambang, nama-nama, istilah dan
perjanjian-perjanjian (fakta). Konsep yaitu
pengertian abstrak yang memungkinkan
seseorang dapat membedakan suatu obyek
dengan yang lain.
Pengertian Hasil Belajar

Menurut Dimyati dan Mujiono
(dalam Jupri, 2012) hasil belajar
merupakan hal yang dapat dipegang dari
dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru.Dari
sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat
perkembangan mental yang lebih baik bila
dibandingkan pada saat sebelum
belajar.Tingkat perkembangan mental
tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah
kognitif, afektif, dan psikomotor.Dari sisi
guru, hasil belajar merupakan saat
terselesaikannya bahan pelajaran.
Bangun Ruang

Bangun ruang sisi datar adalah
bangun ruang yang hanya dibatasi oleh
bangun datar.Bangun runag sisi datar
terdiri dari balok, kubus, prisma, dan limas.
Berikut ini adalah definisi bangun-bangun
ruang sisi datar, antara lain:
1) Kubus adalah balok yang semua

sisinya berbentuk persegi.
2) Balok adalah prisma yang dibatasi

oleh 6 persegipanjang

3) Prisma adalah sebuah polihedron yang
memiliki 2 sisi berbentuk segi-n yang
sejajar dan kongruen, serta sisi lainnya
berbentuk jajargenjang.

4) Limas adalah suatu polihedron yang
alasnya berupa sebuah bangun datar
dan sisi yang lain bertemu pada 1 titik
yang disebut titik puncak.

Kubus dan Balok
Unsur - unsur pada Kubus:
1) Kubus dan balok memiliki bidang

yang membatasi bagian dalam dan
bagian luar yang disebut bidang sisi
yang biasanya disebut Bidang.

2) Bidang-bidang pada suatu kubus
maupun balok berpotongan atau
bertemu pada suatu garis yang disebut
rusuk. Bidang-bidang suatu balok
berbentuk persegi panjang. Bidang-
bidang suatu kubus berbentuk persegi.

3) Diagonal bidang pada kubus
ABCD.EFGH, garis yang
menghubungan dua buah titik sudut
yang berhadapan dalam satu bidang
disebut Diagonal bidangContohnya:
Diagonal AF, BE, AC, BD, EG, HF,
BG, CF, AH, DE, DG, CH.

4) Diagonal Ruang
pada kubus ABCD.EFGH, garis BH,
CE, DF, dan AG disebut dengan
diagonal ruang

5) Bidang Diagonal
Bidang diagonal adalah bidang yang
dibentuk oleh dua buah diagonal
bidang yang berhadapan dan sejajar
serta dua rusuk yang berhadapan dan
sejajar. Bidang diagonal berbentuk
persegi panjang. Pada kubus
ABCD.EFGH, yang merupakan
bidang diagonal adalah: BDFH,
BCEH, ADFG, ACEG.

Jika panjang rusuk suatu kubus adalah s,
maka
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1. Jumlah panjang rusuk kubus = 12 s
2. Luas permukaan kubus = 6 x s pangkat

dua
3. Volume = s x s x s
4. Panjang diagonal bidang = s x akar 2
5. Panjang diagonal ruang = s x akar 3
6. Luas bidang diagonal = s x s x akar 2

Jika balok mempunyai panjang = p, lebar =
l dan tinggi = t, maka :

1. Jumlah panjang rusuk balok = 4p + 4l
+ 4t

2. Luas permukaan balok = 2(pl + pt + lt)
3. Volume = p x l x t
4. Panjang diagonal bidang = akar p

pangkat 2 + l pangkat 2
• akar p pangkat 2 + t pangkat 2
• akar l pangkat 2 + t pangkat 2

5. Panjang diagonal ruang = akar p
pangkat 2 + l pangkat 2 + t pangkat 2

6. Luas bidang diagonal = panjang
diagonal bidang x (p atau l atau t)
Menggambar Kubus dan Balok:

Untuk mengambar kubus ABCD.EFGH,
ada hal - hal yang perlu diperhatikan
sbb:

1) Bidang frontal bidang bagian depan
yaitu ABEF dan bidang bagian
belakang yaitu CDGH digambar
berbentuk persegi, karena kedua
bidang tersebut letaknya sejajar
dengan bidang gambar yang disebut
juga Bidang Frontal.

2) Rusuk-rusuk yang letaknya mengarah
dari depan ke belakang yaitu AD, BC,
FG, dan EH digambar lebih pendek
dari rusuk-rusuk lainnya, walaupun
sesungguhnya panjang rusuk-rusuk itu
adalah sama. Rusuk AD, BC, FG, dan
EH teggak lurus dengan bidang
gambar (frontal) yang disebut Rusuk
Ortogonal.

3) Rusuk-rusuk yang terhalang
pandangan oleh bidang lain, yaitu AD,

DC, dan DH digambar sebagai garis
putus-putus.

Langkah - langkah:
1) Menggambar bidang kubus bagian

depan yang berbentuk persegi, yaitu
persegi ABEF.

2) Menggambar bidang kubus bagian
belakang yang berbentuk persegi yaitu
persegi DCGH

3) Menggambar rusuk-rusuk yang
mengarah dari depan ke belakang yaitu
AD, BC, FG, dan EH

Model Pembelajaran Quantum
 Quantum Learning mencakup
aspek-aspek penting tentang cara otak
mengatur informasi. Menurut DePorter dkk
(2002:16), “Quantum Learning adalah
interaksi-interaksi yang mengubah energi
menjadi cahaya”. Dengan mengutip rumus
Albert Einstein, yakni E=mc2, DePorter
memisalkan kekuatan energi ke dalam
analogi tubuh manusia yang secara fisik
adalah materi. Sehingga tujuan belajar
menurut Quantum Learning adalah meraih
sebanyak mungkin cahaya.

Dalam buku Quantum Learning
yang ditulis oleh Bobbi DePorter dan Mike
Hernacki ada 3 (tiga) metode utama dalam
pembelajaran Quantum Learning,
antaralain:
§ Mind Mapping yang artinya peta

pikiran.
§ Speed Reading yang artinya membaca

cepat
§ Super Memory System yang artinya

mengoptimalkan daya ingat
Model pembelajaran Quantum

learning memiliki 5 prinsip atau kebenaran
tetap.Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai
chord dasar dari simfoni belajar seorang
guru. Perinsip-perinsip tersebut adalah:
Ø Segalanya berbicara
Ø Segalanya bertujuan
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Ø Pengalaman sebalum pemberian nama
Ø Akui setiap usaha
Ø Jika layak dipelajari maka layak pula

dirayakan
Model Pembelajaran Diskusi Kelas

Menurut Tjokrodiharjo (dalam
Trianto, 2009: 122-124), ada dua istilah
yang kadang-kadang kita sering
merancukannya meski memiliki kesamaan,
yaitu diskusi dan diskursus. Memang
dalam makna kamus kedua  istilah ini
memiliki keidentikan yaitu melibatkan
saling tukar pendapat secara lisan, teratur,
dan untuk mengungkapkan pikiran
mengenai pokok pembicaraan tertentu.
Tetapi dilapangan para guru lebih suka
menggnakan istilah diskusi karena diskusi
menggambarkan prosedur yang digunakan
guru untuk mendorong para siswa saling
tukar pendapat secara lisan.

Dikusi secara umum digunakan
untuk memperbaiki cara berpikir dan
ketrampilan komunikasi siswa  dan untuk
menggalakkan keterlibatan siswa dalam
pembelajaran. Namun secara khusus
menurut tjokrodihardjo (2000), diskusi
digunakan oleh para guru setidaknya untuk
3 (tiga) tujuan pembelajaran yang penting,
yaitu:
1) Meningkatkan cara berpikir siswa

dengan jalan membantu siswa
membangkitkan pemahaman isi
pelajaran

2) Menumbuhkan keterlibatan dan
partisipasi siswa

3) Membantu siswa mempelajari
keterampilan komunikasi dan proses
berpikir

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipakai adalah

eksperimen untuk mengetahui
perbandingan hasil belajar menggunakan

model pembelajaran quantum dan model
pembelajaran diskusi kelas. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan sebuah
rancangan penelitian one group pretest
posttest design yaitu sebuah rancangan
yang digunakan dengan cara memberikan
perlakuan pada jangka waktu tertentu serta
menggunakannya dengan pretest dan
posttest.
Tabel 3.1Rancangan Penelitian One Group
Pretest Posttest Design

Instrumen penelitian ini berupa
instrumen tes jenis tes prestasi yang berupa
lembar evaluasi pretest dan posttest serta
lembar observasi yang digunakan untuk
memperoleh data pengelolaan
pembelajaran dengan pendekatan yang
diberikan dan aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung.

Sampel dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojoanyar
Tahun Ajaran 2012/ 2013 dengan kelas
VIII B sebagai kelompok eksperimen dan
kelas VIII A sebagai kelompok kontrol.
Teknik analisis data menggunakan statistik
inferensial dan deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
PENELITIAN

Pada awal eksperimen ini, peneliti
mengambil data dan melakukan uji
parameter untuk mengetahui kemampuan
dasar pada kelas eksperimen.Kemudian
data diambil lagi pada akhir eksperimen
dan dilakukan pengujian hipotesis.
Keterlaksanaan Pembelajaran

Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen yang terdiri dari dua kelas
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Kegiatan penelitian ini dilaksanaknakan
pada tanggal 28 Januari 2013 sampai
dengan tanggal 09 Februari 2013 pada
siswa kelas VIII B dan VIII A SMPNegeri
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1 Mojoanyar. Sebelum kegiatan penelitian
ini dilaksanakan, terlebih dahulu
menentukan materi dan menyusun rencana
pembelajaran yang sebelumnya belum
digunakan di SMPNegeri 1
Mojoanyar.Materi pokok yang dipilih
adalah Bangun Ruang Sisi Datar.

Pembelajaran yang digunakan
dalam kelas eksperimen yaitu
menggunakan model pembelajaran
quantum dan dalam kelas kontrol
digunakan model pembelajaran diskusi
kelas. Diketahui bahwa keterlaksanaan
pembelajaran pada kelas eksperimen
adalah 96,87 % sedangkan pada kelas
kontrol adalah 84,37 %, dari data tersebut
dapat disimpulkan bahwa keterlaksanaan
kelas eksperimen yang menggunakan
pembelajaran quantum lebih baik dari
keterlaksanaan kelas kontrol yang
menggunakan model pembelajaran diskusi
kelas.
Aktivitas Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang
dilakukan selama penelitian berlangsung
dilakukan dengan memberikan perlakuan
yang berbeda pada setiap kelas yang
diteliti. Pembelajaran yang dilaksanakan
pada kelas eksperimen menggunakan
model pembelajaran quantum, sedangkan
pembelajaran yang dilaksanakan pada
kelas kontrol menggunakan model
pembelajaran diskusi kelas.

Diketahui bahwa pada
pembelajaran quantum Aktivitas yang
dominan pada RPP 1 mencapai 37,5 %
sedangkan pada RPP 2 Aktivitas yang
dominan mencapai 32,8 %. Dari presentase
Aktivitas yang dominan pada proses
pembelajaran quantum dapat diketahui
bahwa terdapat kerjasama antara guru dan
siswa. Dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran quantum

pada kelas eksperimen  membuat siswa
merasa lebih tertarik, semangat dan lebih
dekat dengan guru.

Sedangkan pada pembelajaran
diskusi kelas Aktivitas yang dominan pada
RPP 1 mencapai 33,75 % sedangkan pada
RPP 2 mencapai 35 %. Pada proses
pembelajaran diskusi kelas pembelajaran
berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran
diskusi kelas guru bertugas sebagai
fasilitator dan penengah dalam proses
pembelajaran yang berlangsung.

Hasil Belajar
Hasil belajar disini adalah nilai

pretest dan posttest yang telah diperoleh
siswa.Nilai pretest merupakan nilai
kemampuan awal siswa sebelum
diterapkan model pembelajaran, sedangkan
nilai posttest merupakan nilai akhir siswa
setelah diterapkan model
pembelajaran.Pada kelas eksperimen
diterapkan model pembelajaran quantum
dan pada kelas kontrol diterapkan model
pembelajaran diskusi kelas.
Analisis Awal Uji Hipotesis

Berdasarkan perhitungan uji
normalitas pada data nilai pretest kelas
eksperimen dan kelas kontrol diperoleh

hitung
2χ < tabel

2χ  berarti data yang diperoleh
berdistribusi normal atau dapat dikatakan
nilai awal pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol bedistribusi normal.

Setelah dilakukan uji normalitas
kemudian dilakukan uji kesamaan dua
variabel (uji homogenitas).Uji homogenitas
ini digunakan untuk mengetahui apakah
nilai awal (pretest) yang diambil
mempunyai varians yang homogen.Karena

hitungF < tabelF  berarti Ho diterima.Jadi
sampel yang diambil berasal dari populasi
yang homogen.
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Setelah dilakukan uji homogenitas
kemudian dilakukan uji kesamaan rata-rata

data awal.Karena - tabelt ≤ hitungt ≤ tabelt

maka Ho diterima.Jadi ada kesamaan rata-
rata nilai pretest antara kelas eksperimen
dan kelas kontrol.Berdasarkan analisis
awal uji hipotesis diperoleh bahwa sampel
berdistribusi normal, homogen dan
memiliki rata-rata nilai awal yang sama. Ini
dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan
kemampuan belajar siswa antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Analisis Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis
terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas.Berdasarkan perhitungan uji
normalitas pada data nilai posttest kelas
eksperimen dan kelas kontrol diperoleh

hitung
2χ < tabel

2χ  berarti data yang diperoleh
berdistribusi normal atau dapat dikatakan
nilai akhir pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol bedistribusi normal.

Setelah dilakukan uji normalitas
kemudian dilakukan uji kesamaan dua
variabel (uji homogenitas).Uji homogenitas
ini digunakan untuk mengetahui apakah
nilai akhir (postest) yang diambil
mempunyai varians yang homogen.Karena

hitungF < tabelF  berarti Ho diterima.Jadi
sampel yang diambil berasal dari populasi
yang homogen.

Setelah dilakukan uji homogenitas
selanjutnya dilakukan uji hipotesis.Untuk
masalah pertama dilakukan uji dua

pihak.Karena
tabelt− < hitungt > tabelt Maka Ha

diterima.Jadi dapat diartikan bahwa ada
perbedaan antara model pembelajaran
quantum dan model pembelajaran diskusi
kelas.

Untuk masalah kedu menggunakan
uji pihak kanan.Dari hasil perhitungan
yang dilakukan menunjukkan bahwa data
posttest berdistribusi normal dan homogen
dan ada perbedaan antara model
pembelajaran quantum dan model
pembelajaran diskusi kelas. Untuk menguji
perbedaan dua rata-rata antara  kelas
eksperimen dan kelas kontrol digunakan uji
t satu pihak yaitu uji pihak kanan.Karena

hitungt > tabelt  maka Ho ditolak dan Ha
diterima, dari hasil tersebut dapat diartikan
bahwa model pembelajaran quantum lebih
baik dari pada model pembelajaran diskisi
kelas terhadap hasil belajar siswa.
Pembahasan

Pembelajaran yang digunakan
dalam kelas eksperiment yaitu
menggunakan model pembelajaran
quantum dan dalam kelas kontrol
digunakan model pembelajaran diskusi
kelas.

a. Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen
Pada kelas eksperimen

diterapkan model pembelajaran
quantum, pembelajaran diawali
dengan guru menjelaskan tujuan dan
model pembelajaran kepada siswa.

b. Pembelajaran Pada Kelas Kontrol
Pada kelas kontrol diterapkan

model pembelajaran diskusi kelas,
pembelajaran ini dilakukan dengan
membagi siswa dalam kelompok-
kelompok belajar, pembagian
dilakukan oleh guru secara acak.
Pembelajaran diawali dengan guru
menjelaskan tujuan dan model
pembelajaran kepada siswa.

Proses pembelajaran yang
dilakukan selama penelitian berlangsung
dilakukan dengan memberikan perlakuan
yang berbeda pada setiap kelas yang
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diteliti. Pembelajaran yang dilaksanakan
pada kelas eksperimen menggunakan
model pembelajaran quantum, sedangkan
pembelajaran yang dilaksanakan pada
kelas kontrol menggunakan model
pembelajaran diskusi kelas. Berikut
merupakan aktivitas dalam proses
pembelajaran:
a. Proses Pembelajaran Kelas

Eksperimen
Pembalajaran yang dilaksanakan

pada kelas eksperimen adalah dengan
menggunakan model pembelajaran
quantum. Model pembelajaran
quantum lebih memotivasi siswa untuk
meningkatkan Aktivitas siswa dalam
pembelajaran. Dalam proses
pembelajaran yang dapat
mempertajam pemahaman daya ingat
serta balajar sebagai proses yang
menyenangkan dan bermakana.

b. Proses Pembelajaran Kelas Kontrol
Pembelajaran yang dilaksanakan

pada kelas kontrol kurang dapat
memotifasi siswa untuk meningkatkan
Aktivitas dalam pembelajaran. Selain
karena tidak terbiasa dengan
pembagian kelas secara acak siswa
juga masih marasa malu dan takut
untuk mengeluarkan pendapat atau
bertanya jika ada sesuatu hal yang
belum dimengerti. Hal ini membuat
proses pembelajaran di dalam kelas
menjadi kurang produktif sehingga
mengakibatkan siswa kurang
memahami materi yang harusnya
diserap.

Untuk mengetahui perbedaan hasil
belajar siswa yang yang diajar
menggunakan model pembelajaran
quantum dan model pembelajaran diskusi
kelas, diambil dua kelas sebagai kelas

sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol.

Dari data hasil belajar yang telah
diperoleh kemudian dilakukan beberapa
pengujian statistik dan hasilnya dapat
dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar 4.1 Grafik Nilai Pretest dan
Posttest Kelas Eksperimen

Gambar 4.2 Grafik Nilai Pretest dan
Posttest Kelas Kontrol

Keterangan:
Pretest = Rata-rata Nilai Pretest Kelas

kontrol
Posttest= Rata-rata Nilai Posttest Kelas

kontrol
Dari gambar grafik di atas terlihat

bahwa rata-rata hasil belajar kelas
eksperimen adalah 74,98 sedangkan pada
kelas kontrol adalah 60,03. Terjadi
perbedaan hasil belajar ini salah satunya
disebabkan adanya penggunaan model
pembelajaran quantum pada kelas
eksperimen.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang

telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Presentase keterlaksanaan model
pembelajaran Quantum lebih banyak
daripada model pembelajaran Diskusi
Kelas pada pokok bahasan bangun
ruang sisi datar di kelas VIII SMP
NEGERI 1 Mojoanyar.

2. Ada perbedaan Aktivitas siswa yang
terlihat selama mengikuti model
pembelajaran Quantum dan model
pembelajaran Diskusi Kelas

3. Ada perbedaan hasil belajar siswa
yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran Quantum dan
model pembelajaran Diskusi Kelas.

4. Hasil belajar siswa dengan
menggunakan model pembelajaran
Quantum lebih baik daripada model
pembelajaran Diskusi Kelas.
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ABSTRAK

Kata kunci: Bahasa Petunjuk, obat batuk dan flu berlabel biru, semantik komunikatif.
Penelitian ini tentang semantik komunikatif. Semantik komunikatif merupakan ilmu

bahasa yang membahas tentang makna yang berhubungan dengan produk atau hasil dari
suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari interaksi
lingual. Ruang lingkup dalam penelitian ini tentang analisis semantik komunikatif pada
bahasa petunjuk pemakaian obat batuk dan flu berlabel biru dan penelitian ini hanya
dibatasi pada bahasa petunjuk penggunaan pada obat batuk dan flu berlabel biru.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul dalam penelitian
ini berupa kalimat bukan dalam bentuk angka. Berdasarkan hasil analisis angket yang
sudah disebar, wawancara dan dipilah hampir semua responden memahami bahasa
petunjuk pemakaian obat baik dari segi perigatan, dosis dan efek samping. Sedangkan
berdasarkan hasil analisis bahasa petunjuk obat batuk dan flu berlabel biru ada beberapa
bahasa petunjuk yang kurang komunikatif, hal tersebut disebabkan ada istilah medis yang
kurang dimengerti masyarakat seperti makna reaksi hematologis, epileptik, eksitasi,
takikardia, aritmia ventikular, gangguan gestro intestinal, palpitasi, nyeri prekordial, sulit
berkemih, tremor, midriasis, konstipasi, retensi urin, psikomotor, sedasi dan kesulitan
miksi.

PENDAHULUAN
Menurut Leech (1974 : 1) semantik

(sebagai studi tentang makna) merupakan
masalah pokok dalam komunikasi. Karena
komunikasi menjadi faktor yang makin
penting di dalam organisasi sosial,
kebutuhan untuk memahami semantik
menjadi makin mendesak. Karena dengan
semantik, suatu proses komunikasi akan
dapat dimaknai secara benar sehingga
tercapai tujuan informatifnya.

Mengenai komunikasi Sperber dan
Deirdre (2009 : 2) menyatakan bahwa
komunikasi merupakan suatu proses yang
melibatkan dua alat pemrosesan informasi.
Alat yang satu membentuk lingkungan fisik

bagi yang lain. Sebagai hasilnya alat yang
kedua menyusun perwujudan-perwujudan
seperti gambaran-gambaran yang telah
disimpan pada alat pertama.

Menurut Kamus Besar bahasa
Indonesia (KBBI, 2007 : 88) bahasa
petunjuk adalah Sesuatu (tanda, isyarat)
untuk menunjukkan ketentuan yang
memberi arah atau bimbingan bagaimana
sesuatu harus dilakukan. Dari definisi
menurut kamus di atas, dapat diketahui
bahwa petunjuk berarti juga arah,
bimbingan, atau pedoman. Jadi, petunjuk
melakukan sesuatu berarti arah, bimbingan,
atau pedoman yang harus dilakukan untuk

mailto:suyonode@ymail.com
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melakukan sesuatu, seperti petunjuk
pemakaian obat.

 Petunjuk memakai sesuatu berarti
arah, bimbingan, atau pedoman yang harus
dilakukan untuk memakai sesuatu. Kalimat
petunjuk itu harus bisa memberikan arah
yang jelas. Oleh karena itu, bahasa yang
digunakan dalam sebuah petunjuk pun tidak
boleh menimbulkan banyak penafsiran,
sistematis, urutannya tepat, dan
menggunakan bahasa yang lugas dan
efektif.

Dasar pemikiran dalam pemilihan judul
Analisis Semantik Komunikatif pada
Bahasa Petunjuk Pemakaian Pada Obat Flu
dan Batuk Berlabel Biru sebagai bahan
kajian karena bahasa petunjuk  tersebut
memiliki kekhasan sehingga menarik untuk
dikaji dan dianalisis yang sesuai untuk
menganalisis bahasa petunjuk adalah
analisis semantik komunikatif. Selain itu,
bahasa petunjuk pemakaian obat flu dan
batuk berlabel biru adalah bahasa tulis yang
biasa digunakan dan dibaca oleh setiap
konsumen dari latar belakang pendidikan
yang berbeda. Baik konsumen yang
berpendidikan tinggi maupun rendah.
Sehingga dimungkinkan akan terjadi salah
persepsi jika si konsumen tidak mengerti
betul cara penggunaan obat tersebut meski
konsumen sudah membaca petunjuk obat
tersebut. Analisis semantik komunikatif
juga masih jarang digunakan, oleh sebab itu
peneliti menggunakan analisis semantik
komunikatif untuk menganalisis bahasa
petunjuk pemakaian obat batuk berlabel
hijau. Kemenarikan ini terdapat pada
pemakaian kata, penulisan, makna, yang
digunakan di dalam label  itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mendeskripsikan tingkat

kekomunikatifan bahasa petunjuk

pemakaian obat berlabel biru terhadap
efektivitas keterbacaannya.

2. Mendeskripsikan bahasa petunjuk
pemakaian obat batuk dan flu berlabel
biru yang kurang komunikatif.

KAJIAN PUSTAKA
1. Semantik Komunikatif

Kata semantik dalam bahasa
Indonesia (Inggris: Semantics) berasal dari
bahasa Yunani sema (kata benda yang
berarti “tanda” atau “lambang”. Kata
kerjanya adalah semaino yang berarti
“menandai” atau “melambangkan”. Yang
dimaksud dengan tanda atau lambang di
sini sebagai padanan kata sema itu adalah
tanda linguistik (Prancis: signe
linguistique) seperti yang dikemukakan
oleh Ferdinand de Saussure (1966), yaitu
yang terdiri dari (1) komponen yang
mengartikan, yang berwujud bentuk-
bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen
yang diartikan atau makna dari komponen
yang pertama itu. Kedua komponen ini
adalah merupakan tanda atau lambang;
sedangkan yang ditandai atau
dilambanginya adalah sesuatu yang berada
diluar bahasa yang lazim disebut referen
atau hal yang ditunjuk (Abdul Chaer,
2009:2).

Komunikasi merupakan
serangkaian tindak komunikatif atau
tindak ujar yang dipakai secara bersistem
untuk menyelesaikan tujuan-tujuan
tertentu(John Austin dalam Tarigan, 1984
: 134). Komunikasi dapat dipandang
sebagai gabungan atau kombinasi dari
berbagai tindak, serangkaian unsur dengan
maksud dan tujuan tertentu. Komunikasi
bukan hanya suatu peristiwa belaka yang
terjadi dengan sendirinya.

Berdasarkan paparan di atas,
semantik komunikatif adalah ilmu yang
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mempelajari tentang makna yang
berhubungan dengan produk atau hasil
dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu.

2. Bahasa dan Komunikasi
Dalam konteks semiotik

komunikasi, apabila kita memandang atau
mendengar atau memandang-dengar
sebuah iklan, hal pertama yang kita
rasakan ialah bahwa kita tengah berada
dalam suatu situasi komunikasi. Iklan
dapat dilihat sebagai suatu kegiatan
komunikasi antara “penjual” (P1) dan
“calon pembeli” (P2) produk atau jasa
yang ditawarkan (Alex Sobur, 2009:132).

Dalam artinya yang paling luas,
bahasa adalah sebuah formula yang pasti
(well-set), sejumlah kombinasi dari item-
item kosakata yang digenerasi oleh sebuah
tata bahasa. Dalam artian yang lebih
sempit, bahasa adalah sejumlah formula
pasti yang bisa diinterpretasikan secara
semantik. Sebuah formula mengalami
interpretasi secara semantik ketika ia
diletakkan dalam hubungan sistematis
dengan objek-objek lain: misalnya dengan
formula-formula dari bahasa lain, dengan
kondisi dari pengguna bahasa atau dengan
kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di
dunia. Bahasa dalam artian yang lebih
sempit ini yang akan digunakan
selanjutnya adalah sebuah sistem
representasi yang diatur oleh tata bahasa.

Sperber dan Deirdre (2009 : 255)
menganggap bahwa komunikasi verbal
melibatkan dua jenis proses komunikasi:
yang pertama didasarkan pada coding dan
encoding, sementara yang kedua
didasarkan pada ostensi dan inferensi.
Proses komunikasi berkode tidaklah
berdiri sendiri tapi tunduk kepada proses
inferensial. Proses inferensial bersifat
otonom: fungsinya akan berjalan apa
adanya baik ketika ia dikombinasikan

dengan komunikasi kode maupun tidak.
Komunikasi kode tentu saja bersifat
linguistik, yang sinyal-sinyal akustiknya
(grafis) digunakan untuk
mengomunikasikan representasi semantik.
Representasi semantik yang didapatkan
kembali lewat decoding hanya berfungsi
sebagai sumber hipotesis dan bukti bagi
proses komunikasi. Kedua, yaitu proses
inferensi. Komunikasi inferensial tidak
melibatkan penerapan aturan-aturan
decoding untuk kebutuhan-kebutuhan
khusus namun melibatkan aturan-aturan
inferensi umum untuk segala kebutuhan,
yang bisa diterapkan pada semua
informasi yang direpresentasikan secara
konseptual.

3. Bahasa Petunjuk
Soerya (2012) bahasa petunjuk

adalah ketentuan yang memberi arah atau
bimbingan bagaimana sesuatu harus
dilakukan dalam sebuah penggunaan
sesuatu, seperti obat. Dalam hal ini
petunjuk pemakaian obat sangat
diperlukan bagi konsumen, karena
petunjuk pemakaian obat berisi dosis dan
cara penggunaan obat tersebut. Setiap
konsumen harus terlebih dahulu membaca
petunjuk penggunaan suatu obat, agar
tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan
obat tersebut.

Selain itu, sebuah bahasa petunjuk
biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:

1. Singkat dan informatif
Bahasa petunjuk harus singkat
berarti dalam petunjuk tersebut
hanya mencatumkan hal-hal yang
dianggap penting dan bahasa yang
digunakan pun harus informatif,
artinya berisi langkah-langkah yang
mudah diikuti oleh
pemakai/pengguna.
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2. Tidak menyesatkan (logis)
Bahasa petunjuk juga tidak boleh
menyesatkan. Artinya, langkah-
langkah diberikan itu harus
berturut-turut dan sistematis.
Antara urutan yang satu dan urutan
yang lain harus praktis, logis, dan
tidak menimbulkan penafsiran
ganda pada pemakai.

3. Langsung menuju kepada hal yang
akan dilakukan
Bahasa petunjuk pun harus
langsung kepada hal-hal yang akan
dilakukan. Artinya, langkah-
langkah yang dicantumkan hanya
langkah-langkah yang penting dan
tidak bertele-tele agar tidak terjadi
ketumpangtindihan informasi.
Bahasa petunjuk harus jelas dan
lugas atau menggunakan kata-kata
yang sudah umum digunakan.
Tidak lupa untuk menambahkan
gambar agar petunjuk tersebut lebih
jelas dan menarik.
Dalam bahasa petunjuk obat batuk

dan flu berlabel biru ada tiga bahasa
petunjuk yang akan peneliti analisis yakni
bahasa petunjuk peringatan, bahasa
petunjuk dosis dan bahasa petunjuk efek
samping.

4. Kalimat Efektif
Menurut Zaenal dan Junaiyah

(2008 : 74) kalimat efektif adalah kalimat
yang memiliki kemampuan untuk
memunculkan gagasan-gagasan pada
pikiran pendengar atau pembaca seperti
apa yang ada dalam pikiran pembicara
atau penulis kalimat itu. Misalnya, melalui
kalimat yang efektif gagasan pembicara
atau penulis, gagasan itu dapat diterima
oleh pembaca atau pendengar secara utuh.

Agar kalimat yang dibuat dapat
member informasi kepada pembaca secara

tepat seperti yang diharapkan oleh penulis
(efektif), perlu diperhatikan beberapa
persyaratan lanjutan, persyaratan-
persyaratan lanjutan yang perlu
diperhatikan adalah (1) kesepadanan dan
kesatuan antara struktur bahasa dengan
cara atau jalan pikiran yang logis dan
masuk akal, (2) kesejajaran bentuk-bentuk
bahasa yang dipakai, (3) penekanan untuk
mengemukakan ide pokok, (4) kehematan
dalam mempergunakan kata, (5)
kevariasian dalam struktur kalimat.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, data yang

terkumpul berupa kalimat dan bukan dalam
bentuk angka. Maka dari itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan
lain bahwa penelitian ini merupakan
pendekatan kualitatif adalah (1) penyajian
hasil penelitian ini berupa penjabaran
tentang objek, (2) pengumpulan data
dengan latar alamiah, (3) penelitian
menjadi instrument utama.

Pendekatan kualitatif dianggap sesuai
dengan penelitian karena data dalam
penelitian ini berupa kalimat, yang dalam
hal ini adalah kalimat yang digunakan
dalam petunjuk pemakaian obat. Setelah
data dikaji dan dianalisis sesuai dengan
teori yang ada, maka hasil penelitian akan
dijelaskan dalam bentuk kalimat bukan
numerik.

Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 2 populasi apotek,
yakni apotek Empunala dan Apotek
Anugerah, 2 apotek tersebut yang terdapat
di wilayah kabupaten Mojokerto.
Sedangkan sampel yang digunakan peneliti
sebanyak 55 sampel dari obat batuk dan flu
yang berlabel biru.

Sumber data utama dari penelitian ini
adalah petunjuk obat batuk dan flu yang
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berlabel biru. Di dalam analisis data,
penulis menganalisis bahasa petunjuk obat
menjadi 3 bagian, yaitu kalimat peringatan
yang tertera pada produk, kalimat yang
digunakan dalam dosis obat, dan kalimat
yang digunakan untuk efek samping obat.

Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan teknik catat dan angket.
Setelah pengumpulan data sudah dilakukan,
penulis melakukan analisis data yang
diperoleh. Ada beberapa langkah dalam
teknik analisis data yang digunakan oleh
penulis, yaitu memilah data atau
menyeleksi data berdasarkan kebutuhan
penelitian. Hal itu diperlukan karena tidak
semua data yang diperoleh valid. Setelah
data dipilah dan diseleksi sesuai dengan
keperluan penelitian, maka data tersebut
dianalisis sesuai dengan teori semantik
komunikatif yang ada. Kemudian hasil
analisis tersebut diambil kesimpulan
berdasarkan data-data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Obat Batuk dan Flu yang Berlabel

Biru
Influenza merupakan penyakit yang

sering dijumpai pada masyarakat  sekitar.
Selain itu penyakit influenza mudah
menular dan siapa saja bisa terjangkit
penyakit tersebut. Pada umumnya jika
orang dewasa menderita flu, mereka
cenderung tidak panik dan jarang ke dokter,
tetapi lebih sering memilih ke warung dan
membeli obat flu yang dijual bebas.
Langkah tersebut terkadang memang
berhasil mengatasi penyakit influenza,
tentunya keberhasilan tersebut harus
disertai dengan istirahat, minum air putih
yang banyak serta makan makanan bergizi.
Dengan cara simple seperti itu, flu pun
umumnya akan berlalu. Tetapi tidak semua
orang berhasil mengatasi penyakit flu ini

dengan cara tersebut, meski orang tersebut
sudah mengonsumsi obat flu dengan benar
ternyata penyakit ini masih saja bertahan.

Obat batuk dan flu yang berlabel biru
merupakan obat yang dapat dibeli
masyarakat secara bebas dan tidak harus
menggunakan resep dari dokter. Obat
berlabel biru ini merupakan obat bebas
sehingga aman untuk dikonsumsi apabila
mengikuti aturan pakai atau dosis yang
terdapat dalam kemasan obat tersebut.

Produk obat batuk dan flu yang
berlabel biru ini memiliki beberapa macam
produk, antara lain Actifed, Allerin,
Allerzin, Alpara, Anadex, Anakonidin,
Baby Cough, Bantif Child, Bromifar,
Bronchitin, Colfin, Cohistan Syrup, Cosyr
Syrup, Decadryl, Decolgen, Decolsin,
Decorin, Dextral, Etaflusin, Flucadex,
Fludane, Flutop, Flutamol, Grantusif,
Halfylin, Halmezin, Hufagrip, Inadryl
syrup, Intunal, Koffex, Konidin, Lapisiv,
Mextril, Mixagrip, Mixadin, Neozep Forte,
OBH Nelco Special, Paraflu, Paramex,
Paratusin, Pimakolin Apple, Pyridryl Plus
Syrup, Sanaflu Forte, Sistenol, Stop Cold,
Tera- F, Termorex Plus, Tilomix,
Tremenza, Triaminix Batuk, Tuseran Forte,
Tuzalos, Ultraflu, Vick Formula 44,
Zenirex.
2. Analisis Bahasa Petunjuk Obat

Batuk dan Flu  Berlabel Biru.
Bahasa petunjuk obat merupakan

bahasa petunjuk yang terpenting dalam
setiap label obat. Bahasa petunjuk yang
terdapat dalam label obat meliputi bahasa
petunjuk peringatan, bahasa petunjuk dosis
dan bahasa petunjuk efek samping.

Dalam analisis ini, peneliti
meneliti tiga bahasa petunjuk yang
terdapat dalam label obat yakni, bahasa
petunjuk peringatan, bahasa petunjuk
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dosis dan bahasa petunjuk efek
samping.
a. Analisis Bahasa Petunjuk

‘Peringatan’ Obat Batuk dan
Flu Berlabel Biru.

Dalam label atau kemasan obat
terdapat sebuah bahasa petunjuk yang
berupa sebuah peringatan, dalam label
obat ini dicantumkannya sebuah
peringatan supaya konsumen atau
pengguna obat tersebut harus
memperhatikan betul apa yang tertera
pada obat tersebut. Secara garis besar,
bahasa petunjuk berupa peringatan
sudah memenuhi efektivitas
keterbacaannya dilihat dari segi
maknanya. Dengan kata lain makna
dari kalimat tersebut bisa dimengerti
oleh pengguna atau konsumen
meskipun tidak semua kalimat. Namun
secara gramatikalnya, bahasa petunjuk
berupa peringatan kurang efektif
karena tidak memenuhi kaidah SPOK.
Dari 55 obat batuk dan flu berlabel biru
terdapat bahasa petunjuk peringatan
yang semua bahasa petunjuknya sama,
sehingga peneliti hanya menganalisis
satu contoh bahasa petunjuk peringatan
dalam label obat.

Bahasa Petunjuk Peringatan Obat
• Tidak boleh diberikan pada penderita

yang terhadap obat simpatomimetik
lain (misal efedrin,
fenilpropanolamin, fenilefrin),
penderita tekanan darah tinggi
berat,dan yang mendapat terapi obat
anti depresan penghambat monoamin
oksidase (MAO).

• Tidak boleh melebihi dosis yang
dianjurkan.

•  Hati-hati penggunaan pada penderita
tekanan darah tinggi atau yang
mempunyai potensi tekanan darah

tinggi atau stroke, seperti pada
penderita dengan berat badan berlebih
(overweight) atau penderita usia
lanjut.

• Bila dalam 3 hari gejala-gejala tidak
berkurang, segera hubungi dokter atau
unit pelayanan kesehatan.

• Hentikan penggunaan obat ini jika
terjadi susah tidur, jantung berdebar
dan pusing.

Adapun analisis bahasa petunjuk
berupa peringatan obat adalah sebagai
berikut:
• Tidak boleh diberikan pada penderita

yang peka terhadap obat
simpatomimetik lain (misal efedrin,
fenilpropanolamin, fenilefrin),
penderita tekanan darah tinggi
berat,dan yang mendapat terapi obat
anti depresan penghambat monoamin
oksidase (MAO). Kalimat di atas
efektif  karena makna yang ingin
disampaikan P1 (Penjual) kepada P2
(Calon Pembeli) bisa diterima, tetapi
secara gramatikalnya kalimat di atas
kurang efektif karena subjek dan
predikatnya dilesapkan.   Dalam
bahasa petunjuk P1 dan P2 dapat
dirasakan ketika P2 ini membaca
bahasa petunjuk dalam label obat.
Dengan demikian kalimat di atas
berubah menjadi

“Obat ini tidak boleh diberikan
kepada penderita yang peka terhadap
obat simpatomimetik lain (misal
efedrin, fenilpropanolamin,
fenilefrin), penderita tekanan darah
tinggi berat, dan penderita yang
mendapat terapi obat anti depresan
penghambat monoamine oksidase
(MAO)”.
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• Tidak boleh melebihi dosis yang
dianjurkan.
Kalimat di atas efektif, namun secara
gramatikal kalimat di atas kurang
efektif karena kalimatnya tidak
memilki subjek dan predikat. Dalam
konteks semiotik komunikasi terdapat
istilah P1 dan P2, yang mana dalam
bahasa petunjuk peringatan ini P1 dan
P2 dapat dilihat sebagai suatu
kegiatan komunikasi antara pembeli
dan penjual sehingga dapat dirasakan
ketika P2 membaca bahasa petunjuk
peringatan dalam obat tersebut.
Dengan demikian kalimat tersebut
berubah menjadi

“Penggunaan obat tersebut
tidak boleh melebihi dosis yang sudah
dianjurkan”.

• Hati-hati penggunaan pada penderita
tekanan darah tinggi atau yang
mempunyai potensi tekanan darah
tinggi atau stroke, seperti pada
penderita dengan berat badan berlebih
(overweight) atau penderita usia
lanjut. Kalimat di atas efektif, tetapi
kalimat di atas tidak efektif dilihat
dari segi gramatikalnya karena
kalimat tersebut tidak logis. Hal itu
dikarenakan kata penggunaan yang
terdapat dalam kalimat di atas
menjadi rancu. Secara makna kata
penggunaan dalam kalimat tersebut
menjadi tidak bermakna karena kata
penggunaan tidak diikuti oleh kata
yang menjelaskan penggunaan
terhadap sesuatu. Ketika P1 dan P2
menunjukkan suatu kegiatan
komunikasinya antara penjual dan
calon pembeli dengan demikian
kalimat tersebut berubah menjadi

“Pengguna obat lebih berhati-
hati dalam menggunakan obat

tersebut khususnya kepada
penderita tekanan darah tinggi atau
kepada penderita dengan berat
badan berlebihan atau penderita
yang berusia lanjut”.

• Bila dalam 3 hari gejala-gejala tidak
berkurang, segera hubungi dokter atau
unit pelayanan kesehatan.

 Menurut maknanya kalimat di atas
efektif, tetapi secara gramatikal
kalimat di atas kurang efektif karena
tidak hadirnya subjek dalam kalimat
tersebut, selain itu kata bila atau
dalam tidak boleh digunakan
keduanya dan seharusnya kata
tersebut digunakan salah satunya
dengan demikian kalimat tersebut
berubah menjadi

“Pengguna obat menghentikan
pemakaian obat bila sakitnya tidak
sembuh dalam waktu 3 hari segera
menghubungi dokter”

• Hentikan penggunaan obat ini jika
terjadi susah tidur, jantung berdebar
dan pusing. Kalimat di atas efektif
menurut maknanya, namun secara
gramatikalnya kalimat di atas tidak
efektif karena kalimat tersebut tidak
memiliki subjek dan hanya memiliki
predikat dan keterangan syarat.
Dengan demikian kalimat tersebut
berubah menjadi

 “Pengguna menghentikan
penggunaan obat ini jika terjadi
sulit tidur, jantung berdebar dan
pusing”.

Setelah bahasa petunjuk
peringatan di atas dianalisis dan
hasil dari analisis bahasa petunjuk
peringatan obat di atas
pembetulannya adalah:
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Obat ini tidak boleh diberikan
kepada penderita yang peka
terhadap obat simpatomimetik lain
(misal efedrin, fenilpropanolamin,
fenilefrin), penderita tekanan darah
tinggi berat, dan penderita yang
mendapat terapi obat anti depresan
penghambat monoamine oksidase
(MAO).

Penggunaan obat tersebut tidak
boleh melebihi dosis yang sudah
dianjurkan.

Pengguna obat lebih berhati-
hati dalam menggunakan obat
tersebut khususnya kepada
penderita tekanan darah tinggi atau
kepada penderita dengan berat
badan berlebihan atau penderita
yang berusia lanjut.

Pengguna obat menghentikan
pemakaian obat bila sakitnya tidak
sembuh dalam waktu 3 hari segera
menghubungi dokter.

Pengguna menghentikan
penggunaan obat ini jika terjadi
sulit tidur, jantung berdebar dan
pusing.

Analisis Bahasa Petunjuk
‘Dosis’ Obat Batuk dan Flu
Berlabel Biru.

Dosis atau aturan pemakaian
obat merupakan aturan penggunaan
obat yang menunjukkan jumlah
gram atau volume obat dan berapa
kali obat harus diberikan. Obat
yang diminum  yang tidak sesuai
dengan dosis dapat berakibat fatal
atau berakibat over dosis. Dalam
bahasa petunjuk dosis obat terdapat
55 obat, dalam 55 obat ini bahasa
petunjuk dosisnya banyak kesamaan
dalam kalimatnya sehingga peneliti

menganalisis bahasa petunjuk dosis
yang tidak sama. Berikut ini adalah
analisis bahasa petunjuk dosis obat
berlabel biru:

1. Obat berbentuk sirup
Actifed
Actifed merupakan obat batuk berlabel biru
dan obat ini berbentuk sirup, dalam label
obat ini terdapat sebuah bahasa petunjuk
dosis, bahasa petunjuk dosis ini yang akan
dianalisis peneliti.
Dosis
• Dewasa dan anak-anak diatas 12

tahun : 1 sendok takar (5ml) 3 kali
sehari

• Anak-anak di bawah 12 tahun
  : ½ sendok takar (2.5ml) 3 kali
sehari

Dosis obat di atas hanya untuk dewasa dan
anak-anak di bawah 12 tahun dengan
takaran yang sudah ditentukan. Kedua
petunjuk di atas efektif, namun secara
gramatikalnya bahasa petunjuk di atas tidak
efektif  karena dalam petunjuk di atas tidak
memilki predikat pada kedua kalimat
tersebut. Dalam bahasa petunjuk ada istilah
P1 dan P2, P1 dan P2 dapat dilihat sebagai
suatu kegiatan komunikasi antara P1 dan P2
sehingga secara gramatikalnya kalimat
tersebut berubah menjadi “Dewasa dan
anak-anak berusia diatas 12 tahun
meminum obat satu sendok takar sebanyak
tiga kali sehari”. Dengan demikian kalimat
kedua berubah menjadi “Anak-anak di
bawah berusia 12 tahun meminum obat
setengah sendok takar sebanyak tiga kali
sehari”.
Hasil dari analisis bahasa petunjuk dosis
obat di atasa adalah sebagai berikut:

• Anak-anak berusia diatas 12 tahun
meminum obat satu sendok takar
sebanyak tiga kali sehari.
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• Anak-anak di bawah usia 12 tahun
meminum obat setengah sendok takar
sebanyak tiga kali sehari.

2. Obat Berbentuk Kaplet
Alpara
Alpara merupakan jenis obat yang
berbentuk sirup, obat ini dapat
menyembuhkan sakit flu seperti, demam,
batuk, bersin-bersin dan sakit kepala.
Dalam label obat terdapat bahasa petunjuk
dosis, bahasa petunjuk dosis ini yang
dianalisis.
Dosis atau Aturan Pemakaian

• Anak-anak 6-12 tahun
 : 3 kali sehari ½ kaplet

• Dewasa    : 3
kali sehari 1 kaplet

Obat di atas diperuntukkan untuk anak-anak
usia 6 sampai 12 tahun dan dewasa.
Kedua petunjuk tersebut kurang
efektif karena secara gramatikal
kalimatnya tidak ada predikatnya
tetapi secara makna kalimat di atas
efektif karena dalam bahasa petunjuk
dosis terdapat istilah P1 dan P2
sehingga antara pembeli dan penjual
ini dapat melakukan komunikasi dan
dapat dirasakan ketika P2 ini
membaca bahasa petunjuk dosis obat
di atas.

Petunjuk pertama berubah menjadi “Anak-
anak berusia 6 sampai 12 tahun
meminum obat setengah kaplet
sebanyak tiga kali sehari. Petunjuk
selanjutnya berubah menjadi “Dewasa
meminum obat satu kaplet sebanyak
tiga kali sehari”.

Dari hasil analisis bahasa petunjuk dosis
obat di atas, pembenarannya adalah:

• Anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun
meminum obat setengah kaplet
sebanyak tiga kali sehari.

• Dewasa meminum obat satu kaplet
sebanyak tiga kali sehari.

3. Obat Berbentuk Tablet
Decolgen
Decolgen merupakan obat berlabel biru

yang dapat meredakan gejala flu
seperti, sakit kepala, demam, bersin-
bersin dan hidung tersumbat, dalam
label obat terdapat bahasa petunjuk
dosis, bahasa petunjuk dosis ini yang
dianalisis peneliti.

Dosis
• Dewasa    : 3-4 kali

sehari, 1 tablet
• Anak-anak 6-12 tahun atau : 3-4

kali sehari, ½ tablet
Menurut petunjuk dokter
Bahasa petunjuk obat di atas efektif tetapi

secara gramatikal bahasa petunjuk
obat di atas tidak efektif karena dalam
kalimatnya tidak memiliki predikat
dan secara gramatikal kalimat bahasa
petunjuk tersebut tidak sesuai
kaidahnya karena dalam bahasa
petunjuk P1 dan P2 dapat dirasakan
ketika P2 membaca bahasa petunjuk
dosis dalam obat tersebut.

Petunjuk pertama berubah menjadi
“Dewasa meminum obat satu tablet
sebanyak tiga sampai empat kali
sehari”. Petunjuk kedua berubah
menjadi “Anak-anak berusia 6 sampai
12 tahun meminum obat setengah
tablet sebanyak tiga sampai empat
kali sehari”.

Hasil dari analisis bahasa petunjuk dosis di
atas dan pembenarannya adalah:

• Dewasa meminum obat satu tablet
sebanyak tiga sampai empat kali
sehari.

• Anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun
meminum obat setengah tablet
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sebanyak tiga sampai empat kali
sehari.

4. Obat Berbentuk Kapsul
Decolsin
Decolsin merupakan obat berlabel biru dan

dapat meredakan batuk berdahak.
Dalam label obat terdapat bahasa
petunjuk dosis, bahasa petunjuk dosis
ini yang dianalisis peneliti.

• Dewasa : 3 kali sehari 1 kapsul

Dosis di atas hanya untuk dewasa. Bahasa
petunjuk dosis di atas kalimatnya
efektif dilihat secara maknanya,
namun secara gramatikal kalimatnya
kurang efektif karena  karena
kalimatnya tidak memiliki predikat.
Kalimat pertama berubah menjadi
“Dewasa meminum obat satu kapsul
tiga kali sehari”.

Hasil dari analisis bahasa petunjuk dosis
obat di atas dan pembenarannya
adalah:

• Dewasa meminum obat satu kapsul
sebanyak tiga kali sehari.

b. Analisis Bahasa Petunjuk Efek
Samping Obat Batuk dan Flu
Berlabel Biru.

Setiap obat mempunyai kemungkinan untuk
menyebabkan efek samping, efek
samping obat juga merupakan hasil
interaksi yang kompleks antara
molekul obat dengan tempat kerja
yang spesifik dalam sistem biologik
tubuh.

Efek samping obat merupakan suatu reaksi
yang tidak diharapkan dan berbahaya
yang diakibatkan oleh suatu
pengobatan, seperti halnya efek obat
yang diharapkan, merupakan suatu

kinerja dari dosis atau kadar obat
pada organ sasaran.

Adapun analisis bahasa petunjuk efek
samping obat berlabel biru adalah:

Actifed
Actifed merupakan obat batuk yang

berlabel biru. Dalam label obat
terdapat bahasa petunjuk efek
samping. Bahasa petunjuk efek
samping ini sangatlah penting bagi
pengguna.

Efek Samping
• Mengantuk (Jelas)
• Gangguan pencernaan (Jelas)
• Sakit kepala(Jelas)
• Insomnia (Susah Tidur)
• Eksitasi (Gangguan organ pada laki-

laki)
• Tremor (Gemetar)
• Takikardi (Nadi berdenyut cepat)
• Aritmia (Gangguan pada jantung)
• Mulut kering (Jelas)
• Palpitasi (Detak jantung cepat)
• Sulit berkemih (Sulit buang air kecil)

Makna di atas merupakan efek samping
yang sudah dicantumkan ke dalam
label obat. Makna  di atas banyak
yang tidak komunikatif karena kata
yang terdapat dalam efek samping
tersebut maknanya banyak yang tidak
dimengerti oleh masyarakat. Dalam
konteks semiotik komunikasi terdapat
istilah P1 dan P2yang mana bahasa
petunjuk P1 dan P2 ini dapat
dirasakan ketika P2 membaca bahasa
petunjuk efek samping dalam obat
tersebut.

Makna pertama “mengantuk” maksud dari
efek samping ini setelah minum obat
tersebut pengguna obat dapat
menyebabkan mengantuk. Makna
kedua “gangguan pencernaan”,
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makna tersebut dimaksudkan bahwa
efek samping obat di atas
mengakibatkan gangguan pencernaan.
Makna yang ketiga “sakit kepala”
maksud dari efek samping ini setelah
minum obat tersebut pengguna dapat
menyebabkan sakit kepala. Makna
keempat “Insomnia”. Makna
insomnia tidak komunikatif karena
maknanya masyarakat tidak mengerti
maksud makna tersebut, insomnia
sendiri bisa juga disebut dengan susah
tidur, jadi maksud dari efek samping
di atas adalah obat tersebut
menyebabkan insomnia atau susah
tidur. Makna yang kelima “eksitasi”,
makna eksitasi ini tidak komunikatif
karena bagi masyarakat kata tersebut
asing, kata eksitasi sama dengan
gangguan organ pada laki-laki.
Maksud dari efek samping obat di
atas adalah setelah minukm obat
tersebut pengguna dapat
mengakibatkan eksitasi atau
gangguan organ pada laki-laki.
Makna selanjutnya yakni “tremor”,
kata ini asing sekali bagi masyarakat,
sehingga banyak yang tidak
mengetahui kata tremor. Makna ini
juga tidak komunikatif, karena
maknanya sulit untuk dipahami dan
dimengerti oleh masyarakat awam.
Tremor sendiri maksudnya adalah
sama dengan gemetar. Jadi efek
samping obat ini menyebabkan
tremor atau gemetar. Makna
“takikardi”, makna ini juga tidak
kouminkatif karena takikardi bagi
masyarakat awam mungkin tidak
banyak yang mengetahui maksud dari
makna takikardi yang terdapat dalam
efek samping obat tersebut, takikardi
sendiri menurut bidan setempat

maksudnya adalah sama dengan nadi
cepat, jadi maksud dari efek samping
tersebut setelah pengguna minum
obat tersebut dapat menyebabkan
takikardi atau nadi bedenyut cepat.
Makna selanjtnya “aritmia”, sama
seperti makna takikardi masyarakat
awam mungkin banyak yang tidak
mengenal istilah aritmia,jadi makna
aritmia sendiri tidak komunikatif dan
aritmia sendiri adalah ganggun
jantung, jadi pengguna setelah minum
obat tersebut efek sampingnya
menyebabkan pengguna tersebut
aritmia atau gangguan jantung.
Makna yang kesembilan “mulut
kering”, makna ini mungkin banyak
yang mengetahui. Jadi efek samping
dari penggunaan obat ini
menyebabkan mulut kering. Makna
kesepuluh “palpitasi”, makna
palpitasi ini tidak komunikatif karena
makna tersebut asing dan tidak
banyak yang mengerti palpitasi itu
apa dan palpitasi sendiri maksudnya
adalah detak jantung yang cepat, jadi
efek samping terhadap pengguna obat
tersebut adalah menyebabkan
palpitasi atau detak jantung cepat.
Makna yang terakhir yakni “sulit
berkemih”, makna tersebut
maksudnya adalah sulit buang air
kecil, jadi efek samping terhadap
pengguna obat tersebut menyebabkan
sulit berkemih atau sulit buang air
kecil.
Setelah menganalisis maksud makna

efek samping obat di atas,  yang kurang
dipahami oleh masyarakat dan
pembenarannya adalah:

• Mengantuk
• Gangguan pencernaan
• Sakit kepala
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• Susah tidur
• Gangguan organ terhadap laki-laki
• Gemetar
• Nadi berdenyut cepat
• Gangguan jantung
• Mulut kering
• Detak jantung cepat
• Sulit buang air kecil

c. Tingkat Kekomunikatifan Bahasa
Petunjuk Pemakaian Obat Batuk dan
Flu Berlabel Biru Terhadap
Efektivitas Keterbacaannya.

Secara singkat pengertian analisis
sendiri adalah suatu proses yang sistematis
dalam menguraikan suatu objek atau subjek
suatu penelitian dan selanjutnya disusun
dan diberikan suatu penilaian. Begitupun
dalam menganalisis sebuah bahasa petunjuk
pemakaian pada obat, yang dianalisis
adalah keefektifan bahasa yang terdapat
pada label obat tersebut.

3. Bahasa Petunjuk Pemakaian Obat
Batuk dan Flu Berlabel Biru yang
Kurang Komunikatif.

Berdasarkan hasil analisis bahasa petunjuk
obat batuk dan flu berlabel biru ada
beberapa bahasa petunjuk pemakaian obat
batuk dan flu berlabel biru yang kurang
komunikatif, hal itu disebabkan ada istilah
medis yang kurang dimengerti masyarakat
seperti makna reaksi hematologis, epileptik,
eksitasi, takikardia, aritmia ventikular,
gangguan gestro intestinal, palpitasi, nyeri
prekordial, sulit berkemih, tremor,
midriasis, konstipasi, retensi urine,
psikomotor, sedasi dan kesulitan miksi.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pada bab 4 dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kekomunikatifan bahasa
petunjuk terhadap efektivitas
keterbacaannya tinggi karena kalimat
yang terdapat dalam bahasa petunjuk
obat berlabel biru bisa dimengerti
oleh masyarakat akan tetapi dari segi
gramatikalnya tidak sesuai dengan
aturan dalam berbahasa.

2. Ada beberapa beberapa bahasa
petunjuk pemakaian obat batuk dan
flu yang berlabel biru yang kurang
komunikatif, hal itu disebabkan ada
beberapa istilah medis yang sulit
dimengerti oleh konsumen seperti
makna reaksi hematologis, epileptik,
eksitasi, takikardia, aritmia
ventikular, gangguan gestro intestinal,
palpitasi, nyeri prekordial, sulit
berkemih, tremor, midriasis,
konstipasi, retensi urine, psikomotor,
sedasi dan kesulitan miksi.
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ABSTRAK

Keywords: reading comprehension, effectiveness, descriptive texts, K-W-L strategy.
This study was designed to measure the effectiveness of K-W-L strategy in teaching

reading comprehension, especially descriptive texts. The study employed true
experimental design. The subjects of this study were 52 students at the tenth grade of MA
Darul Hikmah in the 2012/2013 academic year. The findings indicated that the K-W-L
strategy was effective in teaching reading comprehension. It was indicated by the
statistical result of independent t-test computation (Sig. 2-tailed) which was lower than
level of significance (0.046 < 0.05) which indicated that the null hypothesis (H0) was
rejected. In short, it can be concluded that there was a significant difference between pre-
test and post-test results.

INTRODUCTION
Reading enables people as readers

to catch information from a variety of
texts, written or printed information from
books, newspapers, magazines, brochures,
and many other things. By reading people
can build their creativity and thinking.
They can also give suggestion or opinion in
someone’s writing. According to
Silberstein (1994:12), reading is a complex
information processing skill in which the
reader interacts with text in order to (re)
create meaningful discourse. As a part of
language skills, reading plays an important
role for the success of language learning.
In reading activity, we are either reading
the text or trying to understand what the
text brings. Then, Leipzig (2011) sated that
reading is making meaning from print. It
requires: (1) identify the words in print –a
process called word recognition; (2)
construct an understanding from them –a

process called comprehension; (3)
coordinate identifying words and making
meaning so that reading is automatic and
accurate –an achievement called fluency.
Nuttall (1982:5) stated that reading means
getting out the text as nearly as possible the
message that the writer put into it.

Reading, as one of the macro skills
of English, is taught as a compulsory
lesson at MA Darul Hikmah - Mojokerto.
The competency of English lesson,
specially reading skill, is stated in the
Content Standard Curriculum (Kurikulum
Standar Isi) year 2006 (Kemendinas, 2006)
is that students are expected to be able to
comprehend the meaning short functional
and essay texts in the form of narrative,
descriptive and news item. This
competence standard is broken down into
some basic competence: 1) Responding the
meaning of the short functional texts such
as: announcement, advertisement,
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invitation, etc. 2) Responding the meaning
and rhetorical texts in the form of
narrative, descriptive, and news item.
Then, the basic competence is broken
down into some indicators which
implemented in the teaching and learning
process.

Teaching reading skill to the
language learners is not an easy thing to
do. For students, reading English text
needs an adequate knowledge such as the
accuracy to read words or phrases. When
the student is asked to read a text, there are
some students still on chatting with their
friends. It happens because they cannot get
the point of the text although they read it.
Finding vocabulary meanings of a text is
also the students’ problem mostly happen,
students had difficulty to recognize a topic
of a text. Thus, teaching reading is required
for English teachers today. English teacher
are asked to help the students not only to
read the text but also understand the
content or message of the text.

METHOD
This research is designed to

measure the effectiveness of K-W-L
strategy in teaching reading comprehension
at the tenth grade students of MA Darul
Hikmah. The strategy offered is used as
one of the alternative method to help the
students being able to comprehend the text
related to their major. The strategy is
applied by using K-W-L chart that lead
students to monitor their comprehension
for the reading process that includes what
students know, want to know, and learnt.
Further, this strategy can elicit the
students’ prior knowledge related to the
topic, allows students to assess their
comprehension of the text.

This study was conducted based on
the true experimental design. The
researcher used true experimental design
because it needed random selection. It is
supported by Ary et. al (2010:302) who
believed that “true experimental designs
(also called randomized designs) use
randomization and provide maximum
control of extraneous variables”. In
addition, Fraenkel et. al (2012:270) stated
that the essential ingredient of a true
experimental design is that subjects are
randomly assigned to treatment groups.

In the procedures and the
implementation process, the teacher shows
a blank KWL chart and explains what each
column requires. The teacher, using a
current reading assignment, demonstrates
how to complete the columns and creates a
class KWL chart. For the know column, as
students brainstorm background
knowledge, they should be encouraged to
group or categorize the information they
know about the topic. For the want-to-
know column, students form questions
about the topic in terms of what they want
to know. The questions prepare the
students to find information and set their
purpose for reading, previewing the
material at this point often results in more
relevant questions.

For the learned column, this step
provides students with opportunities to
make direct links among their purpose for
reading, the questions they had as they read
and the information they found. Here they
identify what they have learned. It is a
crucial step in helping students identify the
important information and summarize the
important aspects of the text.

The teacher on the next reading
assignments can ask students individually
or in pairs to identify what they already
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know and then share with the class, create
questions for the want-to-know column
either individually or in pairs and share
with class, and finally after reading,
complete the learned column. The teacher
closes this activity with a discussion of
how students can use KWL charts in their
own reading and learning. The procedures
employed are adapted from Connecticut
State Department of Education (2007).

FINDINGS
Based on the result of students’

reading comprehension tests, it was found

that K-W-L strategy is effective in teaching
reading comprehension descriptive texts. It
was shown by the result of t-test. There are
two t-tests used, independent and
dependent t-test (paired sample test).

The following tables recapped the
statistical calculation of independent t-test
in pre-test and post-test between
experimental and control group, and the
result of paired sample test (dependent t-
test) in experimental group using SPSS
16.0 for windows.

Table 1 Independent Samples Test
Pretest

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Levene's Test
for Equality of
Variances

F .491

Sig. .487

t-test for
Equality of
Means

T .512 .512

Df 50 48.321

Sig. (2-tailed) .611 .611

Mean Difference 2.50000 2.50000

Std. Error Difference 4.88159 4.88159

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower -7.30495 -7.31340

Upper 12.30495 12.31340

The result of independent t-test
shows that the Sig. (2-tailed) of both
groups is 0.611. It is higher than level of
significance (0.611 > 0.05). It could be

said that H0 is accepted. In conclusion, the
result indicated that there is no significant
difference between pre-test means for
those two groups
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Table 2 Independent Samples Test
Posttest

Equal variances
assumed

Equal variances
not assumed

Levene's Test
for Equality of
Variances

F .473

Sig. .495

t-test for
Equality of
Means

T 2.047 2.047

Df 50 49.596

Sig. (2-tailed) .046 .046

Mean Difference 12.30769 12.30769

Std. Error Difference 6.01133 6.01133

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower .23358 .23114

Upper 24.38181 24.38424

Meanwhile, the result of independent
sample t-test shows that the Sig. (2-tailed)
of both groups is 0.046. It is lower than
level of significance (0.046 < 0.05). It
could be said that H0 is rejected. In
conclusion, the result of independent
sample t-test indicated that there is
significant difference between post-test
means for those two groups.

In addition, the table 3 shows the
calculation of paired sample test in

experimental group. The result of Sig. (2-
tailed) was 0.000. The obtained value of
significance was lower than the level of
significance (0.000 < 0.05). It can be said
that the null hypothesis (H0) is rejected. In
conclusion, it could be concluded that
there is significant difference between
pre-test and post-test scores in
experimental group.

Table 3 Paired Samples Test
Pair 1

Pretest_Exp -
Posttest_Exp

Paired Differences Mean -14.61538

Std. Deviation 15.29203

Std. Error Mean 2.99901

95% Confidence Interval of
the Difference

Lower -20.79197

Upper -8.43880
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T -4.873

Df 25
Sig. (2-tailed) .000

Moreover, calculating the effect
size is conducted to know whether or not
the treatment gave some effects on
students’ reading ability. In this study,
Cohen’s formula was used to calculate the
effect size. The result was 0.554.
According to Cohen (2007:521), the result
could be categorized as a moderate effect.
In conclusion, the treatment of K-W-L
strategy brought a moderate significant
effect in students’ reading ability.

DISCUSSIONS
K-W-L strategy is a teaching

reading strategy which has been proven by
some reading experts as an effective
strategy to help students to comprehend
texts. The following presents the reading
experts’ statements about the strategy. Bos
& Vaughn (in Fengjuan, 2010:78) stated
that this strategy is an instructional
scheme that develops active reading of
expository texts by activating learners’
background knowledge.

Blachowicz and Ogle (2008:113)
stated that K-W-L strategy helps students
lacking confidence in both reading and
writing, because the teacher is the first one
to write on the board. This permits
children to see the written forms of key
terms they will encounter in text later. It
also models what the students will write
on their own worksheets or in their
learning logs. Vacca and Vacca (in
Ibrahim, 2012:20) stated that K-W-L
guide students’ interaction with texts, and
help them to clarify and extend meaning,
modeling the K-W-L technique reduces
the initial  risk and creates a willingness to

engage in the process, engage the class in
brainstorming, and get the class actively
involved in making associations with the
topic.

Conner (2006) said that K-W-L
strategy serves several purposes: 1) elicits
students’ prior knowledge of the topic of
the text, 2) sets a purpose for reading, 3)
helps students to monitor their
comprehension, 4) allows students to
assess their comprehension of the text, 5)
provides an opportunity for students to
expand ideas beyond the text. The purpose
of the K-W-L procedures is to help
students become good readers by learning
to do the things that good readers do.
KWL helps students engage with texts in
deliberate and purposeful (strategic) ways.

Furthermore, Sasson (2006) stated
that The K-W-L strategy helps teachers
keep students interested as they think
about what they want to know and what
they have learned. Shelley (1997) said that
the goal is to facilitate students' becoming
independent readers and learners with
increased ability to comprehend, select,
and retain important information.

Based on the result of research
findings, it can be seen that K-W-L
strategy is effective in teaching reading
descriptive text. The tenth grade students
of MA Darul Hikmah achieved better in
reading comprehension. The result of
independent t-test showed the probability
was higher than the level of significance,
the null hypothesis was rejected. It means
that there was significant different of the
experimental and the control group in the
post-test scores. Moreover, the result of
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effect size showed that the value was
0.554. According to Cohen, the effect size
of 0.554 means the treatment gave
moderate effect to the students’ score in
experimental group.

To sum up, K-W-L strategy of this
study does the students not only achieve
better in reading comprehension but also
makes students actively involved in the
teaching and learning process.
CONCLUSIONS

The objective of this study was to
measure the effectiveness of K-W-L
strategy in teaching reading
comprehension. The t-test was conducted
in this study. The result of independent t-
test in post-test indicated that the Sig. (2-
taied) of both groups was 0.046; it was
lower than the level of significance. It can
be said that there is a significant
difference between post-test means for
experimental and control group.
Meanwhile, the calculation of dependent
t-test in experimental group was 0.000; it
is lower than the level of significance. It
can be concluded that there is a significant
difference between pre-test and post-test
means in experimental group.

Furthermore, the calculation of
effect size shows that the value was 0.554.
It means that the treatment gave moderate
effect. All in all, the results show that K-
W-L strategy is effective in teaching
reading comprehension mainly in
descriptive texts.

The conclusions were wrote as
follows: (1) K-W-L strategy helps
students to get information in a text, (2)
the strategy, in teaching reading, can help
to stimulate students’ prior knowledge, (3)
it is also support them to connect their
prior knowledge with the new information

they get. In short, K-W-L strategy is good
strategy in teaching reading.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Sosialisasi, Jumlah Peserta ATPEM
Tutorial Tatap Muka (TTM) bukanlah perkuliahan. Tutorial Tatap Muka hanya

membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai
mahasiswa. Maka dari itu, dalam satu semester terdapat matakuliah yang tidak
disediakan TTM-nya. Terhadap matakuliah yang tidak ada TTM-nya mahasiswa
diharapkan belajar secara mandiri. Jika dengan belajar sendiri mengalami kesulitan
mahasiswa dapat mengajukan permintaan bantuan turoial(ATPEM). Untuk memotivasi
para mahasiswa agar bersedia mengikuti tutorial ATPEM perlu ada sosialisasi
kepadanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah peserta ATPEM pada semester
sebelumnya sangat minim. Selain itu, mahasiswa memerlukan informasi yang jelas
tentang tutorial ATPEM tersebut. Maka dari itu, mahassiswa harus diberikan gambaran
secara jelas tentang tutorial ATPEM. Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan
mereka tertarik terhadap tutorial ATPEM. Untuk menarik mahasiswa tidak hanya melalui
penjelasan saja, dapat juga sosialisasi ATPEM dilengkapi dengan menggunakan brosur
yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka. Tujuan dari sosialiasasi adalah agar
jumlah peserta ATPEM meningkat, Selain itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh
sosialisasi yang disampaikan para penangung jawab wilayah terhadap jumlah mahasiswa
peserta ATPEM. Berdasarkan data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa sosialisasi
ATPEM melalui ceramah dan brosur tidak berpengaruh terhadap jumlah peserta ATPEM.

PENDAHULUAN
Setiap semeseter terdapat beberapa

matakuliah yang harus Dipelajari oleh
mahasiswa, paling tidak ada empat sampai
lima matakuliah. Dari lima matakuliah
tersebut tidak semua ada Tutorial Tatap
Muka Wajibnya. Tiga matakuliah
disediakan TTM Wajib, sedangkan dua
matakuliah harus dipelajari sendiri atau
didiskusikan dengan teman mahasiswa
yang lain. Matakuliah yang tidak ada

tutorialnya, mahasiswa dapat minta bantuan
untuk diadakan tutorial TTM ATPEM.

Penyelenggaraan tutorial ATPEM
tidak semudah yang dibayangkan. Banyak
kendala yang dihadapi baik oleh para
penanggung jawab wilayah maupun para
pengurus pokjar. Hal ini disebabkan adanya
ketidaksiapan mahasiswa mengiktui
ATPEM karena biaya yang harus dibayar
oleh mahasiswa. Selain itu, adanya
persayaratan bahwa satu kelas ATPEM
minimal terdiri dari dua puluh mahasiswa.
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Oleh karena itu, untuk mengadakan kelas
tutorial ATPEM perlu penjelasan yang
ekstra kepada mahasiswa agar mahasiswa
termotivasi untuk mengikuti TTM ATPEM.

Penjelasan ekstra yang dimaksud
adalah perlu informasi yang lebih rinci,
berkali-kali dilakukan, dan membutuhkan
waktu beberapa minggu. Oleh karena itu,
para pengurus pokjar dan para penanggung
jawab wilayah selalu menyampaikan
informasi atau menyosialisasikan tentang
tutorial ATPEM. Sosialisasi ATPEM perlu
dilakukan mengingat banyak mahasiswa
yang belum mengetahui manfaat dan
keuntungan yang diperoleh dari mengikuti
tutorial ATPEM. Keuntungan yang
dimaksudkan di antaranya, menambah
pengetahuan dan wawsan para mahasiswa.
Selain itu, nilai ATPEM berkontribusi 50%
terhadap nilai ujian akhir semester. Untuk
itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan
para mahasiswwa mengikuti tutorial
ATPEM.

Pertimbangan lain bahwa
mahasiswa perlu mengikuti tutorial
ATPEM adalah keterbatasan waktu untuk
membaca modul. Mahasiswa S1 PGSD
maupun S1 PAUD mempunyai tanggung
jawab mengajar setiap hari. Waktu mereka
banyak dicurahkan untuk pekerjaan di
sekolah. Juga perkerjaan rumah setelah
mereka pulang dari dinas. Kesempatan
mereka untuk membaca bahan ajar hanya
disela-sela waktu yang tersisa. Jika
memang mereka terkendala oleh waktu,
maka penanggung jawab wilayah(PW)
mendorong mereka untuk mengikuti
tutorial ATPEM. Dengan adanya tutorial
mereka akan terpicu untuk belajar karena
tujuan dari tutorial adalah memicu dan
memacu proses belajar mahasiwa. Selain
itu, diharapkan mahasiswa ada kemauan
untuk mempelajari modul. Oleh karena itu,

peran tutor dalam memberikan motivasi
belajar sangat penting dan hendaknya tutor
berusaha terus agar mahasiswa termotivasi
untuk belajar.

Pertimbangan yang kedua perlu
mengikuti tutorial ATPEM adalah setiap
semester matakuliah yang harus dipelajari
mahasiswa ada lima matakuliah. Hal ini
belum termasuk jika mahasiswa pada
semester sebulumnya ada matakuliah yang
tidak lulus dan harus diulang pada semester
yang bersamaan mengambil matakuliah
wajib. Banyaknya matakuliah yang harus
dipelajari membuat mereka membaca
secara serampangan. Maksudnya mereka
membaca hanya judul atau membaca secara
acak. Dengan membaca seperti di atas
mengakibatkan mereka tidak memahami
apa yang telah mereka baca. Akibat yang
lebih buruk karena ketidaksiapan dalam
mengikuti ujian, nilai ujian akhir semester
jelek atau tidak lulus.

Dari berbagai alasan di atas
menunjukkan bahwa sosialisasi ATPEM
perlu dilakukan kepada para mahasiswa
baik menggunakan brosur maupun dengan
menggunakan ceramah. Adapun tujuan
yang ingin dicapai dari penelitian, sebagai
berikut; (1) mendeskripsikan pengaruh
sosialisasi ATPEM melalui brosur dan
ceramah terhadap Jumlah peserta tutorial
ATPEM di Pokjar Kabupaten Mojokerto,
(2) mendeskripsikan tanggapan para
mahasiswa atas sosialisasi tutorial ATPEM
yang dilakukan oleh penanggung jawab
wilayah , (3)mendeskripsikan pengaruh
sosialisasi ATPEM terhadap jumlah peserta
tutorial ATPEM di pokjar Kabupaten
Mojokerto.

METODE PENELITIAN
Penyampaian sosialisasi ATPEM

adalah kepada semua mahasiswa yang ada
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di pokjar Al-Khodijah Kabupaten
Mojokerto. Jumlah mahasiswa sebanyak
1683 orang. Jumlah tersebut tersebar dari
semester satu sampai dengan semester
sepuluh. Masing-masing kelas jumlah
mahasiswanya tidak sama, berkisar antara
dua puluh tiga sampai dengan dua puluh
lima.

Semua mahasiswa yang ada dalam
pokjar tersebut sebagai populasi penelitian.
Namun melihat besarnya populasi, peneliti
membatasi subyek penelitian dengan
menggunakan sampel. Pendapat ini
ditunjang oleh pendapat
Arikunto(1993:125) sebagai berikut,”
sebagai ancer-ancer jika peneliti
mempunyai beberapa ratus subyek dalam
populasi, mereka dapat menentukan kurang
lebih 25%-30% dari jumlah subjek
tersebut”. Maka dari itu, sampel dalam
penelitian ini sebagai wakil dari seluruh
mahasiswa adalah peserta yang sudah
membayar ATPEM atau yang sudah
terdaftar sebagai peserta ATPEM . Dari
jumlah peserta ATPEM ini pun masih
terlalu besar, maka dari itu, peneliti
mengambil kebijakan untuk memperkecil
obyek penelitian dengan mengambil wakil
dari setiap kelas.

Dari jumlah peserta ATPEM yang
ada, setiap kelas diambil secara acak empat
orang untuk mewakili yang lain dalam
menjawab angket yang tersedia. Jumlah
sampel keseluruhan ada 34 orang
mahasiswa. Jadi data penelitian
dikumpulkan dengan menggunakan angket
, selain itu dengan mengadakan wawancara.
Wawancara yang dilakukan dengan tidak
terstruktur, karena peneliti hanya bertanya
ssecara garis besarnya saja. Sugiyono
(2011:140) berpendapat wawancara tidak
terstruktur adalah wawancara yang bebas di
mana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk
mengumpulkan datanya. Pedoman
wawncara yang digunakan hanya berupa
garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan.

Angket diberikan kepada wakil dari
peserta ATPEM, dengan maksud untuk
memperoleh gambaran tentang tutorial
ATPEM dan untuk mengetahui
keikutsertaan mereka dalam tutorial
ATPEM. Demikian juga dengan
mengadakan wawancara dimaksudkan
untuk mengetahui lebih luas tentang
tutorial ATPEM yang selama ini diadakan,
dan juga ATPEM yang sedang berjalan.

Penelitian ini termasuk penelitian
deskripsi kualitatif, maka dari itu dalam
memberikan penjelasan menggunakan kata-
kata. Miles dan Michael (1992:15-16)
berpendapat bahwa analisis kualitatif, data
yang muncul berwujud kata-kata dan bukan
rangkaian angka. Data itu mungkin telah
dikumpulkan dalam aneka macam cara, dan
biasanya diproses kira-kira sebelum siap
digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap
menggunakan kata-kata yang biasanya
disusun ke dalam teks yang diperluas.
Selain itu, Arikunto(1993:209) berpendapat
bahwa data yang bersifat kualitatif yaitu
yang digambarkan dengan kata-kata atau
kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori
untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang
diperoleh menggunakan analisis Deskriptif
Persentase. Dengan deskriptif prosentase
dimaksudkan dapat memberikan gambaran
mengenai distribusi frekuensi. Analisis
deskriptif bertujuan untuk memberikan
deskripsi mengenai penelitian berdasarkan
data yang diperoleh peneliti, penyajian
hasil analisis deskritif berupa Frekuensi dan
persentase (Azwar, 1997:126). Selain itu,
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Hadi (1988:455) menjelaskan bahwa
metode persentase rata-rata dimulai dengan
mengubah data tiap-tiap bulannya ke dalam
persentase untuk masing-masing tahunnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memperoleh data, angket

diberikan terbatas pada peserta ATPEM
yang sudah mengikuti tutorial ATPEM.
Mereka merupakan wakil secara
keseluruhan mahasiswa yang ada di pokjar
Mojokerto berjumlah 1683 mahasiswa.
Yang ikut tutorial ATPEM adalah semester
empat dan semester sepuluh. Mahasiswa
semester empat adalah mahasiswa
penerima beasiswa dari Provinsi. Mereka
secara langsung terdaftar sebagai peserta
ATPEM. Mahasiswa semester sepuluh
adalah mahasiswa yang murni mengikuti
tutorial ATPEM dengan swadana
membayar sendiri. Oleh karena itu, pada
proses pendataan dan pembuatan daftar
nama-nama mahasiswa peserta ATPEM,
mahasiswa semester empat nama-nama
yang bersangkutan sejumlah 46 mahasiswa
sudah terdaftar secara rinci. Berbeda
dengan mahasiswa semester sepuluh,
pengurus pokjar harus membagi jumlah
mahsiswa yang mengikuti tutorial ATPEM
ke dalam kelas-kelas tutorial. Perbedaan
semester empat dan maahasiswa semester
sepuluh sudah jelas yaitu penerima bea
siswa dan tidak. Mahasiswa peserta
ATPEM swadana, meraka harus membayar
biaya yang telah ditentukan oleh
Universitas Terbuka .

Selanjutnya bagaimana tanggapan
dan tidak lanjut mahasiswa terhadap
tutorial ATPEM tersebut? Untuk melihat
tanggapan dan minat mahasiswa terhadap
tutorial ATPEM setelah mendapatkan
penjelasan dan brosur dari penanggung
jawab wilayah , sebagai berikuT:

1. Peserta yang mengikuti tutorial
ATPEM masa registrasi 2012.1

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Semester 4 10 29.41
Semester 10 24 70.59
Total 34 100

Peserta ATPEM pada saat ini terdiri dari
dua semester yaitu semester X dan
semester IV.
2. Prosentase jawaban mahasiswa

tentang pengurus pokjar dan
penanggung jawab wilayah dalam
mensosialisasikan tutorial ATPEM.

Jawaban Frekuen
si

Persentase
(%)

Ya 34 100
Tidak 0 0
Total 34 100

Seratus prosen jawaban mahasiswa
menyatakan bahwa penanggung jawab
wilayah mensosialisasikan ATPEM
kepada semua mahasiswa.

3. Media yang digunakan pengurus
pokjar dan penanggung jawab
wilayah mensosialisasikan ATPEM
yang mudah diterima mahasiswa.

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Brosur 0 0
Ceramah/penje
lasan

28 82.35

Jawaban a & b 5 17.65
Total 34 100

Lebih dari Separo mahasiswa
berpendapat bahwa penyampaian
sosialisasi ATPEM dengan system
ceramah /penjelasan, sedangkan
dengan media campuran 17.65 prosen.

4. Prosentase yang menunjukkan
bahwa pada semester sebelumnya
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pernah/tidak pernah mengikuti
tutorial ATPEM.

Jawaban Frekuen
si

Persentase
(%)

Pernah 27 79.41
Tidak pernah 7 20.59
Total 34 100

5. Prosentase yang menunjukkan
bahwa nilai mereka
memuaskan/tidak memuaskan
setelah mengikuti ATPEM.

Jawaban Frekuen
si

Persentase
(%)

Ya 8 23.53
Tidak 18 52.94
Belum tahu 8 23.53
Total 34 100

Lebih dari Separo mahasiswa berpendapat
bahwa nilai mereka tidak memuaskan
setelah mengikuti tutorial ATPEM.
6. Prosentase jumlah mahasiswa

termasuk mahasiswa yang
mendapatkan beasiswa atau tidak
mendapatkan beasiswa.

Jawaban Frekuen
si

Persentase
(%)

Ya 24 70.59
Tidak 10 29.41
Total 34 100

Lebih dari Separo mahasiswa berpendapat
mereka mendapatkan beasiswa.
7. Penggunaan kelebihan uang

beasiswa.

Jawaban Frekuen
si

Persentase
(%)

Bayar
ATPEM

18 52.94

Kebutuhan
keluarga

3 8.82

Lain-lain 13 38.24
Total 34 100

Lebih dari Separo mahasiswa berpendapat
sisa uang beasiswa selain untuk bayar SPP
untuk bayar ATPEM dan 38,24 prosen
untuk lain-lain.
8. Alasan mengikuti tutorial ATPEM.

Jawaban Frekuensi Persentas
e (%)

Menambah
wawasan

20 58.82

Mendapatkan
kontribusi
nilai 50%

14 41.18

Total 34 100
Lebih dari Separo mahasiswa berpendapat
bahwa mereka mengikuti ATPEM untuk
menambah wawasan.
9.Prosentase yang menunjukkan

mahasiswa keberatan/tidak keberatan
dalam membayar biaya ATPEM.

Separo lebih mahasiswa berpendapat
mereka berkeberatan membayar uang
ATPEM.
10.Langkah selanjutnya setelah

berminat mengiktui ATPEM:

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Mendaftark
an diri ke
pengurus
pokjar

29 85.29

Mendaftar
ke UPBJJ
Suarabaya

5 14.71

Total 34 100

Jawaban Frekuensi
Persentase
(%)

Ya 18 52.94
Tidak 16 47.06
Total 34 100
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 Lebih dari delapan puluh prosen setelah
berminat mengikuti ATPEM selanjutnya
mereka mendaftar ke pengurus pokjar.

11. Prosentase yang menunjukkan
pembayaran billing oleh mahasiswa.

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Pengurus
Pokjar

13 38.24

Bank yg
ditunjuk

21 61.76

Total 34 100
Lebih dari Separo mahasiswa membayar ke
Bank yang telah ditunjuk.
12. Prosentase yang menunjukkan

bahwa tutorial ATPEM
dilaksanakan tepat waktu/tidak.

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Ya 32 94.12
Tidak 2 5.88
Total 34 100

Sembilan puluh prosen lebih mahasiswa
berpendapat bahwa tutorial dilaksanakan
tepat waktu.
 13. Prosentase yang menunjukkan

kedatanagn mahasiswa dalam
tutorial ATPEM.

Lebih dari Separo mahasiswa berpendapat
bahwa mereka mengikuti ATPEM untuk
menambah wawasan.
14. Prosentase kesiapan mahasiswa

dalam mengikuti tutorial ATPEM
yang berkaitan dengan membaca
modul atau tidak membaca modul.

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Ya 22 64.71
Tidak 12 35.29
Total 34 100
Separo lebih mahasiswa mempersiapkan
diri sebelum mengikuti tutorial dengan cara
membaca modul yang telah diterimanya.
 15. Prosentase partisipasi aktif/tidak

selama tutorial berlangsung.

Jawaban Frekuensi Persentase
(%)

Ya 34 100
Tidak 0 0
Total 34 100

 Seratus prosen mahasiswa
berpartisipasi aktif selama tutorial
berlangsung.

Para penanggung jawab wilayah
dan pengurus pokjar berusaha
mensosialisasikan ATPEM kepada semua
mahasiswa, yang ada di pokjar Mojokerto,
setiap kelas dimasuki dan diberikan
penjelsan, namun hanya semester X yang
mengikutinya. Tentu ada alas an tersendiri
bagi mereka tidak mengikuti ATPEM.
Salah satu alas an dapat dilihat dari
jawaban mereka pada pertanyaan nomor 9,
bahwa mereka keberatan membayar uang
ATPEM . Mereka bukan mahasiswa
penerima beasiswa provinsi maupun
beasiswa dari daerah. Maka dari itu,
mereka merasa keberatan dengan
membayar biaya ATPEM sebesar sesuai
dengan ketentuan . Selain itu, para
mahasiswa pernah mengikuti TTM-
ATPEM namun hasil yang dicapai tidak
memuaskan. Dari dua alas an ini
menyebabkan mereka enggan untuk
mengikuti ATPEM.

Jawaban Frekuensi
Persentase
(%)

Ya 30 88.24
Tidak 4 11.76
Total 34 100
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Walaupun terdapat alasan yang kuat
sebagai penyebab ketidakikutnya mereka
pada tutorial ATPEM, lain halnya dengan
mahasiswa semester sepuluh, mereka
mengikuti ATPEM ada pertimbangan lain.
Semester sepuluh merupakan semester
terakhir kuliah di S1 PGSD mereka harus
selesai tepat waktu. Selain itu, banyak
tugas yang harus mereka selesaikan tepat
waktu , terutama membuat laporan PKP
dan menyiapkan diri untuk ujian pratik.
Maka dari itu, mereka lebih baik untuk
mengikuti tutorial ATPEM sembari mereka
dapat bertemu dengan teman untuk
berdiskusi tentang permasalahan dan tugas
yang sedang dihadapinya. Tentu saja
mereka mengikuti ATPEM juga
mengharapkan adanya kontribusi nilai
50%.

Tutorial ATPEM dilaksanakan
setelah tutorial wajib berjalan tiga atau
empat pertemuan. Hal ini dimaksudkan
agar para penaggung jawab wilayah
mempunyai kesempatan menyampaikan
informasi tentang ATPEM kepada para
mahasiswa. Jadi selama kurun waktu yang
tersedia tersebut digunakan sebaik-baiknya
untuk menarik minat mahasiswa mengikuti
tutorial ATPEM. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban yang ada, bahwa semua
mahasiswa memperoleh penjelasan tentang
tutorial ATPEM. Tentu saja penjelasan
tersebut secara panjang lebar yang
berkaitan dengan keuntungan yang ada
setelah mengikuti tutorial ATPEM. Selain
itu, tentang bagaimana cara mendaftar,
mengisi formulir untuk mendapatkan
billing, kepada siapa semua berkas tersebut
diserahkan, semuanya dijelaskan oleh
penanggung jawab wilayah.

Tutorial ATPEM seperti halnya
tutorial wajib yang selama ini diterapkan
pada program S1 PGSD maupun S1

PGPAUD, maksudnya bahwa penjadwalan,
dan rekrutmen tutorial dilakukan oleh
UPBJJ UT Surabaya. Matakuliah yang
diminati mahasiswa untuk diikuti
tutorialnya dibuatkan jadwal dan
ditentukan tutornya sesuai dengan
matakuliah tersebut.Demikian pula
ketentuan tentang banyaknya pertemuan
selama tutorial ATPEM juga ditentukan
oleh UPBJJ. Selain itu, penentuan tentang
kapan mulai tutorial dan kapan tutorial
diakhiri juga ditentukan oleh UPBJJ. Jadi
semua yang berkaitan dengan pelaksanaan
tutorial ditentukan oleh UPBJJ.

Para penanggung jawab wilayah
dan pengurus pokjar berusaha
mensosialisasikan ATPEM kepada semua
mahasiswa, yang ada di pokjar Mojokerto,
setiap kelas dimasuki dan diberikan
penjelsan, namun hanya semester Xsepuluh
yang mengikutinya. Tentu ada alasan
tersendiri bagi mereka yang tidak
mengikuti ATPEM. Salah satu alasan dapat
dilihat dari jawaban mereka pada
pertanyaan , apakah Saudara berkeberatan
membayar biaya ATPEM sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan UT? Dari
sejumlah mahasiswa menjawab bahwa
mereka keberatan untuk membayar biaya
ATPEM. Hal ini dapat dimaklumi karena
tidak semua mahasiswa yang ada mulai
dari semester satu sampai dengan
mahasiswa semester sepuluh adalah
penerima bea siswa. Mereka menjawab
demikian karena mereka termasuk
mahasiswa tidak menerima beasiswa baik
dari provinsi maupun beasiswa dari daerah.
Maka dari itu, mereka merasa keberatan
dengan membayar biaya ATPEM sebesar
sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain
itu, para mahasiswa pernah mengikuti
TTM-ATPEM namun hasil yang dicapai
tidak memuaskan. Dari dua alas an ini
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menyebabkan mereka enggan untuk
mengikuti ATPEM.

Walaupun terdapat alasan yang kuat
sebagai penyebab ketidakikutnya mereka
pada tutorial ATPEM, lain halnya dengan
mahasiswa semester sepuluh, mereka
mengikuti ATPEM ada pertimbangan lain.
Semester sepuluh merupakan semester
terakhir kuliah di S1 PGSD mereka harus
selesai tepat waktu, dan dikarenakan
banyak tugas yang harus mereka selesaikan
tepat waktu , terutama membuat laporan
PKP dan menyiapkan diri untuk ujian
pratik. Maka dari itu, mereka lebih baik
untuk mengikuti tutorial ATPEM sembari
mereka dapat bertemu dengan t eman dan
berdiskusi tentang permasalahan dan tugas
yang sedang dihadapinya. Tentu saja
mereka mengikuti ATPEM juga
mengharapkan adanya kontribusi nilai
50%.

Tutorial ATPEM dilaksanakan
setelah tutorial wajib berjalan tiga atau
empat pertemuan. Hal ini dimaksudkan
agar para penaggung jawab wilayah
mempunyai kesempatan menyampaikan
informasi tentang ATPEM kepada para
mahasiswa. Jadi selama kurun waktu yang
tersedia tersebut digunakan sebaik-baiknya
untuk menarik minat mahasiswa mengikuti
tutorial ATPEM. Hal ini dapat dilihat dari
jawaban yang ada, bahwa semua
mahasiswa memperoleh penjelasan tentang
tutorial ATPEM. Tentu saja penjelasan
tersebut secara panjang lebar yang
berkaitan dengan keuntungan yang ada
setelah mengikuti tutorial ATPEM. Selain
itu, tentang bagaimana cara mendaftar,
mengisi formulir untuk mendapatkan
billing, kepada siapa semua berkas tersebut
diserahkan, semuanya dijelaskan oleh
penanggung jawab wilayah.

Selain itu, para penanggung jawab
wilayah juga memberikan penjelasan
bahwa tutorial ATPEM seperti halnya
tutorial wajib yang selama ini diterapkan
pada program S1 PGSD maupun S1
PGPAUD, maksudnya bahwa penjadwalan,
dan rekrutmen tutor dilakukan oleh UPBJJ
UT Surabaya. Matakuliah yang diminati
mahasiswa untuk diikuti tutorialnya
dibuatkan jadwal dan ditentukan tutornya
sesuai dengan matakuliah
tersebut.Demikian pula ketentuan tentang
banyaknya pertemuan selama tutorial
ATPEM juga ditentukan oleh UPBJJ.
Selain itu, penentuan tentang kapan mulai
tutorial dan kapan tutorial diakhiri juga
ditentukan oleh UPBJJ. Jadi semua yang
berkaitan dengan pelaksanaan tutorial
ditentukan oleh UPBJJ.

Para penanggung jawab wilayah
sudah menjelaskan secara panjang lebar
tentang tutorial ATPEM, tetapi kenyataan
yang mengikuti turoial ATPEM kurang dari
50% dari jumlah mahasiswa yang ada di
pokjar kabupaten Mojokerto. Sosialisasi
dengan menggunakan brosur hasilnya tidak
efektif. Sedangkan sosialisasi dengan
ceramah/memberikan penjelsan hasilnya
lebih efektif, yaitu 82, 35% .

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh
terhadap jumlah peserta ATPEM baik
sosialisasi melalui brosur maupun
ceramah/penjelsan yang dilakukan
penanggung jawab wilayah di pokjar
Mojokerto.Hal ini dapat dilihat dari hasil
analisis di atas bahwa peserta ATPEM pada
masa registrasi 2012.2 kurang dari 50%
dari junmlah mahasiswa yang ada di pokjar
Mojkokerto. Salah satu kendala atau
sebagai alasan tidak mengikuti tutorial
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ATPEM adalah biaya ATPEM yang
dianggap tinggi. Selain itu, mahasiswa
tidak tertarik adanya kontribusi nilai 50%
terhadap nilai ujian akhir semester. Juga
pengalaman mahasiswa pada semester
sebelumnya pernah mengikuti tutorial
ATPEM, namun nilainya tidak
memuaskan.

Namun demikian jika dilihat
keefektifan sosialisasi ATPEM dengan
menggunakan cerama/penjelasan lebih
efektif bila dibandingkan dengan
menggunakan brosur. Mahasiswa memilih
dengan diberikan penjelasan/ceramah
dalam mensosialisasikan ATPEM daripada
dengan menggunakan brosur. Sosialisasi
ATPEM dengan ceramah/memberikan
penjelasan hasilnya mencapai 82,35% dari
responden yang ada.
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ABSTRAK

Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Motivasi, Hasil Belajar.
Penelitian ini bertujuan menerapkan pembelajaran model inkuiri terbimbing,

serta menguji pengaruhnya terhadap peningkatan motivasi siswa dan hasil belajar pada
mata diklat menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup kelas X
APK di SMK Muhammdiyah 2 Malang dengan dua siklus sebanyak empat kali
pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus I jumlah siswa kelas X APK yang
dinyatakan tuntas belajar sebesar 75% dan 25% dinyatakan belum tuntas belajar. Pada
siklus II tingkat ketuntasan belajar siswa kelas X APK meningkat menjadi 92,5%
dinyatakan tuntas belajar dan 7,5% dinyatakan belum tuntas belajar. Adapun hambatan
yang dihadapi selama penerapan pembelajaran model inkuiri terbimbing adalah: 1)
siswa mengalami kesulitan untuk menemukan fakta nyata yang terkait dengan materi
yang diajarkan; 2) pembelajaran model inkuiri terbimbing belum pernah di terapkan
sebelumnya; 3) siswa kurang memahami pelaksanaan diskusi yang baik; 4) siswa kurang
berani untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi; dan 5) siswa tidak mempunyai
buku penunjang/modul K3LH.

ABSTRACT

Keywords: Guided Inquiry, Motivation, Learning Outcomes.
This study was done to implement the inquiry guided learning method and to

know its influence on student motivation and learning result for safety, working
healthiness, and environmental subject. The research object were X grade students of at
SMK Muhammadiyah 2, Malang. It was conducted in two cycles in four times meetings.
There are 75% of X grade student has passed their learning process in cycle I and 25%
students have not passed it. Meanwhile, there are 92.5% of students who passed the study
and 7.5% of students have not passed. However, the obstacle faced during the
implementation of the study are: 1) students found difficulty to find out the facts dealing
with the material taught, 2) the inquiry guided learning model has never been applied
before, 3) students couldn’t conduct discussion well, and 4) students have neither
handbook nor module for K3LH.

mailto:ludiwishnu@gmail.com
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Pemilihan metode pembelajaran
sebagai variasi dalam pengajaran sangat
berpengaruh terhadap hasil pembelajaran
dimana pemilihan metode yang tepat akan
dapat meningkatkan kualitas pengajaran
setiap mata pelajaran. Salah satunya dengan
menerapkan model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Berdasarkan hasil observasi
dan wawancara dengan Ibu Enny Dian
Handayani, S.Pd selaku guru mata diklat
K3LH sekaligus ketua program studi APK,
diketahui bahwa metode pembelajaran yang
diterapkan pada siswa kelas X APK SMK
Muhammdiyah 2 Malang selama ini adalah
metode konvensional yaitu ceramah dan
mendikte. Dengan metode seperti itu dapat
menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang
mandiri dalam belajar serta kurang
termotivasi pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Oleh karena itu perlu adanya
sebuah pembaharuan pembelajaran untuk
mengubah paradigma tersebut yaitu
pembelajaran model inkuiri terbimbing
dalam meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa. Model ini memberikan
kesempatan pada siswa untuk
mengembangkan kemampuan berfikir
dalam proses pencarian pengetahuan
selama pembelajaran berlangsung.

Penelitian ini memiliki 4 rumusan
masalah antara lain: 1) Bagaimanakah
penerapan pembelajaran model inkuiri
terbimbing pada mata diklat K3LH?; 2)
Apakah terdapat peningkatan motivasi
belajar pada siswa dengan pembelajaran
model inkuiri terbimbing pada mata diklat
K3LH?; 3) Apakah terdapat peningkatan
hasil belajar siswa dengan menerapkan
pembelajaran model inkuiri terbimbing
pada mata diklat K3LH?; 4) Bagaimanakah
hambatan yang dihadapi dalam menerapkan
pembelajaran model inkuiri terbimbing
pada mata diklat K3Lh?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kelas X

Program Administrasi Perkantoran SMK
Muhammadiyah 2 Malang dengan melalui
dua siklus. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini
bertujuan untuk memperbaiki persoalan
nyata dan praktis dalam peningkatan mutu
pembelajaran di kelas yang dialami
langsung oleh guru dengan siswa di kelas
yang berinteraksi selama pembelajaran
berlangsung. Penelitian ini dimaksudkan
untuk meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa melalui pembelajaran model
inkuiri terbimbing.

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas
ini dilakukan melalui dua siklus, dimana
setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1)
perencanaan, 2) pelaksanaan, 3)
pengamatan, dan 4) refleksi (Arikunto,
2008:16). Untuk menentukan jumlah siklus
peneliti harus melihat tingkat keberhasilan
dari siklus yang sudah dilaksanakan.
Apabila dalam siklus I masih terdapat
kekurangan dan perlu adanya perbaikan
maka peneliti perlu melanjutkan ke siklus
berikutnya. Subjek yang diteliti dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing pada mata diklat K3LH pada
penelitian ini adalah siswa kelas X APK
SMK Muhammdiyah 2 Malang tahun
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 40 siswa.
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1)
observasi, 2) tes, 3) wawancara, 4)
dokumentasi, 5) catatan lapangan, 6)
angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Kegiatan Belajar Mengajar
di Kelas X APK SMK Muhammdiyah 2
Malang
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Berdasarkan hasil observasi pada
tanggal 14-15 November 2012, diketahui
terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaan pembelajaran, antara lain: 1)
kurangnya antusias siswa untuk belajar,
siswa cenderung menerima apa saja yang
disampaikan oleh guru; 2) guru lebih
banyak mendikte dan siswa mencata, hal
tersebut disebabkan tidak semua siswa
memiliki buku diktat; 3) partisipasi siswa
dalam proses belajar di dalam kelas rendah,
dikarenakan siswa kurang merespon selama
kegiatan pembelajaran berlangsung, serta
siswa merasa jenuh, mengantuk, dan
kurang dilibatkan dalam kegiatan
pembelajaran. Hasil wawancara yang
dilakukan pada hari Rabu 18 Maret 2013
dengan Ibu Enny Dian Handayani, S.Pd
yaitu guru mata diklat K3LH, diketahui
bahwa: 1) metode pembelajaran yang
masih digunakan bersifat konvensional
yaitu ceramah dan mendikte. Dengan
metode seperti itu dapat menyebabkan
siswa menjadi pasif, kurang mandiri dalam
belajar dan tidak termotivasi dalam
mengikuti pembelajaran; 2) hasil belajar
yang di dapat dari ulangan harian terdapat
siswa yang tidak memenuhi kriteria
ketuntasan minimal (KKM), dari KKM
yang telah ditetapkan yaitu 75, hanya 21
siswa yang memperoleh nilai di atas 75 dan
19 siswa lainnya mendapat nilai di bawah
75.

Kelas X APK SMK Muhammadiyah
2 Malang terdiri dari 40 siswa. Model
inkuiri terbimbing diharapkan dapt
membuat semua siswa berperan aktif dalam
proses pembelajaran, sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa.
Penerapan Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Pembelajaran model inkuiri
terbimbing merupakan salah satu model
pembelajaran menganut teori
konstruktivistik. Yang menjadi dasar teori
konstruktivistik ini adalah seorang mampu
mencari makna dan membangun
pengetahuannya secara individu
berdasarkan pengalaman dilingkungan
sekitarnya. Dalam inkuiri terbimbing siswa
dituntut untuk mampu berfikir dan
menemukan sendiri prinsip yang
diinginkan dengan didasarkan pada
petunjuk atau pertanyaan-pertanyaan
pendukung yang diberikan oleh guru.

Sanjaya (2011:196) menyatakan
bahwa ada beberapa hal yang menjadi cirri
utama strategi pembelajaran inkuiri.
Pertama, strategi inkuiri menekankan
kepada aktifitas siswa secara maksimal
untuk mencari dan menemukan. Kedua,
seluruh aktivitas yang dilakukan siswa
diarahkan untuk mencari dan menemukan
sendiri dari suatu yang dipertanyakan,
sehingga diharapkan dapat menumbuhkan
sikap percaya diri. Ketiga, tujuan dari
penggunaan strategi pembelajaran inkuiri
adalah mengembangkan kemampuan
intelektual sebagai bagian dari proses
mental, akibatnya dalam pembelajaran
inkuiri siswa tidak hanya dituntut agar
menguasai pelajaran, akan tetapi
bagaimana mereka dapat menggunakan
potensi yang dimilikinya.

Suchman (dalam Trianto, 2007:139)
menyebutkan bahwa langkah-langkah yang
ditempuh dalam pembelajaran inkuiri
terbimbing adalah:
1. Mengajak siswa membayangkan

seakan-akan dalam kondisi yang
sebenarnya.

2. Mengidentifikasi komponen-
komponen yang berada di sekeliling
kondisi tersebut.
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3. Merumuskan permasalahan dan
membuat hipotesis pada kondisi
tersebut.

4. Memperoleh data dari kondisi tersebut
dengan membuat pertanyaan dan
jawabannya “ya” atau “tidak”.

5. Membuat kesimpulan dari data-data
yang diperoleh.

Motivasi Siswa Setelah Penerapan
Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Motivasi merupakan salah satu
faktor yang turut menentukan keefektifan
pembelajaran. Siswa akan belajar dengan
sungguh-sungguh apabila memiliki
motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan
belajar dengan baik apabila ada faktor
pendorongnya (motivasi). Motivasi belajar
merupakan kekuatan mental yang
mendorong terjadinya proses belajar.
Gintings (2010:86) menyatakan bahwa
motivasi dalam pembelajaran merupakan
sesuatu yang menggerakan atau mendorong
siswa untuk belajar atau menguasai materi
pelajaran yang diikutinya.

Motivasi belajar siswa pada
penelitian ini diukur dengan menggunakan
angket motivasi belajar yang terdiri dari 15
pernyataan dengan 4 indikator yaitu minat,
perhatian, konsentrasi dan ketekunan. Hasil
analisis menunjukkan bahwa motivasi
belajar siswa mengalami peningkatan dari
siklus I ke siklus II, yang ditunjukkan dari
rata-rata siklus I mencapai 71,12% dengan
klasifikasi “Baik” sedangkan rata-rata pada
siklus II mencapai 82,62% dengan
klasifikasi “Sangat Baik” disetiap indikator.

Hasil Belajar Siswa Setelah Penerapan
Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Sanjaya (2008:27) mengemukakan
bahwa hasil belajar merupakan gambaran
kemampuan siswa dalam memenuhi suatu
tahapan pencapaian pengalaman belajar
dalam satu kompetensi dasar. Sudjana
(2010:22) mengemukakan bahwa hasil
belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Hasil belajar pada
hakikatnya adalah perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari proses belajar mengajar.
Perubahan tingkah laku itu, dapat berupa
pengetahuan, pemahaman, keterampilan
dan sikap.

Hasil belajar siswa pada siklus I
yang dinyatakan tuntas sebanyak 30 peserta
didik dengan prosentase  75% sedangkan
yang belum tuntas sebanyak 10 peserta
didik dengan prosentase 25%. Berdasarkan
paparan data yang diperoleh dari hasil
observasi selama proses penelitian, secara
umum memang penerapan pembelajaran
model inkuiri terbimbing dapat
meningkatkan hasil belajar. Namun peneliti
merasa ada beberapa hal yang kurang
optimal baik berupa tindakan maupun hasil
dalam penelitian ini sehingga peneliti
menyimpulkan untuk melanjutkan
penelitian pada siklus selanjutnya (siklus
II). Hal tersebut antara lain, masih terdapat
siswa yang tidak memperhatikan pada saat
penyajian materi, dan tidak serius dalam
mengerjakan post-test sehingga ada
beberapa siswa yang berusaha mencontek
teman.  Untuk memperbaiki hal tersebut,
aktivitas peserta didik perlu untuk
ditingkatkan kembali terutama pada kerja
individu sehingga mereka terbiasa untuk
bekerja mandiri dalam mengerjakan soal-
soal. Untuk kerja kelompok juga perlu
ditingkatkan lagi, terutama mengenai
aktifitas individu dalam kelompok.
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Pada siklus II, terdapat 37 peserta
didik atau 92,5% dinyatakan telah tuntas
belajar, sementara 3 peserta didik atau
7,5% belum tuntas belajar. Berdasarkan
persentase keberhasilan belajar, pada siklus
II ini  kelas XI APK telah tuntas belajar.
Hal ini sudah jauh lebih baik dibandingkan
dengan siklus I.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi
Selama Penerapan Pembelajaran Model
Inkuiri Terbimbing

Ada beberapa kendala yang ditemui
peneliti selama pelaksanaan pembelajaran
model inkuiri terbimbing pada mata diklat
menerapkan keselamatan, kesehatan kerja
dan lingkungan hidup (K3LH). Hambatan
dan solusi yang dihadapi selama penelitian
berlangsung secara ringkas peneliti sajikan
dalam tabel dibawah ini:

No HAMBATAN
YANG

DIHADAPI

SOLUSI

1. Siswa mengalami
kesulitan untuk
menemukan fakta
nyata yang terkait
dengan materi
yang diajarkan

Peneliti meminta
siswa untuk
menyiapkan
sumber belajar
yang
berhubungan
dengan materi
yang diajarkan
baik dari media
elektronik,
media cetak,
buku hingga
media internet

2. Pembelajaran
model inkuiri
terbimbing belum
pernah diterapkan
sebelumnya

Memberikan
pengarahan yang
cukup kepada
siswa tentang
pelaksanaan

No HAMBATAN
YANG

DIHADAPI

SOLUSI

pembelajaran
dengan model
inkuiri
terbimbing

3. Alokasi waktu
yang kurang
efektif terutama
pada pelaksanaan
pembelajaran
siklus I yaitu pada
pembentukan
kelompok dan
pelaksanaan
diskusi kelompok

Peneliti
membantu siswa
dalam
pengaturan
tempat duduk
dan memberi
pengarahan
kepada siswa
untuk membeagi
tugas dalam
mengerjakan
setiap tugas.
Peneliti meminta
siswa agar lebih
memperhatikan
penjelasan

4. Siswa kurang
memahami
pelaksanaan
diskusi yang baik

Peneliti
membantu siswa
dengan
memberikan
pengarahan dan
pembagian tugas
dalam kelompok
agar peran-peran
siswa dapat
terlihat dan
diskusi dapat
berjalan dengan
baik

5. Siswa kurang
berani untuk
mengemukakan
pendapat dalam

Peneliti
memberikan
motivasi dan
melakukan
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No HAMBATAN
YANG

DIHADAPI

SOLUSI

diskusi kelas pendekatan
intensif kepada
siswa. Peneliti
juga meminta
siswa untuk
memperkuat
landasan teori
yang dimiliki
dengan
membawa
sumber belajar
yang relevan
dalam kegiatan
pembelajaran
sehingga dapat
memperkuat
pendapatnya
ketika
berargumen
dalam diskusi
kelas

6. Siswa tidak
mempunyai buku
penunjang/modul
mata diklat K3LH

Peneliti harus
menyiapkan
handout untuk
dibagikan
kepada siswa
atau meminta
siswa
memfotokopi
buku pegangan
peneliti

PENUTUP
Kesimpulan
1. Penerapan pembelajaran model inkuiri

terbimbing pada mata diklat
menerapkan keselamatan, kesehatan
kerja dan lingkungan hidup kelas X

APK SMK Muhammadiyah 2 Malang
sudah sangat baik.

2. Pembelajaran model inkuiri terbimbing
mampu meningkatkan motivasi belajar
peserta didik dengan sangat baik.

3. Pembelajaran model inkuiri terbimbing
terbukti mampu meningkatkan hasil
belajar peserta didik pada aspek
kognitif maupun aspek psikomotor.

4. Hambatan yang dihadapi selama
pembelajaran model inkuiri terbimbing
antara lain: siswa mengalami kesulitan
untuk menemukan fakta nyata yang
terkait dengan materi, pembelajaran
model inkuiri belum pernah diterapkan
sebelumnya, alokasi waktu yang
kurang efektif, siswa kurang
memahami pelaksanaan diskusi yang
baik, siswa kurang berani untuk
mengungkapkan pendapat dalam
diskusi, dan siswa tidak mempunyai
buku penunjang/modul.

Saran
1. Bagi sekolah, diharapkan sekolah

dapat mengembangkan model
pembelajaran yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan siswa, sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran
untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

2. Bagi guru mata diklat K3LH kelas X
APK di SMK Muhammadiyah 2
Malang sebaiknya menerapkan
pembelajaran model inkuiri terbimbing
dalam proses belajar mengajar di kelas.

3. Bagi siswa kelas X APK SMK
Muhammadiyah 2 Malang, siswa
hendaknya mempersiapkan diri dengan
belajar terlebih dahulu sebelum
mengikuti pembelajaran di kelas.

4. Untuk peneliti berikutnya, dapat
melakukan kegiatan penelitian lebih
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lanjut untuk mengembangkan dan
menerapkan pembelajaran model
inkuiri terbimbing, bukan hanya pada
mata diklat menerapkan keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan hidup
(K3LH) saja, tetapi juga pada mata
diklat atau standar kompetensi lain
yang relevan.
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ANDREA HIRATA (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)
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ABSTRAK

Key words: nilai humanisme, novel Sebelas Patriot, Andrea Hirata.
Humanisme diartikan sebagai filsafat yang menjujung tinggi nilai dan martabat

manusia, yang menjadikan manusia sebagai ukuran semua hal yang menyangkut atau
berkaitan dengan keutamaan kehidupan masyarakat. Novel Sebelas Patriot ini adalah
novel ketujuh dari tetralogi karya Andrea Hirata yang menggetarkan dan sangat inspiratif
tentang cinta seorang anak, pengorbanan seorang Ayah, makna menjadi orang Indonesia,
dan kegigihan menggapai mimpi-mimpi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif dan menggunakan kajian sosiologi sastra.

PENDAHULUAN
Sastra merupakan sebuah ciptaan,

sebuah kreasi bukan pertmama-tama
sebuah imitasi. Sang seniman menciptakan
sebuah dunia baru, meneruskan proses
penciptaan di dalam semesta alam, bahkan
menyempurnakannya. Sastra merupakan
suatu luapan emosi yang spontan. Sosiologi
sastra adalah analisis teks untuk
mengetahui strukturnya, untuk kemudian
dipergunakan memahami lebih dalam lagi
gejala sosial yang ada di luar sastra. Karna
setiap pengarang adalah warga masyarakat,
ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial.
Kita dapat mengumpulkan informasi
tentang latar belakang sosial, latar belakang
keluarga, dan posisi ekonomi pengarang.

 Oleh karena itu, dalam mengkaji
karya sastra ini peneliti menggunakan
pendekatan sosiologi sastra yang
mencerminkan masyarakat, dan pendekatan
yang mempertimbangkann segi-segi
kemasyarakatan (Damono, 2009:2).
Dengan pendekatan sosiologi sastra,
peneliti dapat mengetahui tentang nilai

humanisme yang terdapat pada novel
tersebut, baik secara individu maupun
sosial kemasyarakatan.

Novel Sebelas Patriot karya Andrea
Hirata merupakan sebuah novel yang berisi
tentang mimpi, harapan, serta pencapaian
yang selalu bisa diraih dengan perjuangan
dan keyakinan. Kelebihan yang dimiliki
pengarang (Andrea Hirata) dalam karya-
karyanya yaitu dari segi statistik yang
menarik, mengungkapkan setiap kejadian
yang sistematis, terarah dan kronologis,
sehingga penulis tertarik mengkaji
masalah-masalah yang terdapat di dalam
novel tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk:
a. Mendiskripsikan nilai humanisme

dalam novel Sebelas Patriot karya
Andrea Hirata.

b. Mendiskripsikan keterkaitan nilai
humanisme dalam novel Sebelas
Patriot karya Andrea Hirata.

mailto:msono313@gmail.com
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KAJIAN PUSTAKA
1. Humanisme

Humanisme diartikan sebagai
filsafat yang menjujung tinggi nilai dan
martabat manusia, yang menjadikan
manusia sebagai ukuran semua hal yang
menyangkut atau berkaitan dengan
keutamaan kehidupan masyarakat. Di
samping itu, humanisme juga dipandang
sebagai salah satu konsep penting dalam
kebudayaan modern menurut Abbagnano
(dalam Siswanto, 2001:16). Hal ini dapat
kita lihat dalam corak karakteristik
humanisme dari jaman ke jaman dalam
sejarah perkembangan filsafat barat
(Siswanto, 2001:17-32.

2. Pendekatan Sosiologi Sastra
 Sosiologi sastra adalah cabang
penelitian sastra yang bersifat reflektif.
Penelitian ini banyak diminati oleh peneliti
yang ingin melihat sastra sebagai cermin
kehidupan masyarakat. Asumsi dasar
penelitian sosiologi sastra adalah kelahiran
sastra tidak dalam kekosongan sosial.
Kehidupan sosial akan menjadi picu
lahirnya karya satra (Endraswara, 2011:77).

Pendekatan yang mengutamakan
teks sastra sebagai bahan penelaahan.
Metode yang dipergunakan dalam sosiologi
sastra ini adalah analisis teks untuk
mengetahui strukturnya, untuk kemudian
dipergunakan memahami lebih dalam lagi
gejala sosial yang di luar sastra (Damono,
2009:2).

 Sosiologi sastra tidak pernah final
diberi batasan. Banyak hal yang terkait
dengan sosiologi sastra tentang karya sastra
sebagai dokumen sosiobudaya, yang
mencerminkan suatu zaman (Endraswara,
2011:19-20) konsep tersebut menandai
bahwa sosiologi sastra akan meneliti sastra
sebagai (1) ungkapan historis, ekspresi

suatu waktu, sebagai sebuah cermin, (2)
karya sastra memuat aspek sosial dan
budaya, yang memiliki fungsi sosial
berharga. Aspek fungsi sosial sastra
berkaitan dengan cara manusia hidup
bermasyarakat.
 Pendekatan sosiologi sastra yang
paling banyak dilakukan saat ini menaruh
perhatian yang besar terhadap aspek
dokumenter sastra, landasannya adalah
gagasan bahwa sastra merupakan cermin
zamannya. Pandangan ini beranggapan
bahwa sastra merupakan cermin langsung
dari berbagai segi struktur sosial, hubungan
kekeluargaan, pertentangan kelas, dan lain-
lain. Dalam hal ini, tugas sosiologi sastra
adalah menghubungkan pengalaman tokoh-
tokoh khayali dan situasi ciptaan pengarang
itu dengan keadaan sejarah yang
merupakan asal-usulnya. Tema dan gaya
yang ada dalam karya sastra, yang bersifat
pribadi itu, harus diubah menjadi hal-hal
yang sosial sifatnya (Damono, 2009:13).

METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan sosiologi sastra.
Karena dalam penelitian ini, pendekatan
sosiologi sastra akan memberikan
gambaran tentang hubungan sosial
kemasyarakatan antara pengarang dengan
masyarakat. Hubungan-hubungan yang
dimaksud disebabkan oleh: a) karya sastra
dihasilkan oleh pengarang, b) pengarang itu
sendiri adalah anggota masyarakat, c)
pengarang memanfaatkan kekayaan yang
ada dalam masyarakat, dan d) hasil karya
sastra itu dimanfaatkan kembali oleh
masyarakat.
2. Sumber Penelitian
 Sumber data penelitian ini, peneliti
menggunakan data primer dan data
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sekunder, adapun data yang diperoleh dari
sumber data tersebut adalah sebagai
berikut:

1) Sumber data primer dalam
penelitian ini adalah novel Sebelas
Patriot karya Andrea Hirata
diterbitkan oleh Bentang pada bulan
Juni 2011.

2) Sumber data sekunder merupakan
data yang berhubungan dengan
penelitian yang telah dilakukan.
Data sekunder membantu peneliti
dalam menganalisis data primer
dalam sebuah penelitian berupa
analisis di internet dan buku-buku
acuan yang berhubungan dengan
permasalahan yang menjadi obyek
penelitian.

3. Jenis Data Penelitian
Ada beberapa alternatif  jenis

pendekatan penelitian yang dapat diambil
oleh peneliti dalam membuktikan masalah
yang telah dirumuskan. Di antara
banyaknya model pendekatan penelitian,
peneliti mengambil satu pendekatan yaitu
kualitatif yang Menurut Arikunto (2006:
12) dalam penelitian kualitatif pelaksanaan
penelitiannya memang terjadi secara
alamiah, apa adanya, dalam situasi normal
yang tidak dimanipulasi keadaan dan
kondisinya, menekankankan pada deskripsi
secara alami. Dengan sifatnya ini maka
dituntut keterlibatan peneliti secara
langsung di lapangan, tidak seperti
penelitian kuantitatif yang dapat
mewakilkan orang lain untuk menyebarkan
atau melakukan wawancara terstruktur.
4. Teknik Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dapat dilakukan
dalam berbagai setting, berbagai sumber,
dan berbagai cara. Bila dilihat dari
settingnya, data dapat dikumpulkan pada
setting alamiah (natural setting), pada

laboratorium dengan metode eksperimen,
dirumah dengan berbagai responden, pada
suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-
lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka
pengumpulan data dapat menggunakan
sumber primer, dan sumber sekunder.
Sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada
pengumpul data, dan sumber sekunder
merupakan sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau dokumen
(Sugiyono, 2005:156).
 Peneliti mengumpulkan data dengan
cara membaca dan mencari informasi dari
mana saja yang dianggap penting oleh
peneliti dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a) Membaca buku karya sastra secara
keseluruhan agar bisa memahami
karya sastra tersebut.

b) Melakukan pencarian buku yang di
anggap penting untuk dimasukkan
dalam penelitian.

c) Mendeskripsikan isi novel Sebelas
Patriot karya Andrea Hirata untuk
ditarik kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data
 Meneurut Sugiyono (2005:169)
Kegiatan dalam analisis data adalah
mengelompokkan data berdasarkan
variable dan jenis responden. Yaitu dsalah
satunya statistik yang digunakan untuk
analisis data dalam penelitian, yaitu
statistik deskriptif.
 3.5.1 Statistik deskriptif
 Statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan peneliti untuk
menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau
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generalisasi. Penelitian yang hanya
dilakukan pada populasi jelas akan
menggunakan statistik deskriptif dalam
analisisnya.
 Adapun langkah-langkah yang
dilakukan peneliti untuk menganalisis data
adalah sebagai berikut:
a) Menetapkan masalah penelitian
b) Menganalisis novel Sebelas Patriot

karya Andrea Hirata dengan kajian
sosiologi sastra serta membaca dan
memahami kembali isi teks yang
mengandung nilai humanisme.

c) Menyalin data dari masalah yang
diperoleh dalam novel Sebelas Patriot
karya Andrea Hirata.

d) Melaporkan hasil penelitian dalam
bentuk skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Nilai Humanisme
 Dalam logat filsafat, humanisme
dirumuskan sebagai aliran filsafat dan
sastra yang menjujunjung tinggi nilai dan
martabat manusia, yang menjadikan
manusia sebagai ukuran semua hal yang
menyangkut atau berkaitan dengan
keutamaan. Timbulnya humanisme sebagai
aliran filsafat dan sastra dilatar belakangi
oleh adanya tekanan atas kekuatan dan
harga diri manusia atau kebebasan manusia
yang dilakukan oleh para penguasa.
2. Nilai Humanisme dalam Novel Sebelas
Patriot Karya Andrea Hirata
 Untuk menentukan nilai
Humanisme dalam Novel Sebelas Patriot
karya Andrea Hirata, peneliti menentukan
novel yang akan dibahas yaitu yang
berjudul Album Foto, Tiga Saudara, Sayap
Kiri, Kisah Lama, Komentator,,
Indonesia!Indinesia, Prestasi Tertinggi,
Menjadi Pemain PSSI, Apapun yang
Terjadi. Setelah itu baru dijelaskan dan

ditunjukkan hasil dan pembahasan pada
judul dalam novel tersebut.
 Adapun hasil temuan berupa nilai
humanisme dalam novel tersebut, yaitu: (1)
Kemanusiaan, (2) Kebebasan, (3)
Tanggung jawab, (4) Toleransi, (5) Hak
Asasi Manusia, (6) Perjuangan, (7)
Keberanian, (8) Kekejaman, (9) Kesetiaan,
(10) Kejujuran, (11) Kerendahan Hati, (12)
Kerakusan, (13) Kesombongan, dan (14)
Ketidak Adilan. Nilai-nilai humanisme
yang telah ditemukan tersebut akan
dipaparkan dalam uraian berikut.
1. Kemanusiaan

Kemanusian merupakan naluri
seseorang atau jati diri yang miliki semua
orang, karena manusia merupakan makhluk
sosial yang tidak bisa lepas dengan orang-
orang disekitar mereka. Saling
membutuhkan antara satu sama lain.
2. Kebebasan
 Kebebasan bagi manusia merupakan
kapasitas permanen dan bersifat mutlak.
Maksudnya, manusia tidak tergantung
kepada perintah yang ada diluarnya, baik-
buruknya semua putusan dan tindakan yang
menentukan dirinya sendiri. Oleh karena
itu, pemikiran Sartre tentang kebebasan,
mendorong manusia dapat menjadi lebih
aktif, membangkitkan daya kreatif,
progresif, sikap pantang menyerah dalam
menghadapi berbagai tantangan yang
muncul dan memberikan optimisme dalam
menghadapi dunia untuk menuju kehidupan
yang lebih baik dari kehidupan
sebelumnya. (Siswanto, 2001:123-124).
3. Tanggung Jawab
 Menurut Sartre dalam (Siswanto,
2001:125) bahwa setiap kebebasan manusia
mengandung juga tanggung jawab.
Tanggung jawab tersebut harus mencakup
seluruh eksistensi manusia dan tidak dapat
dielakkan oleh setiap manusia. Kebebasan
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dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan
oleh setiap manusia dalam setiap
tindakannya.
 Rasa tanggung jawab harus dimiliki
oleh setiap individu. Rasa tanggung jawab
bisa ditunjukkan terhadap dirinya sendiri,
dan orang lain. Tanggung jawab  yang
dimilki oleh seseorang bukan karena
paksaan dari orang lain, tetapi karena hati
nurani yang meminta seseorang untuk
bertanggung jawab.
4. Toleransi

Toleransi merupakan konteks sosial,
budaya dan agama yang berarti sikap dan
perbuatan yang melarang adanya
diskriminasi terhadap kelompok-kelompok
yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh
mayoritas dalam suatu
masyarakat.(http://id.wikipedia.org/wiki/To
leransi)
 Sartre dalam (Siswanto, 2001:125)
mengatakan bahwa tanggung jawab yang
dibebankan pada setiap tindakan manusia
dalam mengaktualisasikan kebebasan tidak
terbatas pada dirinya sendiri saja, namun
juga harus bertanggung jawab pada semua
manusia, karena manusia terus-menerus
akan memilih dan dengan memilih diri
sendiri, ia sekaligus memilih untuk semua
orang.
5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah
dan setiap orang, demi kehormatan,
dijunjung perlindungan harkat dan martabat
manusia tetapi dalam kehidupan kini
seringkali kita semua sulit mendapatkan
hak-hak kita sebagai manusia

.(http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22
/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/)

6. Perjuangan
 Kita sering mendengar kata

pejuangan, berjuang untuk keluarga, teman,
dan bisa juga diletuskan perjuangan untuk
membela Bangsa dan Negara. Perjuangan
yakni suatu sifat alami yang seringkali
dilakukan oleh semua orang untuk
melindungi atau memperjuangkan apa yang
menjadi harapan atau keinginan seseorang
tersebut. Seperti yang dilakukan rakyat
Melayu terhadap kekejaman yang
dilakukan oleh Belanda, mereka selalu
berkorban hingga rela melakukan apa saja
supaya bisa memperjuangkan hak-hak
mereka.
7. Keberanian

Keberanian merupakan sikap yang
menunjukkan keadaan berani. Berani
berarti mempunyai hati yang mantap dan
rasa percaya diri yang besar dalam
menghadapi bahaya dan kesulitan.
Keberanian yang dimiliki oleh seseorang
bukan berarti berani dalam segala hal.
Keberaniaan merupakan sikap berani
melakukan sesuatu asalkan mengandung
kebenaran dan tindakan yang positif dan
mulia.
8. Kekejaman

 Kekejaman merupakan suatu
perilaku yang seringkali dilakukan banyak
orang, untuk bisa memenuhi keinginan
mereka. Orang seperti ini terkadang bisa
merasa senang dan puas ketika bisa
menjatuhkan atau menyakiti orang lain.
9.Kejujuran
 Kejujuran berasal dari kata jujur
yang berarti lurus hati dan tidak berbohong.
Sedangkan kejujuran merupakan sikap
seseorang yang memiliki keadaan jujur.
Kejujuran adalah sikap dasar moral yang

http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22
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menjadi landasan bagi sikap yang lain.
Dengan adanya kejujuran, maka setiap
orang mapu melakukan segala hal sesuai
dengan kata hati yang dimilki. Bersikap
jujur berarti bersikap sesuai dengan dirinya.
Sikap yang semata-mata tidak dipentingkan
karena dipengaruhi oleh keadaan sekitar
atau orang lain.
10.Kerendahan hati

Sikap rendah hati  berbeda dengan
sikap rendah diri. Sikap rendah hati
bukanlah sikap yang mengalah terhadap
orang lain atau sikap yang tidak berani
menghadapi orang lain yang memiliki
kedudukan atau kekayaan yang lebih
tinggi. Sikap rendah hati merupakan sikap
yang tidak sombong atau angkuh. Sikap
rendah hati ditunjukkan melalui sikap
untuk menerima kekurangan dan tidak
menyombongkan kelebihan yang dimiliki.
1. Keterkaitan Nilai Humanisme Dalam

Novel Sebelas Patriot Karya Andrea
Hirata Dengan Kehidupan Kini

Seperti halnya nilai humanisme
individual, dalam novel Sebelas Patriot
karya Andrea Hirata juga mempunyai
keterkaitan dengan kehidupan kini. Sebagai
suatu anggota masyarakat manusia memilki
kewajiban sebagai bagian dari masyarakat
tersebut. Di suatu Negara pasti terdapat
peraturan yang dimiliki untuk mengatur
tata kehidupan setiap anggota masyarakat
didalamnya.
 Masyarakat tidak pernah sungguh-
sungguh belajar untuk saling mengerti.
Toleransi yang mereka bangun bersifat
semu dan hanyalah sebatas gencatan
senjata dengan pengalihan perhatian
berlebihan ke arah pertumbuhan pasar
kapitalistis. Kita telah mengalami berbagai
pergeseran pengertian tentang humanisme.
Di zaman pencerahan lebih dari dua abad
silam, seorang disebut humanis jika

mengambil sikap kritis terhadap otoritas
dan meyakini kemampuan nalar kritsi
manusia untuk meraih kebebasannya dari
naturalisme tersebut yang dalam
masyarakat tampil dalam sosok
teknokratisme.
 Humanisme dimaknai dengan
melihat aspek ganda didalamnya, yaitu
aspek negatif dan aspek positif. Dari kedua
aspek tersebut humanisme tetap merupakan
sebuah jawaban yang diperlukan dewasa
ini. Dari aspek negatif seorang disebut
humanis jika ia berjuang untuk menilai,
melawan, atau mencegah suatu perbuatan
atau peristiwa yang didalamnya manusia
atau kemanusiaan dilecehkan, ditindas, atau
diabaikan. Untuk itu humanisme
merupakan suatu militansi untuk
melindungi martabat manusia (Hardiman,
73-75:2012)

  Pada novel Sebelas Patriot karya
Andrea Hirata ini konteks masyarakat yang
dijadikan patokan nilai humanisme
bukanlah berupa negara tetapi bagian dari
negara yang disebut sebagi sebuah
provinsi. Secara umum daerah Belitong
merupakan daerah  Negara Indonesia yang
memiliki peraturan umum yang tidak jauh
berbeda dengan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Tetapi masyarakat Belitong juga
merupakan masyarakat yang berbudaya
Melayu yang memiliki perbedaan adat
dengan daerah lain. Sehingga nilai
humanisme yang ditinjau dalam kajian ini
mengacu pada peraturan daerah Belitong
itu sendiri dan juga daerah yang merupakan
bagian dari Negara Indonesia.
 Dalam keterkaitan nilai humanisme
dalam novel sebelas patriot karya Andrea
Hirata dengan kehidupan kini, akan dibahas
mengenai kewajiban seseorang dalam
bertindak sebagai anggota masyarakat yang
mempunyai hak dan kewajiban dalam
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segala hal. Pada novel SP karya Andrea
Hirata di daerah Belitong warganya
merasakan kekejaman dan ketidak adilan
yang dilakukan oleh Belanda yang
mempekerjakan mereka seperti kacung
yang tak berarti, dan jika mereka
membangkang mereka akan di angkut ke
tangsi untuk dio beri pelajaran atau yang
lebih parah lagi mereka yang membantah
akan di buang ke luar pulau terpencil untuk
bekerja rodi membangun mercusuar,
dermaga, dan masih banyak lagi.
Sedangkan keterkaitan nilai humanisme
dalam kehidupan kini seperti pada aturan
pemerintah yang jarang diberlakukan dan
terlalu menyepelekan orang-orang yang
sering melakukan kesalahan tapi
menyalahkan orang yang seharusnya tidak
bersalah.

Hancurnya nilai kemanusiaan yang
membuat prihatin semua orang yang sehat
nurani dan pikirannya. Kemanapun
seseorang pergi, dia diincar oleh polisi
pemerintah padahal itu belum tentu orang
yang dicurigai itu melakukan kesalahan
tersebut. Setiap orang yang bisa berpikir
serta sehat nuraninya pasti akan menolak
gagasan untuk menjadikan manusia
kehilangan martabatnya. Dengan apa yang
tidak dilakukannya. Setiap orang pasti
menginginkan kebebasan, kesendirian, dan
semua yang dianggapnya menyenangkan.
Tapi, dengan adanya ketidak adilan yang
mereka rasakan dari pihak lain membuat
mereka menjadi masyarakat yang tidak
merasakan kebebasan. Menurut Hardiman
(75:2012) Menjadi humanis pada dasarnya
adalah suatu keinsafan yang mendalam dan
penuh kerendahan hati bahwa manusia-
manusia mampu menjadi pelaku-pelaku
sekaligus korban-korban kebengisan yang
diakibatkan oleh pikiran-pikiran mereka
sendiri.
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ABSTRAK

Kata kunci : Analisis Wacana, Intertekstualitas Berita Utama dan Catatan si Darmo,
Gaya Penulisan.
Penelitian ini tentang analisis wacana. Penelitian ini bertujuan untuk

mendeskripsikan gaya penulisan pada rubrik catatan si Darmo pada harian Radar
Mojokerto tahun 2012. Mendeskripsikan intertekstualitas berita utama dan catatan si
Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun 2012. Dasar pemikiran pada pemilihan judul
intertekstualitas berita utama dan catatan si Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun
2012 sebagai bahan kajian karena gaya penulisan catatan si Darmo serta
intertekstualitas berita utama dan catatan si Darmo memiliki kekhasan sehingga menarik
untuk dikaji. Kemenarikan ini terdapat pada pilihan kata, gaya bahasa, serta hubungan
antara berita utama dan catatan si Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dari penelitian ini
berupa wacana berita utama dan opini redaksi (desk opinion) berupa pojok yaitu catatan
si Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun 2012. Untuk mendapatkan data, digunakan
pemanfaatan dokumen media cetak Radar Mojokerto tahun 2012. Dalam penelitian ini
digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu populasi terbatas dan purposive sampling.
Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan permasalahan.Berdasarkan hasil analisis,
gaya penulisan pada catatan si Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun 2012
memiliki kekhasan penulisan pada pilihan kata, jumlah kata yang digunakan dalam setiap
kalimat, serta penulisan opini yang menggunakan unsur sindiran namun menggunakan
berbagai jenis majas. Sedangkan intertekstualitas berita utama dan catatan si Darmo
pada harian Radar Mojokerto tahun 2012 secara keseluruhan menggunakan jenis
manifest intertectuality. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gaya penulisan
"catatan si Darmo" memiliki ciri khas tersendiri dalam penulisannya. Dan pada
intertekstualitas berita utama dan catatan si Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun
2012 menggunakan jenis manifest intertectuality.

PENDAHULUAN
  Media massa merupakan sebuah
alat yang digunakan untuk penyampaian
pesan- pesan dari sumber kepada khalayak
melalui alat- alat komunikasi mekanis
seperti surat kabar, televisi, dan radio.
Dalam proses penyampaian pesan,

dibutuhkan alat komunikasi yaitu bahasa.
Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai suatu
alat komunikasi, tetapi juga sebagai
cerminan budaya penuturnya. Tuchman
(dalam Badara, 2012:9) mengatakan
"Bahasa adalah konseptualisasi dan alat
narasi." Peran bahasa begitu penting,

mailto:tya.arloncy@gmail.com
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bahasa merupakan alat komunikasi, untuk
menjelaskan sebuah maksud, maka tak ada
berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan
tanpa bahasa. Gaya penulisan seorang
jurnalis sangat mempengaruhi isi dan
kualitas berita yang ditulis. Seorang
jurnalis harus memiliki ciri khas dalam
penulisan berita yang akan diterbitkan, agar
pembaca merasa tergelitik untuk
mendalami isi berita yang ada. Seorang
jurnalis harus memiliki kosa kata yang luas,
dan yang terpenting penulis harus mampu
memilih kata/ diksi serta gaya bahasa yang
khas.
  Intertekstualitas merupakan
hubungan antara wacana yang satu dengan
wacana yang lain. Bakhtin (dalam Todorov,
2012: 103) menyatakan bahwa "Wacana
datang pada wacana dari yang lain pada
semua jalan yang menuju objeknya, dan
tidak bisa selain masuk ke dalam interaksi
yang kuat dan hidup dengannya."
  Berdasarkan uraian di atas, penulis
akan meneliti gaya penulisan catatan si
Darmo dan intertekstualitas berita utama
dan catatan si Darmo yang merupakan
sebuah kritikan atas berita utama pada
harian Radar Mojokerto tahun 2012.
 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1)
mendeskripsikan intertekstualitas Berita
Utama dan Catatan si Darmo pada Harian
Radar Mojokerto Tahun 2012, 2)
mendeskripsikan gaya penulisan pada
rubrik Catatan si Darmo dalam harian
Radar Mojokerto Tahun 2012.

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian Wacana dan Analisis

Wacana
Cook (dalam Rani, 2006:5)

menyatakan "Wacana merupakan suatu
penggunaan bahasa dalam komunikasi,
baik secara lisan maupun tulisan". Dengan

kata lain, merupakan hasil dari penggunaan
bahasa baik secara lisan maupun tulis.

Stubs dan Cook (dalam Badara,
2012:18) mengemukakan bahwa "Analisis
wacana tidak dimaksudkan untuk mencari
keteraturan dan kaidah seperti tata bahasa,
tetapi yang dituntut adalah keteraturan yang
berkaitan dengan keberterimaannya pada
khalayak." Analisis wacana dapat
memetakan dan menetapkan makna bahasa
yang digunakan pengarang dalam sebuah
wacana.
Intertekstualitas
 Eriyanto (2006:305) menyatakan
"Intertekstualitas adalah sebuah istilah
dimana teks dan ungkapan di bentuk oleh
teks yang datang sebelumnya, saling
menanggapi dan salah satu bagian dari teks
tersebut mengantisipasi lainnya." Dengan
kata lain, teks atau ungkapan menjadi
acuan hadirnya teks lain.

Eriyanto (2006:310) menyatakan
"Intertekstualitas secara umum dapat dibagi
kedalam dua bagian, yaitu: manifest
intertectuality dan interdiscursivity."
Manifest intertectuality adalah bentuk
intertekstualitas di mana teks yang lain itu
muncul secara eksplisit dalam teks
(misalnya dalam bentuk kutipan).
Interdiscursivity, teks- teks lain tersebut
mendasari konfigurasi elemen yang
berbeda dari order of discourse.
Gaya Penulisan

Di dalam suatu lingkup tulis- menulis,
perbedaan penyajian hasil sebuah karya
dapat disebut sebagai gaya penulisan.
Wibowo (2006:99) mengungkapkan
"Secara umum, gaya penulisan adalah cara
mengungkapkan diri sendiri melalui
bahasa, sehingga membedakannya dengan
orang lain." Hal ini karena gaya penulisan
seseorang berkaitan dengan misi tulisan
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yaitu mudah dipahami serta memantulkan
gaya tersendiri.
Diksi/ Pilihan Kata

Diksi merupakan salah satu bagian
terpenting dari penulisan sebuah wacana.
Dalam proses penulisan sebuah karya
dibutuhkan unit- unit kata yang terpadu dan
bermakna

Diksi Hasil Pemendekan
Pemendekan kata digolongkan juga

ke dalam singkatan. Kridalaksana
(2009:162) mengungkapkan ada beberapa
jenis pemendekan :

"1. Singkatan yaitu salah satu hasil
proses pemendekan yang berupa huruf
atau gabungan huruf, baik yang dieja
huruf demi huruf.
2. Penggalan, yaitu proses pemendekan
yang mengekalkan salah satu bagian
dari leksem.
3. Akronim, yaitu proses pemendekan
yang menggabungkan huruf atau suku
kata atau bagian lain yang ditulis dan
dilafalkan sebagai sebuah kata yang
sedikit banyak memenuhi kaidah
fonotaktik Indonesia.
4. Kontraksi yaitu proses pemendekan
yang meringkaskan leksem dasar atau
gabungan leksem.
5. Lambang huruf, yaitu proses
pemendekan yang menghasilkan satu
huruf atau lebih yang menggambarkan
konsep dasar kuantitas, satuan atau
unsur."

Diksi Serapan Bahasa Asing dan
Daerah

Keraf (2010: 58) mengungkapkan
"Serapan bahasa asing ialah kata atau
frase yang diserap dari bahasa barat antara
lain bahasa Latin, Prancis, dan
sebagainya. Bahasa Indonesia menyerap
banyak kata dari bahasa-bahasa lain,
terutama dari negara yang pernah

berhubungan langsung dengan Indonesia
baik melalui perdagangan (Sansekerta,
Arab, dan Tionghoa), melalui penjajahan
(Portugis, Jepang, Belanda), maupun dari
perkembangan ilmu pengetahuan
(Inggris).

Keanekaragaman budaya dan bahasa
daerah juga mempunyai peranan dan
pengaruh terhadap bahasa yang akan
diperoleh seseorang, khususnya bahasa
formal atau resmi yaitu bahasa Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa
keanekaragaman budaya dan bahasa
daerah merupakan keunikan tersendiri
bangsa Indonesia dan merupakan
kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan
keanekaragaman ini akan mencirikan
Indonesia sebagai negara yang kaya akan
kebudayaannya. Berbedannya bahasa di
tiap-tiap daerah menandakan identitas dan
ciri khas masing-masing daerah.

Gaya Bahasa
Gaya bahasa merupakan cara

mengungkapkan pikiran melalui bahasa
secara khas. Dewabrata (2004: 50)
menyatakan bahwa "Upaya membuat jernih
susunan kalimat itu tak bukan agar pesan
yang disampaikan oleh wartawan lewat
beritanya mudah ditangkap, mudah
dimengerti, mudah dipahami oleh
pembaca." Dengan kata lain, dengan
adanya gaya bahasa pada berita yang ditulis
oleh wartawan, maka memungkinkan untuk
bisa membantu menambah mudah
pemahaman atas sebuah kalimat.

METODE PENELITIAN
Untuk menjawab masalah dan

mencapai tujuan, maka penelitian ini
menggunkan metode analisis kualitatif,
yaitu suatu metode yang biasa digunakan
untuk memahami pesan simbolik dari suatu



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013                         113

ISSN: 2302-0857

wacana atau teks, dalam hal ini adalah teks-
teks berita.

Penelitian kualitatif yang digunakan ini
bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan
adalah berupa kata- kata, gambar, dan
bukan angka- angka. Dengan demikian,
laporan hasil penelitian akan berisi kutipan-
kutipan data untuk memberi gambaran
penyajian laporan tersebut. Penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dan
keadaaan/ fakta/ fenomena tanpa
direkayasa peneliti.

Teknik pengumpulan data merupakan
suatu cara atau proses pengumpulan
berbagai data yang dibutuhkan untuk
proses penelitian dalam rangka mencapai
tujuan penelitian. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dibagi menjadi
dua, antara lain:

Populasi merupakan sumber data yang
digunakan peneliti untuk meneliti suatu
permasalahan. yang digunakan dalam
penelitian ini difokuskan pada bulan
Oktober- Desember 2012. Oleh karena itu,
populasi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah populasi terbatas. Riduwan
(2004:55) menyatakan "Populasi terbatas
adalah mempunyai sumber data yang jelas
batasnya secara kuantitatif sehingga dapat
dihitung jumlahnya."

Penelitian ini menggunakan sampel
jenis purposive sampling atau dikenal juga
dengan sampling pertimbangan. Riduwan
(2005: 63) menyatakan purposive sampling
ialah "Teknik sampling yang digunakan
peneliti jika peneliti mempunyai
pertimbangan- pertimbangan tertentu
didalam pengambilan sampelnya atau
penetuan sampeluntuk tujuan tertentu."
kriteria pada sampel yang digunakan,
antara lain:
1) Catatan si Darmo yang mengkritik

hanya Berita Utama harian Radar

Mojokerto edisi Oktober- Desember
2012.

2) Merupakan intertekstualitas antara
Catatan si Darmo dan Berita Utama
harian Radar Mojokerto edisi Oktober
- Desember 2012.
Setelah dilakukan pengklasifikasian

data, maka data yang berhasil didapat yang
sesuai dengan penelitian dan
penganalisisan adalah sebanyak 26 data.
Seluruh data tersebut akan digunakan
sebagai sumber data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Intertekstualitas Berita Utama dan

Catatan Si Darmo pada Harian Radar
Mojokerto Tahun 2012.

Eriyanto (2006:305) menyatakan
"Intertekstualitas adalah sebuah istilah
dimana teks dan ungkapan di bentuk oleh
teks yang datang sebelumnya, saling
menanggapi dan salah satu bagian dari teks
tersebut mengantisipasi lainnya." Dengan
kata lain, teks atau ungkapan menjadi
acuan hadirnya teks lain.

Eriyanto (2006:310) menyatakan
"Intertekstualitas secara umum dapat dibagi
kedalam dua bagian, yaitu: manifest
intertectuality dan interdiscursivity."

Intertekstualitas berita utama dan
catatan si Darmo pada harian Radar
Mojokerto menggunakan jenis manifest
intertectuality yaitu bentuk intertekstualitas
di mana teks yang lain itu muncul secara
eksplisit dalam teks (misalnya dalam
bentuk kutipan). Hal ini dapat dibuktikan
pada bahwa isi catatan si Darmo ada pada
wacana berita utama pada harian Radar
Mojokerto tahun 2012.
2. Gaya penulisan Catatan si Darmo

pada Harian Radar Mojokerto Tahun
2012.

a)Diksi/ Pilihan Kata
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Diksi merupakan salah satu bagian
terpenting dari penulisan sebuah wacana.
Dalam proses penulisan sebuah karya
dibutuhkan unit- unit kata yang terpadu dan
bermakna. Pilihan kata tidak hanya
mempersoalkan ketepatan pemakaian kata,
tetapi juga mempersoalkan apakah kata
yang dipilih itu dapat juga diterima atau
tidak merusak suasana yang ada. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan dua
jenis diksi, yaitu :

1) Diksi Hasil Pemendekan Kata
Pemendekan kata digolongkan juga ke

dalam singkatan. Kridalaksana (2009:162)
mengungkapkan ada beberapa jenis
pemendekan :
1. Singkatan yaitu salah satu hasil proses
pemendekan yang berupa huruf atau
gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi
huruf.
Contoh:
MKP : Musthofa Kamal Pasa
BB  : Barang Bukti
2. Penggalan, yaitu proses pemendekan
yang mengekalkan salah satu bagian dari
leksem.
Contoh:
Bu  : hasil penggalan dari kata
  "Ibu"
Dok  : hasil penggalan dari kata
  "Dokumen"
3. Akronim, yaitu proses pemendekan yang
menggabungkan huruf atau suku kata atau
bagian lain yang ditulis dan dilafalkan
sebagai sebuah kata yang sedikit banyak
memenuhi kaidah fonotaktik Indonesia.
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat
UMK : Upah Minimum Kabupaten
4. Kontraksi yaitu proses pemendekan yang
meringkaskan leksem dasar atau gabungan
leksem.
Contoh:

Aja : hasil pemendekan kata dasar
  "saja"
Jadi : hasil pemndekan kata dasar
 "menjadi"
5. Lambang huruf, yaitu proses
pemendekan yang menghasilkan satu huruf
atau lebih yang menggambarkan konsep
dasar kuantitas, satuan atau unsur.

2) Diksi Hasil Serapan Bahasa Asing
 dan Daerah.

  Keraf (2010: 58) mengungkapkan
"Serapan bahasa asing ialah kata atau frase
yang diserap dari bahasa barat antara lain
bahasa Latin, Prancis, dan sebagainya.

Proses penyerapan unsur serapan
bahasa asing terhadap empat macam, yakni:

(1) Adopsi adalah mengambil apa
adanya dari bahasa sumber,
baik lafal maupun ejaannya.

Contoh:
Sweeping : meyakinkan
Fee   : uang jasa,
ongkos

(2) Adaptasi adalah menyerap kata
dengan penyesuaian sesuai
ejaan bahasa Indonesia.

Contoh:
Condition menjadi
Kondisi
Ex   menjadi
Eks
(3) Penerjemahan adalah konsep yang
terkandung di dalam sebuah kata asing
lalu mencari padanannya dalam
bahasa Indonesia.
(4) Kreasi adalah cara kreasi sejenis
dengan cara penerjemahan, tetapi
bersifat lebih bebas tanpa mengubah
konsep yang terkandung di dalam kata
dalam bahasa sumber.

Keanekaragaman budaya dan
bahasa daerah juga mempunyai
peranan dan pengaruh terhadap bahasa
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yang akan diperoleh seseorang,
khususnya bahasa formal atau resmi
yaitu bahasa Indonesia. Berbedannya
bahasa di tiap-tiap daerah
menandakan identitas dan ciri khas
masing-masing daerah.
 Penggunaan bahasa Daerah
dapat dicontohkan pada kata berikut:
Wong : orang
Emoh : tidak mau

b) Gaya Bahasa
Gaya bahasa merupakan cara

mengungkapkan pikiran melalui bahasa
secara khas.

Waridah (2010:322) menyatakan
"Secara garis besar, gaya bahasa terdiri atas
empat jenis, yaitu majas penegasan, majas
pertentangan, majas perbandingan, dan
majas sindiran."

1) Majas Penegasan
Pararima yaitu bentuk pengulangan

konsonan awal dan akhir dalam kata atau
bagian kata yang berlainan. Hal ini terbukti
dari opini penulis "Dan itu bukan basa-
basi". Kata "basa- basi" merupakan bentuk
pengulangan konsonan awal dan akhir
dalam kata yang berlaianan.

2) Majas Pertentangan
Paradoks yaitu gaya bahasa untuk

mengungkapkan dua hal yang seolah- olah
saling bertentangan namun sebenarnya
keduanya benar. Hal ini terbukti dari
penulisan opini pada kutipan (2) "dulu
sumpah pemuda, sekarang sumpah
serapah".

3) Majas Perbandingan
Antonomasia yaitu gaya bahasa yang

menggunakan nama diri, gelar resmi, atau
jabatan untuk menggantikan nama diri. Hal
ini terbukti dari penggunaan kata "guru"
(kutipan 1), dan "dewan" (kutipan 2).

4) Majas Sindiran

Ironi yaitu gaya bahasa untuk
mengatakan suatu maksud menggunakan
kata- kata yang berlaianan atau bertolak
belakang dengan maksud tersebut. Penulis
mencoba menyisipkan peribahasa
"Bersenang- senang dulu, bersakit- sakit
kemudian ..." namun, dalam peribahasa ini
penulis mencoba membalik peribahasa
tersebut untuk menyindir dan
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan gaya

penulisan berita utama dan catatan si
Darmo pada harian Radar Mojokerto tahun
2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Menggunakan beberapa bentuk

pemendekan kata, antara lain singkatan,
akronim, penggalan, dan kontraksi.
Namun, yang menjadi ciri khas pada
penggunaan bentuk pemendekan kata
jenis singkatan yang dihasilkan penulis
untuk mempermudah pengucapan dan
pengingatan,misalnya "MKP dan BB".
MKP merupakan nama Bupati
Mojokerto yaitu Musthofa Kamal Pasa.
Penulisan bentuk singkatan nama diri ini
tidak sesuai dengan EYD, namun
penulisan itu difungsikan untuk
mempermudah pengucapan dan
pengingatan.

2. Sama halnya dengan "BB". masyarakat
pada umumnya mengenal "BB" sebagai
salah satu nama merk HP, namun di
dalam Radar Mojokerto, "BB" adalah
Barang Bukti.

3. Menggunakan unsur serapan asing dan
daerah, diantaranya jenis adopsi dan
adaptasi. Namun, yang menjadi ciri khas
penulisan catatan si Darmo adalah
penggunaan bahasa Jawa dan dialek
Jakarta. Misalnya pada penggunaan
bahasa Jawa "emoh, mbulet, wong, dan
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ambruk". Sedangkan pada penggunaan
dialek Jakarta "ngotot, ngerasa".

4. Penulisan opini pada catatan si Darmo
yang dicetak miring, penulis selalu
menggunakan unsur sindiran, namun
juga menyisipkan berbagai majam jenis
majas. Hal ini merupakan salah satu ciri
khas dan strategi penulis untuk
mempermudah penyampain pesan yang
hendak disampaikan penulis lewat
sebuah opini.

5. Pada penulisan catatan si Darmo,  jika
dilihat dari jumlah kata yang digunakan
dalam setiap kalimatnya, penulis
menggunakan tidak lebih dari sepuluh
kata.

6. Catatan si Darmo merupakan
perwujudan opini redaksi yang berupa
pojok yang terdiri dari dua kalimat
kutipan berita utama yang berbeda judul
dan dua opini redaksi atas dua kutipan
berita utama.

Intertekstualitas berita utama dan
catatan si Darmo pada harian Radar
Mojokerto menggunakan jenis manifest
intertectuality yaitu bentuk intertekstualitas
di mana teks yang lain itu muncul secara
eksplisit dalam teks (misalnya dalam
bentuk kutipan).
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ABSTRAK
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Based on the researcher’s experience in teaching English at MTsN Mojokerto,

there are some problems dealing with the teaching of listening especially for the eighth
grade students’. (1) Most of students’ scores on listening test are still under the minimum
adequacy criteria or Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), which is 79 point. (2) It is
difficult for students to understand native speech in a tape recorder. (3) It is difficult for
students to keep up the information from the speaker and cannot interpret what they have
heard. (4)  Most students are not very enthusiastic in listening activities. Based on the
problems, the main purpose of the study is to improve the eighth grade students’ listening
skill using Storytelling at MTsN Mojokerto. The design of this study was Classroom Action
Research. The instruments were the listening tests and observation checklist. With the
implementation of the technique, the criteria of success were successfully achieved in
cycle 2. There were 78% (28 students’) of the total number of the students who could get
the scores of more than 79.

The government of Indonesia has
decided that English is one of the
compulsory subjects especially for Junior
High School and Senior High School
students. The objective of teaching English
in Junior High School or Sekolah
Menengah Pertama (SMP) and Islamic
Junior High School or Madrasah
Tsanawiyah (MTs) based on School-Based
Curriculum is that the students can develop
their communicative competence both in
oral or written forms to achieve a certain
functional stage (Depdiknas, 2006:278). It
involves four skills: listening, speaking,
reading, and writing. The objective of each
skill is to develop communicative
competence in learning English. The
objective of teaching listening is that the
students are able to understand the meaning
in transactional and interpersonal
discourses which tend to emphasize the

interpersonal meaning variation, and to
understand oral monologues. For the first
year the oral monologues are in the form of
description and procedure. For the second
year, oral monologues are in the form of
narration, description, and recount. For the
third year, oral monologues are in the form
of narration, report, and procedure
(Depdiknas, 2006:279).

 Listening is one of the language skills.
For second language – learners, developing
the skill of listening comprehension is
extremely important. Students with good
listening comprehension skills are better
able to participate effectively in class
(Brown, 2001: 247).

Based on the researcher’s experience in
teaching English at MTsN Mojokerto, there
are some problems dealing with the
teaching of listening especially for the
eighth grade students’. First, most of

mailto:hannaandyani@gmail.com
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students’ scores on listening test are still
under the minimum adequacy criteria or
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), and
the minimum adequacy criteria or Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) in eighth
grade students’ in MTsN Mojokerto is 79
point. Only four students, out of thirty six
students, have score above the minimum
adequacy criteria. Second, it is difficult for
students to understand native speech in a
tape recorder. They often ask the teacher to
repeat the native speech slowly and clearly
because they cannot understand fast,
natural native speech. Third, it is difficult
for students to keep up the information
from the speaker and cannot interpret what
they have heard. Fourth, most students are
not very enthusiastic in listening activities.
It is difficult for students to engage during
the listening class.

In addition to the researcher’s
experience the result of the preliminary
study which was conducted by the
researcher on April 8th, 2013. From the
orally questionnaires given to the students
it show that 32 from 36 students, 32 (89%)
of the students have difficulties to
understand native speech in a tape recorder,
32 (89%) of the students have difficult to
keep up the information from the native
speech in a tape recorder, only 4 students
(11%) of them are motivated in the
listening activity, 18 (50%) of the students
have difficulties to complete the listening
tasks, and 26 (72%) of the students have
difficulties to keep up the information from
the text they listened.

Those problems can be caused by some
factors. (1) The teachers seem to lack
creativity to use available listening
material. (2) The teachers seem to lack
varieties in teaching listening. Therefore, in
designing lessons and teaching materials to

develop listening skills, students need to be
motivated and stay motivated. If students
are to continue to be motivated, they
clearly need to be interested both in the
subject they are studying and in the
activities and topic presented (Harmer,
2001: 53). The teachers should determine
the suitability of the listening materials and
the technique used in classroom teaching. If
a teacher always uses the same teaching
technique, it will be less interesting for the
students. It means that a teacher has to find
some techniques to motivate the students,
and has to be a very creative person in
order to teach listening successfully.

One of the techniques that can be used
in teaching listening is storytelling. There
are a lot of reasons for using storytelling in
the classroom. (1). Stories provide students
with opportunities to listen to language in
context rather than in bits and piece. (2).
Stories also introduce new vocabulary and
language form within rich networks of
associations. (3). Equally important, stories
can have a deep impact on a person’s
construction of knowledge and self
(Deacon & Murphey, 2006: 1). (4).
Storytelling can be an enjoyable tool for
practicing both listening skills and verbal
expression (Forest, 2002: 2). (5). By using
storytelling students can practice listening
and speaking skill in a fun and interactive
way. When the teacher tells stories to
students, he/she communicates with them,
entertains them, and passes and
information.

(6). Storytelling can be used to
stimulate students’ imagination. Students
have great imaginations. According to
Tompkins and Hoskisson (1995:
129).”Storytelling is entertaining and
stimulates children’s imaginations”. (7).
Storytelling can be used to help students
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develop the listening skills and encourages
them to visualize the story in their
imaginations. In story they can use their
imaginations as well as learn the language.

Story plays an important role in
motivating the students. Children have a
constant need for stories and they will
always be willing to listen or to read, if the
right moment is chosen (Wright, 1995:6).
Listening activities based on simulated real
– life situations are likely to be more
motivating and interesting to do than
contrived textbook comprehension
exercises (Ur, 1996:59). By using
storytelling, students have an experience
with real life communication and they will
be motivated to make the effort to
understand the story.

Based on the advantages of using
storytelling in motivating students and
getting them more interested in listening,
the researcher would like to use the
storytelling technique in teaching listening.
The researcher considers that storytelling
may help improve the students’
achievement in listening.

METHOD
The research design of this study

was classroom action research which
focuses on a particular group of students in
a certain classroom. The classroom action
research employed in this study followed
Kemmis and Mc Taggart’s model. Each
cycle consist of four stages: (1) planning,
(2) implementing, (3) observing, and (4)
reflecting. This study was conducted at
MTsN Mojokerto, located at Jl. Raya
Sambiroto 112, Sooko, Mojokerto.

PRELIMINARY STUDY
The preliminary study was

conducted on April 8th, 2013 to the students

in the eighth grade students of MTsN
Mojokerto. The class consists of 36
students. The researcher gets the score from
the teacher, in carrying out the preliminary
study, the researcher used orally
questionnaires, the researcher gave
questionnaires related to students’ problem
in listening. The questionnaire consists of 5
questions. The questionnaire was used to
know the students difficulties in listening.

The orally questionnaires were
analyzed by using percentage from the
difficulties of the students thought the
orally question and the students has
difficulties for each question the students
can raise the hand and the researcher
calculate them. The result of students’
achievement and their problem in listening
can be used to determine the action to solve
the problems and improve their
achievement in listening.

PLANNING THE ACTION
Model of Instruction
 In this step researcher and the
collaborator prepared the strategy of
teaching listening using storytelling.
Designing Lesson Plan
 The lesson plan was designed by
the researcher together with the
collaborator. The lesson plan was
implemented in 80 minutes. The teaching
learning procedures were divided into three
stages. They were pre-listening, whilst-
listening, and post-listening.
Preparing Facilities Needed Inside and
Outside the Classroom
 In conducting the study, the
researcher and the teacher need narrative
texts for each meeting, media for used in
cycle 2, and also the tasks for the students.
Preparing the Criteria of Success
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 To determine whether the cycle is
successful or not, the following criteria is
set:
The improvement of students’ score on the
listening test if at least 40% or more of
students can reach 79 or more on the
listening test, it is considered successful. It
is based on the students’ listening scores on
listening which are still under the minimum
adequacy criteria or Kriteria Ketuntasan
Minimum (KKM). The minimum adequacy
criteria is 79.
Designing Research Instruments
There were two instruments used in this
study, as follows:

1) Listening test
There is one form of question it is
the multiple choice questions which
were used to measure the students’
ability in identifying the detailed
information in the story.

2) Observation Checklist
It was used for collecting data of the
activities during the teaching of
listening through storytelling. The
observer observed the students’
activities in the technique strategy
during the teaching and listening
process. The observation guide for
the students’ activities included the
activities during the implementation
of storytelling. Their activities were
categorized very good, good, fair,
poor, and very poor based on the
qualifications. For the technique,
the observer used the observation
checklist to see whether the
researcher follow the step in the
lesson plan or not.

Implementing the Action
To implement the plan, the

researcher acted as the teacher who carried
out the teaching learning process in the

class while the collaborator helped her to
observe the teaching learning process.
Implementing of storytelling was begun
with the explanation about what the
students had listen. The researcher carried
out listening test for the students at last
every cycle. There were two meetings with
80 minutes in every cycle
Table 3.3.3. The Scenario of Action
Implementation

Orally Questionnaires on Preliminary
Study
Cycle I
Number Meeting Activity
1 I Listening

Exercise
2 II Listening

Exercise
Listening Test of Cycle I

Observation
 Observation was intended to obtain
data related to the teaching and learning
activity during the implementation of the
action to solve the problem. The data
referred to the criteria of success. This
activity was done by observer. The
researcher provided observation guideline
so that the observer knew exactly the
aspects that she must observe.
Reflection
 Reflection was the activity to
analyze, interpret and explain the data
obtained in the implementation activity.
The purpose was to know whether the
action has succeeded to solve the problem
and to provide the basis for the revised
plan. The data were compared with the
criteria of success to see whether the data
meet the criteria or not. The data were
obtained from the researcher’s note, the
observer’s and from the students’ test
score. The result of this reflection was used
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a revise the action to be applied in the next
cycle. The revision was made to get be
better result.

FINDINGS
Based on the students learning

process and the result of the test, it was
found out that both were improved. It
means that storytelling can improve the
students’ participation in teaching and
learning process and students’ involvement
in listening. Most of the students gradually
improved their participation in the listening
activities which consist of three phases: pre
– listening activities, whilst listening and
post listening. Students’ participation
generally improved from one meeting to
the next meeting. The information can be
seen in Figure.4.1.

Figure4.1. The Result of Observation the
Students’ Performance in pre –
Listening

The whilst – listening activities
were listening comprehension and finding
detailed information in the story. The
activities in whilst – listening of the teacher
are: told the story to the students and check
the concentrate, enthusiasm, and the
gladness of the students on the storytelling.
The activity was intended to the students to
comprehend the story. Students’ interest

and participation generally improved from
one meeting to the next meeting. However,
the result of students’ achievement in the
first cycle has not achieved the criteria of
success yet, that the researcher should
continue to the next cycle. In the second
cycle, there was an improvement. The
information about the improvement of
students’ performances can be seen in
Figure 4.2.

Figure 4.2. The Result of Observation
Students’ performances in
whilst listening stage.

To be more specific, it was found
that in the preliminary study only 4 (11%)
students got more than 79. The students’
achievement was improved in the first
cycle when 10 (28%) students got more
than 7. However, the result of students’
achievement in the first cycle has not
achieved the criteria of success yet, that the
researcher should continue to the next
cycle. In the second cycle, there was an
improvement. Based on students’ listening
score on the post test, it was found that 28
students (78%) got more than 79.
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Discussion
This part is devoted to discuss the

findings presented in the preceding part
concerning the activities in the teaching of
listening using storytelling technique. The
discussion based on how storytelling can
improve the students’ listening
achievement and its relation with the other
study.

As Ur (1984:22) stated that when
planning listening exercises, it is essential
to pay attention on the difficulties the
students are likely encounter should need
practice to overcome. The examples of
difficulties the students have difficulties to
understand native speech in the tape
recorder. And the difficulties to keep up the
information from the text they listened.
Further, Ur, suggested that the listening
excises should provide practice overcome
specific aspects that are problematic for
learners and interesting to do in the
classroom. The storytelling has been
proven to overcome the students’
difficulties in listening. It can be seen from
the use of storytelling to help students to
comprehend the story and identify the
detail information in the story. It is due the
stories, which rely so much on words, offer

a major and constant source of the language
experience for students (Wright, 1995).
Stories also introduce children the language
items and sentences constructions without
their necessarily having to students
productively. Another important point is
that storytelling is an interesting activity
because students are entertained by the
story itself. When the students did not
understand part of the story, they can guess
from the gestures by the teacher.

The storytelling technique was
designed to achieve the objective of
teaching narrative. The objective is to
demonstrate knowledge of the
characteristics of narratives (e.g., sequence
of the story) and identify detail information
in the story. the objective can be involved
by choosing the option based on the
information in the story.

The teaching procedure consisted of
pre – listening, whilst – listening, and post
– listening. Pre – listening activity is
intended to lead the students to the story. In
the pre – listening activity the students
introduced the utilizing the storytelling to
the students. The teacher made a
preparation to gear the students to the story.
The preparation included the background
knowledge of the students to comprehend
the story.

To know whether the teaching and
learning process has achieved or not, it is
necessarily to conduct evaluation. There are
two kinds of evaluation used in this
research. The first evaluation is dealing
with the process of the implementation of
the action. It was done by observing the
teaching and learning process. The second
evaluation is dealing with the result of the
implementation the action. It was done by
assessing the listening test. The teacher
gave the students listening exercise a
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having a form multiple – choice questions,
and the result was used the story to in the
listening exercise the students achievement
in listening using storytelling.

Storytelling can be used to develop
listening comprehension skill. A teacher
can tell a story and then ask the students to
recall the important events in the order of
their occurrence (Tidyman et al, 1964: 82).
When students listen to a story, the students
pick up the information in order to
comprehend the story.
 To sum up, the implementation of
storytelling technique improved the
students’ listening skill in the teaching and
learning process. Therefore, storytelling
can be used in the classroom as an effective
technique for teaching listening.

CONCLUSION AND SUGGESTION
Conclusion
 Based on the students’ scores on the
listening tests, there was an improvement
made by the students after the
implementation of storytelling. The
improvement was in the form of
comprehending the story and finding
detailed information in the story.
 Storytelling also can improve the
students’ involvement and performance
their interest in learning English, especially
in listening. The implementation of
storytelling can make the students more
actively involved in the teaching and
learning process. From the result of the
observations, it can be seen that in the
listening scores from the teacher only 11%
(4 students) achieve the minimum
adequacy, in the cycle 1, 28% (10 students)
achieve the minimum adequacy, so the
observer continued in the cycle 2. In the
cycle 2 most of students have 78% good

score in the teaching of listening using
storytelling technique.
 The steps of storytelling technique
are: first, giving the students guided
vocabulary related to the story. Second,
asking the students to practicing the
pronunciation of the vocabulary. Third,
asking the students preliminary questions to
check their understanding about the story.
Fourth, telling the story twice to make it
truly comprehensible to the students, show
and act the puppet to make it interest the
students. Fifth, discuss the exercise
together, sixth asking the students about
their opinion toward the story.
Suggestion
 To follow up the findings, some
suggestions are proposed to the English
teachers, other researcher, material
developers, and to the school principal

First, for English teachers, since the
research has proved that the use of
storytelling can improve the students’
listening skill, English teachers are
recommended to implement storytelling
technique in teaching listening or other
language skill such as speaking.

Second, for other researchers, other
researchers are suggested to conduct
research by implementing the storytelling
in other language skills, such as speaking,
reading and writing or language element
such as vocabulary and grammar. Another
research design can also be used on the
implementation of story to improve the
teaching and learning process and the
students’ achievement well.

Third, for material developers,
material developers are recommended to
develop materials by using stories for MTs
students by considering their specific
characteristics. The stories are in the form
of religious stories but still relevant to the



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013                         124

ISSN: 2302-0857

students’ need, interest, social – cultural
and psychological aspects as well as the
school curriculum. In this case, the moral
value of the story should be considered. So
that the students not only learn English
through the story, but also can learn the
positive value from the story.

Fourth, for the school principal, the
school principal is suggested to provide
facilities and conduct event related with the
use of stories. In this case, the school
principal can provide various kinds of
English stories and local stories in the
library to give opportunities for students to
know the stories and motivated them in
reading stories. The event such as
storytelling competition is worth
conducting to improve the students’ interest
in English story and also in the English
language itself.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NHT (NUMBERED HEAD
TOGETHER) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN

AKTIFITAS BELAJAR PADA MATA DIKLAT KEWIRAUSAHAAN.

Suwarni dan Julia Nur Ngasah

ABSTRACT

Key words: NHT (Numbered Head Together), learning model, Learning outcome.
This study implemented NHT (Numbered Head Together) learning model. NHT

learning model is a structure which involves more students in reviewing material which is
covered into one subject by making small groups.  The implementation of NHT (Numbered
Head Together) learning model was conducted into two cycles with four meetings. This
study is a qualitative study. The purposes of this study were to determine (1) the
implementation of NHT (Numbered Head Together) learning model, (2) the level of
students’ learning outcomes in NHT (Numbered Head Together) leaning model.

ABSTRAK

Kata Kunci: Model Pembelajaran NHT (Numbered Head Together), Hasil Belajar.
Dalam penelitian ini metode pembelajaran kooperatif yang digunakan adalah

pembelajaran kooperatif model NHT (Numbered Head Together). Model pembelajaran
NHT adalah struktur yang melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang
tercakup dalam suatu pelajaran dengan pembentukan kelompok-kelompok kecil.
Penerapan model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) ini dilaksanakan dalam
dua siklus dengan empat kali pertemuan.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan model pembelajaran
NHT (Numbered Head Together), (2) untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa pada
model pembelajaran NHT (Numbered Head Together).

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan media yang

sangat berperan untuk menciptakan
manusia yang berkualitas dan berpotensi
dalam arti yang seluas-luasnya, melalui
pendidikan akan terjadi proses
pendewasaan diri sehingga di dalam proses
pengambilan keputusan terhadap suatu
masalah yang dihadapi selalu disertai
dengan rasa tanggung jawab yang besar.

Menurut Nurhadi, dkk, (2004: 1)
dalam konteks pembaharuan pendidikan,

ada tiga isu utama yang perlu disoroti, yaitu
pembaharuan kurikulum, peningkatan
kualitas pembelajaran, dan efektifitas
metode pembelajaran.

Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan telah dilakukan berbagai usaha,
antara lain yaitu penyempurnaan
kurikulum, peningkatan kualitas guru,
perbaikan proses pembelajaran, serta
pengadaan sarana dan prasarana.
Kurikulum merupakan komponen
pendidikan yang dijadikan acuan oleh
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setiap satuan pendidikan, baik oleh
pengelola maupun penyelenggara,
khususnya oleh guru dan kepala sekolah
(Mulyasa, 2007: 4).

Metode serta model pembelajaran
merupakan bagian penting yang digunakan
dalam upaya pencapaian hasil belajar yang
maksimal, dengan adanya metode
pembelajaran yang tepat beserta model
pembelajaran yang bervariasi, proses
belajar megajar dapat memperoleh hasil
yang memuaskan dan mencapai tujuan
pembelajaran serta hasil belajar yang
optimal. Hasil belajar sendiri dipadang
sebagai salah satu indikator bagi mutu
pendidikan dan perlu disadari bahwa hasil
belajar adalah bagian dari hasil pendidikan.
Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran
yang diharapkan upaya yang dapat
dilakukan seorang guru adalah dengan cara
memperhatikan pola belajar siswa.
Menguasai materi pelajaran, memilih suatu
metode pembelajaran yang tepat dan tidak
membosankan serta melakukan proses
pembelajaran yang efektif.
 Pembelajaran kooperatif yang saat
ini menjadi acuan beberapa sekolah yang
melibatkan siswa aktif. Pembelajaran
kooperatif ini lebih menekankan kerjasama
antar siswa. Dengan pembelajaran yang
seperti ini diharapkan lebih memotivasi
siswa dalam belajar. Proses pembelajaran
melalui interaksi guru-siswa, siswa-siswa,
dan siswa-guru, secara tidak langsung
menyangkut berbagai komponen lain yang
saling terkait menjadi suatu system yang
utuh. Pendidikan dapat mengalami
perubahan kearah yang lebih baik bahkan
sempurna sehingga dapat diharapkan
adanya pembaharuan-pembaharuan. salah
satu upaya pembaharuan dalam bidang
pendidikan adalah pembaharuan metode
atau meningkatan relevansi metode

mengajar selain itu juga dapat dilakukan
dengan penyempurnaan kurikulum. Metode
mengajar dikatakan relevan jika mampu
mengantarkan siswa mencapai tujuan
pendidikan pada umumnya.
Penyempurnaan kurikulum tersebut antara
lain perubahan kurikulum 1994 menjadi
KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)
dan sekarang ini telah disempurnakan lagi
menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan).
 Dengan adanya perubahan
kurikulum maka terjadi perubahan dalam
kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar
mengajar yang awalnya berorientasi pada
guru yang arah pembelajarannya satu arah.
Pembelajaran satu arah adalah
pembelajaran yang hanya dari guru saja
sedangkan siswa tidak memberikan umpan
balik pada guru sehingga siswa terkesan
pasif dan menerima mentah-mentah
informasi dari guru. Dengan adanya
perubahan kurikulum maka kegiatan belajar
mengajarpun berubah menjadi
pembelajaran yang berorientasi pada siswa
dimana pembelajaran berasal dari siswa
atau siswa menggali pengetahuan dan
mencari reverensi sendiri dan guru hanya
menjadi fasilitator dalam proses
pembelajaran. Jika siswa mendapatkan
kesulitan dalam memahami materi maka
peran guru menjadi fasilitator untu
menjelaskan kepada siswa sehingga arah
pembelajarannya berubah menjadi
pembelajaran dua arah.
 Seorang guru harus mampu
menyusun suatu strategi pembelajaran yang
lebih reatif, inovatif sehingga siswa secara
aktif belajar dengan kesadaran yang cukup
tinggi. Seorang guru dituntut dituntut untu
mengelola proses pembelajaran yang
memberikan rangsangan kepada siswa
sebagai subyek utama belajar. Diharapkan
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dalam proses belajar mengajar dapat terjadi
aktivitas dari siswa yaitu siswa mampu
mengemukakan pendapat sesuai dengan
apa yang telah dipahami.
 Seorang guru harus mampu
menyampaikan materi pembelajaran
dengan menarik tidak cenderung hanya
menggunakan metode ceramah yaitu guru
lebih mendominasi dalam kegiatan belajar
mengajar sehingga siswa menjadi enggan
dan jenuh dalam menerima pelajaran
sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak
tercapai secara optimal.
 Selain menggunakan metode
ceramah dapat menggunakan metode-
metode atau model-model pembelajaran
yang telah dikembangkan oleh para ahli
guna menciptakan suasana kelas yang
menyenangkan dan menunjang proses
kegiatan belajar mengajar. Salah satu
metode pembelajaran yang melibatkan
seluruh siswa untuk menjadi aktif di kelas
adalah metode pembelajaran kooperatif.
Menurut Holubec (Nurhadi, 2004: 60)
pengajaran kooperatif adalah pengajaran
yang memerlukan pendekatan pengajaran
melalui penggunaan kelompok kecil
diantara para siswa agar saling bekerjasama
dan bertukar pikiran dalam mencapai
tujuan belajar.
 Dalam memilih metode mengajar
harus disesuaikan dengan tujuan
pengajaran. Strategi pembelajaran yang
menuntut keterlibatan siswa secara aktif
dalam proses belajar adalah pembelajaran
kooperatif. Salah satu pembelajaran
kooperatif adalah NHT (Numbered Heads
Together). Model pembelajaran ini
dikembangkan oleh Spencer Kagan (1993).
Model pembelajaran NHT ini adalah salah
satu tipe dari pembelajaran kooperatif
dengan sintaks pengarahan, membuat
kelompok heterogen dan tiap siswa

memiliki nomor tertentu, memberikan
persoalan materi bahan ajar, presentasi
kelompok, diskusi kelompok, diskusi kelas,
dan tugas individual. Model NHT
(Numbered Head Together), siswa dibagi
dalam beberapa kelompok yang heterogen.
Setiap anggota dalam kelompok diharapkan
dapat bekerjasama dan saling
membelajarkan dalam hal penugasan materi
dan diskusi kelompok. Selain itu siswa
dituntut untuk mempunyai tanggung jawab
secara individual untu memahami materi
yang disajikan oleh guru. Sehingga siswa
tidak menggantungkan pada satu teman
saja. Dengan demikian memanfaatkan
waktu sebaik-baiknya dalam proses diskusi
untuk memecahkan masalah yang telah
disajikan oleh guru.
 Banyak metode pembelajaran yang
dapat diterapkan dalam pengajaran, oleh
karena itu perlu ketepatan guru dalam
memilih dan menetapkan metode bagi
kegiatan pengajarannya. Dalam
kenyataannya sampai sekarang ini kegiatan
belajar masih jarang menggunakan model
pembelajaran. Menurut hasil observasi
awal pembelajaran standar kompetensi
memahami prinsip-prinsip bisnis masih
banyak menggunakan metode ceramah,
sedangkan penggunaan model
pembelajaran tidak selalu diterapkan
disetiap pertemuan.
 Berdasarkan hasil observasi awal
dengan guru standar kompetensi
Memahami Prinsip-Prinsip Bisnis dan
siswa di SMK Muhammadiyah 2 Malang
yaitu Dra. Yunanik, diperoleh hasil bahwa
hasil belajar siswa kurang, hal ini dapat
dibuktikan dari hasil ulangan harian yang
belum memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimum (KKM) selain itu dapat dilihat
pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung yaitu kelakuan siswa kelas X
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Pemasaran yang pasif dan banyak diam, hal
ini disebabkan karena timbulnya rasa malu,
kurang berani untuk bertanya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah merupakan

penelitian tindakan kelas atau sering
disebut dengan PTK. Penelitian Tindakan
kelas (PTK) adalah suatu bentuk kajian
yang bersifat refleksi, yang dilakukan oleh
pelaku tindakan untuk meningkatkan
kemantapan rasional dari tindakan untuk
meningkatkan kemantapan rasional dari
tindakan-tindakannya dalam melaksanakan
tugas dan memperdalam pemahaman
terhadap kondisi dalam praktik
pembelajaran. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian
yang merupakan paparan (deskripsi)
informasi tentang suatu gejala, kejadian
sebagaimana adanya. (Arikunto, 2009:56).

Tujuan utama tindakan kelas (PTK)
secara umum adalah untuk memecahkan
permasalahan nyata yang terjadi di dalam
kelas. Kegiatan ini tidak saja bertujuan
untuk memecahkan masalah tetapi
sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa
hal tersebut dapat dipecahkan dengan
tindakan yang dilakukan. (Arikunto 2009:
60)
 Kehadiran peneliti pada penelitian
ini sangat penting, karena peneliti bertindak
sebagai pengamat penuh artinya peneliti
bertindak sebagai perencana, pengamat,
pengumpul data, penganalisis data, dan
pada akhirnya melaporkan data penelitian.

Pada saat peneliti melakukan
penelitian didampingi oleh guru standar
kompetensi Memahami Prinsip-Prinsip
Bisnis dan dibantu oleh teman sejawat.
Peneliti bertindak sebagai guru dalam
pelaksanaan pembelajaran, melakukan
wawancara dengan responden,

melaksanakan observasi ke lokasi
penelitian yaitu di SMK Muhammadiyah 2
Malang kelas X Pemasaran.

Dalam pelaksanaan tindakan ada
empat tahapan yang lazim dilalui yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi. Adapun model penelitian
tindakan kelas dapat digambarkan sebagai
berikut:

Lokasi penelitian ini berada di kelas
X Pemasaran SMK  Muhammadiyah 2
Malang yang terletak di jalan Baiduri
Sepah No. 27. Jumlah siswa pada kelas X
Pemasaran SMK  Muhammadiyah 2
Malang tahun ajaran 2012/2013.  Jumlah
siswa kelas X pemasaran adalah 22 siswa
yang terdiri dari 9 siswa perempuan dan  13
siswa laki-laki.

Penelitian ini akan melibatkan
siswa kelas X Pemasaran SMK
Muhammadiyah 2 Malang tahun ajaran
2012/2013 yang berjumlah 22 siswa. Mata
pelajaran yang akan digunakan untuk
penerapan model pembelajaran NHT

Perencanaan

SIKLUS

Pengamatan

Pengamatan

Perencanaan

SIKLUS IIRefleksi Pelaksanaan

Refleksi Pelaksanaan

?



Jurnal Pendidikan Maja Vidya Vol.2 No.1 Juni 2013                         132

ISSN: 2302-0857

(Numbered Head Together) adalah
Memahami Prinsip-Prinsip Bisnis.

Jenis data menentukan teknik analisis
data yang digunakan. Secara umum
terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif
dan data kuantitatif.

Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kualitatif yang
berupa kata-kata yang menggambarkan
tentang pelaksanaan model pembelajaran
NHT (Numbered Head Together) di kelas
X pemasaran pada standar kompetensi
memahami prinsip-prinsip bisnis di SMK
Muhammadiyah 2 Malang, namun bukan
berarti peneliti tidak menggunakan angka.
Peneliti menggunakan data rata-rata nilai
siswa pada post test setelah diterapkanya
model pembelajaran NHT (Numbered
Head Together).

Data hasil belajar diperoleh dari
hasil tes yang dilaksanakan di akhir tiap
siklus. Peningkatan hasil belajar siswa
selama kegiatan pembelajaran dianalisis
secara kuantitatif dengan dengan
membandingkan rata-rata hasil tes yang
telah diperoleh pada masing-masing
siklus.

HASIL PENELITIAN
 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
untuk mata pelajaran produktif Jurusan
Pemasaran adalah 80. Hasil belajar siswa
yang dinilai pada siklus I adalah aspek
kognitif. Sebelum dilaksanakannya siklus I
peneliti meminta data ulangan harian siswa
kelas X pemasaran dimana yang tuntas
hanya ada 3 siswa dengan daya serap
klasikal 16,6 % (Lampiran 5). berikut ini
adalah data hasil belajar siswa siklus I,
aspek kognitif pada siklus I diukur dengan
menggunakan tes. Tes diberikan sesudah
pembelajaran. Tes yang diberikan berupa
soal pilihan ganda sebanyak 10 soal.

Berdasarkan hasil nilai post test siklus I di
kelas X Pemasaran  siswa yang sudah
tuntas sebanyak 7 siswa dengan daya serap
klasikal 38,8% dan yang belum tuntas
sebanyak 11 siswa dengan daya serap
klasikal  61,1% dengan nilai rata-rata kelas
sebesar 70 (Lampiran 14).  Berdasarkan
pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
hasil belajar siswa kelas X pemasaran
tersebut mengalami peningkatan walaupun
belum mencapai daya serap klasikal 80%.

Dalam penelitian ini catatan
lapangan dibuat pengamat untuk mencatat
hal-hal penting yang tidak dapat terekam
dalam lembar observasi.

Refleksi dilakukan pada setiap akhir
siklus, yang berfungsi untuk mengetahui
berhasil atau tidaknya penelitian yang
dilakukan.

Siklus II kegiatan yang dilakukan
meliputi empat tahapan yaitu tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan
refleksi. Dimana masing-masing kegiatan
dijelaskan sebagai berikut:

Pembelajaran siklus II terdiri dari
dua kali pertemuan yaitu pertemuan
pertama dilakukan pada hari kamis tanggal
8 nopember 2012 pukul 10.10 sampai
dengan pukul 11.30 WIB. Pada pertemuan
pertama peneliti membagi menjadi tiga
tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap
penutup.

Dalam pelaksanaan tindakan,
peneliti memulai pelajaran dengan
memberikan salam dan kemudian
mempresensi siswa. siswa hadir semua
pada saat penelitin siklus II berlangsung.
Sebelum memulai pembelajaran peneliti
menjelaskan terlebih dahulu
menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.

Selanjutnya guru menyuruh siswa
untuk membuka modulnya masing yang
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terkait dengan materi yang akan dipelajari
pada pertemuan kali ini. Setelah itu guru
menjelaskan materi secara singkat. Selama
guru menjelaskan siswa mendengarkan
penjelasan dari guru. Setelah guru selesai
menerangkan guru bertanya kepada siswa
apakah ada yang belum memahami materi
yang disampaikan oleh guru hari ini dan
siswa menjawab sudah memahami.

 Kemudian guru menjelaskan bahwa
pembelajaran hari ini akan menggunakan
model pembelajaran NHT (Numbered
Head Together).

Tahap penomoran, dimana
sebelumnya siswa sudah dibagi menjadi 4
kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 4
siswa dan ada 2 kelompok yang
berangotakan 5 siswa. masing-masing akan
mendapatkan nomor 1-4 dan tiap kelompok
memiliki nomor yang sama dengan
kelompok lain.

Setelah guru membagikan nomor
pada setiap kelompok, guru memberikan
soal diskusi dengan lima pertanyaan kepada
kelompok sebagai pengganti pertanyaan
lisan dan memastikan setiap kelompok
memahami tugas yang diberikan. Dalam
memecahkan jawaban siswa harus bekerja
sama dengan anggota kelompoknya.

Guru menugaskan kepada masing-
masing anggota kelompok untuk
mendiskusikan semua soal yang diberikan
dan adanya kerjasama dengan baik untuk
menyatukan pendapat dan memperoleh
jawaban dengan memastikan bahwa semua
anggota kelompok harus mengetahui
jawaban dari setiap pertanyaan, serta siswa
harus menghargai pendapat dari
angggotanya. Guru pada saat siswa berpikir
untuk memecahkan masalah yang
dilakukan adalah membimbing siswa jika
ada siswa yang mengalami kesulitan.

Setelah semua kelompok selesai
melakukan diskusi, maka tahap selanjutnya
yaitu guru memanggil salah satu siswa
yang memiliki nomor yang sama dari
masing-masing kelompok untuk
memamparkan jawaban soal diskusi secara
bergantian, siswa yang lain mendengarkan
dan memberikan tanggapan apabila
jawaban dari kelompok lain kurang tepat.
Tetapi pada saat dilakukan tahap ini bel
sekolah yang menandakan bahwa waktu
pelajaran sudah habis maka peneliti
menugaskan untuk mengumpulkan nomor
yang telah dibagikan oleh peneliti dan
pembelajaran akan dilanjutkan pada
pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri
pelajaran dengan mengucapkan salam.
 Pada pertemuan ke dua yang
dilaksanakan, guru memulai pelajaran
dengan mengucapkan salam dan
mempresensi siswa.  Siswa kelas X
Pemasaran merupakan kelas yang rajin
karena selama penelitian siswa selalu hadir
semua. Setelah itu peneliti menugaskan
siswa untuk bergabung dengan
kelompoknya masing-masing untuk
melanjutkan pembelajaran dengan model
NHT (Numbered Head Together).
 Kemudian pada tahap pengajuan
pertanyaan dilanjutkan dengan peneliti
memanggil salah satu siswa yang memiliki
nomor yang sama dari masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan
jawaban dari hasil diskusi kelompoknya.
Siswa yang lain mendengarkan dan
memberi pertanyaan jika dirasa jawaban
dari temannya belum cukup jelas.
Kemudian peneliti memberikan penguatan
dan menyempurnakan jawaban dari siswa.
selanjutnya peneliti menunjuk nomor yang
lain dan begitu juga seterusnya sampai
pertanyaan terjawab semuanya. Dalam
tahap ini masing-masing anggota kelompok
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saling mengemukakan pendapat maupun
pertanyaan apabila ada jawaban yang
kurang jelas. Pada tahap ini siswa sudah
mulai diskusi dengan baik, dapat
mengungkapkan pendapat masing-masing.
Setelah diskusi selesai siswa diberikan
kesempatan untuk bertanya mengenai
materi yang telah didiskusikan dan guru
memberikan kesimpulan. Setelah itu
peneliti memberikan post test dengan soal
pilihan ganda sebanyak 10 soal berupa
pilihan ganda. Setelah bel berbunyi tanda
pembelajaran berakhir maka peneliti
menutup pelajaran dengan  mengucapkan
salam.

Kegiatan pengamatan siklus II ini
dibantu oleh 2 observer yaitu Reviana
Widiawati dan Siti Ila Maisaroh.
Pengamatan yang dilakukan berdasarkan
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh
peneliti. Sebelum pembelajaran dimulai
peneliti membagikan lembar catatan
lapangan.

Hasil belajar siswa yang dinilai
pada siklus II adalah aspek kognitif yang
diukur dengan mnggunakan tes. Tes yang
diberikan berupa soal pilihan ganda
sebanyak 10 soal.

Berdasarkan nilai post test pada
siklus II terlihat bahwa terjadi peningkatan
hasil belajar siswa dibandingkan hasil
belajar siswa pada siklus I (Lampiran 44).
Rata-rata nilai siswa pada siklus II adalah
82,2. Siswa yang belum tuntas berjumlah 4
siswa dengan daya serap klasikal sebesar
22,2%.  Siswa yang tuntas berjumlah 14
siswa dengan daya serap klasikal 77,7%.
Dibandingkan dengan hasil nilai post test
siklus II
Dalam penelitian ini catatan lapangan
dibuat pengamat untuk mencatat hal-hal
penting yang tidak dapat terekam dalam
lembar observasi.

Menurut pengamatan peneliti, siswa
sudah mulai berani mengeluarkan pendapat
maupun pertanyaan. Pemberian motivasi
merupakan salah satu cara yang baik untuk
membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan
pembelajaran dan diskusi berjalan dengan
baik. Penelitian pada siklus II pada hasil
belajar siswa mengalami peningkatan yang
semula hasil belajar siswa banyak yang
belum mencapai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yaitu 80, sedangkan pada
siklus II sebagian besar siswa sudah
mencapai KKM.

Hasil belajar siswa kelas X
pemasaran SMK Muhammadiyah 2 Malang
pada standar kompetensi memahami
prinsip-prinsip bisnis mengalami
peningkatan dibandingkan dengan hasil
ulangan harian siswa sebelum
diterapkannya model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) yaitu pada
ulangan harian daya serap klasikal siswa
16,6% (Lampiran 5) dan pada post test
siklus I dengan menerapkan model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) daya serap klasikalnya 38,8%
(Lampiran 14).

Hasil belajar kognitif siswa kelas X
Pemasaran SMK Muhammadiyah 2
Malang pada standar kompetensi
memahami prinsip-prinsip bisnis terjadi
peningkatan hasil belajar dibandingkan
hasil belajar pada siklus I. Pada siklus I
rata-rata nilai siswa adalah  70 dan daya
serap klasikal siswa yang tuntas 38,8%
sedangkan pada siklus II berdasarkan nilai
post test yang dikerjakan oleh siswa rata-
rata nilainya adalah 82,2 dengan daya
serap kla

Menurut Nurhadi dkk (2004:61)
pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran yang secara sadar dan
sengaja mengembangkan interaksi yang
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silih asuh untuk menghindari
ketersinggungan dan kesalahpahaman yang
dapat menimbulkan permusuhan.
Pembelajaran kooperatif terdapat beberapa
macam model pembelajaran yaitu terdiri
Student Teams Achievement Division
(STAD), Jigsaw, Group Investigation, dan
model struktural. Di dalam klasifikasi
model struktural terdapat model
pembelajaran yaitu NHT (Numbered Head
Together). NHT (Numbered Head
Together) merupakan salah satu model
pembelajaran kooperatif yang diterapkan
pada kelas heterogen.

Pada penelitian ini, peneliti
menerapkan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) yang
diterapkan pada siswa kelas X Pemasaran
SMK Muhammadiyah 2 Malang pada
standar kompetensi memahami prinsip-
prinsip bisnis. Penelitian ini dilaksanakan 2
siklus selama  empat kali pertemuan
dimana setiap kali pertemuan  dua jam
pelajaran. Model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) menuntut
siswa untuk dapat belajar mandiri dan
tanggung jawab belajar.  Selain itu siswa
juga dituntut untuk saling membantu siswa
yang mengalami kesulitan belajar.
Penerapan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) ini didasarkan
dari mekanisme pembelajaran kooperatif
model NHT(Numbered Head Together).
Menurut Trianto (2009: 82-83) langkah-
langkah model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) adalah sebagai
berikut (1) penomoran, (2) mengajukan
pertanyaan, (3) berpikir bersama (4)
menjawab. Setelah diterapkannya model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) diharapkan siswa dapat lebih
aktif lagi dalam mengikuti proses belajar

mengajar pada standar kompetensi
memahami prinsip-prinsip bisnis.

Langkah-langkah yang telah
diterapkan dalam setiap kegiatan
pembelajaran pada siklus I dan siklus II.
Pada siklus I tahap pembelajaran ini dibagi
menjadi dua kali pertemuan dengan alokasi
waktu  2 x 40 menit setiap pertemuan.
Sedangkan pada siklus II proses
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) ini juga dibagi menjadi dua kali
pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 40
menit setiap pertemuannya.

Penerapan pembelajaran kooperatif
model NHT (Numbered Head Together)
sudah sesuai dengan apa yang telah disusun
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP). Walaupun masih ada  siswa yang
melakukan aktivitas diluar Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
telah dibuat.

Pada akhir penerapan model
pembelajaran model NHT (Numbered
Head Together) perlu adanya tes untuk
mengetahui hasil belajar siswa yang diukur
melalui aspek kognitif. Hasil belajar aspek
kognitif ini dilakukan dengan memberikan
post test yaitu tes yang diberikan setelah
pembelajaran pada siklus I selesai.

Berdasarkan pengamatan di
lapangan, penerapan model NHT
(Numbered Head Together) pada standar
kompetensi memahami prinsip-prinsip
bisnis sesuai dengan langkah-langkah
model pembelajaran NHT (Numbered
Head Together) yang dikemukakan oleh
Trianto (2009: 82-83) langkah-langkahnya
model pembelajaran NHT (Numbered
Head Together) adalah (1) penomoran, (2)
mengajukan pertanyaan, (3) berpikir
bersama (4) menjawab. Hal ini juga sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Spencer
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Kagan (1993) yang menggunakan 4
langkah yaitu tahap penomoran
(Numbering), tahap pengajuan pertanyaan
(Questioning), tahap berpikir bersama
(Head Together) dan tahap pemberian
jawaban (Answering). Hal ini didukung
pula oleh penelitian yang dilakukan oleh
Kusumojanto dan Herawati yang juga telah
menerapkan langkah-langkah model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) seperti yang telah dikemukakan
oleh Trianto dan Spencer Kagan.

Penerapan model pembelajaran
NHT (Numbered Head Together) yang
telah dilakukan di kelas X Pemasaran SMK
Muhammadiyah 2 Malang telah
dilaksanakan dengan baik oleh peneliti
sesuai dengan teori yang telah
dikemukakan oleh Trianto dan Spencer
Kagan, dan penelitian ini dilaksanakan
dalam dua siklus selama empat kali
pertemuan, dimana setiap siklus
dilaksanakan selama dua kali pertemuan.
Setiap siklus terdiri dari empat tahapan
yaitu tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap
refleksi.

Menurut Suprijono (2011:5) hasil
belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-
nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap,
apresiasi dan ketrampilan. Menurut Gagne
(dalam Suprijono, 2010: 5-6) hasil belajar
berupa informasi verbal, kemampuan
intelektual, strategi kognitif, ketrampilan
motorik, dan sikap. Tujuan ranah kognitif
berhubungan dengan ingatan atau
pengetahuan terhadap pengetahuan dan
informasi, serta pengembangan ketrampilan
intelektual.

Hasil belajar yang maksimal
merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai
dalm proses belajar mengajar. Untuk
mengetahui hasil belajar diperlukan suatu

pengukuran dan pengukuran tersebut dapat
dilakukan dengan instrumen tes tertulis
maupun non tes tertulis. Dalam penelitian
ini pengukuran hasil belajar dilakukan
dengan menggunakan instrumen soal tes
tertulis yaitu post test yang diberikan pada
setiap akhir siklus dilaksanakan. Jumlah
post test yang diberikan berupa pilihan
ganda dengan jumlah soal sebanyak 10
soal.

Untuk mengetahui apakah hasil
belajar siswa meningkat hal yang harus
diketahui terlebih dahulu adalah Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM) yang
digunakan oleh sekolah untuk kelas X
Pemasaran pada mata pelajaran produktif
Kompetensi Keahlian Pemasaran
(KKPMS) standar kompetensi memahami
prinsip-prinsip bisnis adalah 80.

Berdasarkan nilai ulangan harian
siswa sebelum diterapkannya model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) nilai rata-rata kelas adalah 64,77.
Siswa yang belum tuntas sebanyak 15
siswa sedangkan yang tuntas dalam
ulangan harian hanya sebanyak 3 siswa
dengan daya serap 16,6%.

Berdasarkan data yang diperoleh
pada saat penelitian dengan menggunakan
model pembelajaran NHT (Numbered
Head Together) terjadi peningkatan hasil
belajar, hasil dari post test siklus I yang
diberikan kepada siswa nilai rata-rata kelas
adalah 70.   Siswa yang belum tuntas
sebanyak 11 siswa dengan daya serap
klasikal 61,1 % dan siswa yang tuntas
sebanyak 7 siswa dengan daya serap
klasikal 38,8%. Pada siklus II data yang
diperoleh dengan menggunakan post test
didapatkan hasil rata-rata kelas 82,2. Siswa
yang tuntas berjumlah 14 siswa dengan
daya serap klasikal 77,7% dan siswa yang
belum tuntas berjumlah 4 siswa dengan
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daya serap klasikal sebesar 22,2%.
Menurut data yang diperoleh di siklus II,
siswa yang belum tuntas ada hubungannya
dengan perilaku di kelas pada saat proses
belajar mengajar berlangsung. Hal ini dapat
dibuktikan dengan catatan lapangan yang
telah dicatat oleh observer dan juga hasil
dari post test siklus II.

Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
kelas X Pemasaran SMK Muhammadiyah 2
Malang mengalami peningkatan setelah
diterapkannya model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together). Hal ini
didukung pula oleh penelitian Ariantini
(2011) yang berjudul penerapan model
pembelajaran kooperatif NHT (Numbered
Head Together) dalam upaya
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa kelas VII A pada mata pelajaran TIK
(Teknologi Informasi dan Komunikasi) di
SMP Saraswati Singaraja yaitu prosentase
ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar
39% menjadi 86% pada siklus II yang
berarti hasil belajar siswa mengalami
peningkatan.

KESIMPULAN
 Penelitian tindakan kelas ini
menggunakan model pembelajaran NHT
(Numbered Head Together) pada mata
pelajaran Kompetensi Keahlian Pemasaran
(KKPMS) yang termasuk dalam mata
pelajaran produktif dengan Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM) 80 pada
standar kompetensi memahami prinsip-
prinsip bisnis dengan kompetensi dasar
Mengidentifikasi Hukum Paten, Merk dan
Cipta di Indonesia dilaksanakan dalam 2
siklus selama empat kali pertemuan dimana
setiap siklus terdiri dari empat tahapan
yaitu tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap
refleksi.

Penerapan model pembelajaran
NHT (Numbered Head Together) dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini
dapat dibuktikan dari hasil nilai ulangan
harian siswa sebelum diterapkannya model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) dengan daya serap klasikal
16,6%, kemudian hasil nilai post test siklus
I daya serap klasikalnya 38,8% dilanjutkan
pada siklus II daya serap klasikalnya
77,7%.

SARAN
Bagi guru pengajar standar

kompetensi memahami prinsip-prinsip
bisnis di SMK Muhammadiyah 2 Malang
disarankan untuk menerapkan model
pembelajaran NHT (Numbered Head
Together) namun hendaknya disesuaikan
dengan materi yang akan diajarkan dan
lingkungan belajar siswa dalam rangka
meningkatkan hasil belajar pada standar
kompetensi memahami prinsip-prinsip
bisnis.

Bagi siswa SMK Muhammadiyah 2
Malang diharapkan siswa dapat saling
bekerjasama, saling membantu antar
peserta didik, saling menghargai, dan
berani mengemukakan pendapatnya.

Bagi peneliti lain yang berminat
untuk menggunakan model pembelajaran
NHT (Numbered Head Together)
disarankan dalam pemilihan anggota
kelompok dibentuk sesuai dengan
lingkungan belajar, selain itu penggunaan
waktu harus diperhatikan  supaya proses
pembelajaran berjalan dengan baik.

Bagi pengamat yang telah ditunjuk
oleh peneliti diharapkan dalam melakukan
pengamatan lebih detail untuk
mendeskripsikan yang terjadi di kelas pada
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saat proses pembelajaran berlangsung,
terutama mengenai pengelolaan kelas.
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