
ISSN: 1693-8925

HUMANIORA
Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora

Volume 12, Nomor 1, Juni 2015

DAFTAR ISI (CONTENTS)

Halaman (Page)

Dicetak oleh (printed by) Airlangga University Press. (085/04.15/AUP-45E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia. 
Telp. (031) 5992246, 5992247, Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com

 Kesalahan penulisan (isi) di luar tanggung jawab AUP.

 1. Peningkatan Pemahaman Grafik Fungsi Trigonometri Siswa MA Darul Huda Sugihwaras melalui 
Penerapan Media Pembelajaran Program Maple

 Ahmad Kholiqul Amin .............................................................................................................. 1–8

 2. Mengukur Tingkat Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto
 Ahmad Zainul Ihsan Arif ......................................................................................................... 9–16

 3. Pengaruh Media Flashcard terhadap Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Anak 
Prasekolah(Usia 5–6 Tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding 

  Kabupaten Tuban
 Hamidatus Daris Sa’adah ......................................................................................................... 17–23

 4. Deiksis dalam Rubrik Pendidikan dan Kebudayaan Surat Kabar Kompas Edisi 27 Juni 2011
 Dian Purnama Sari .................................................................................................................... 24–27

 5. Peningkatan Keterampilan Menulis Diskripsi melalui Model Pembelajaran Kontekstual Tipe 
Cooperating Siswa Kelas X SMK PGRI 7 Surabaya

 Fransisca Romana Sunarmi ..................................................................................................... 28–32

 6. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Pembiasaan Siswa Berpikir 
Tingkat Tinggi

  (Development Device Problems Based Learning Habituation Student in High Level Thinking)
 Eko Pujiati, Endang Werdiningsih, Anton Prayitno ............................................................. 33–41

 7. Lagu-lagu Mainan Anak: Sebuah Kajian Tagmemik
 Sulistiyani, S.Pd. M.Pd .............................................................................................................. 42–48

 8. Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan 
Aktivitas Mahasiswa pada Materi Virus

 Supiana Dian Nurtjahyani  ....................................................................................................... 49–52

 9. Implementasi Online Learning Program (OLP) dengan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 
untuk Meningkatkan Pemahaman Matakuliah Biologi Umum pada Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Matematika STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya

 Noviana Desiningrum, Wulan Trisnawaty.............................................................................. 53–58

 10. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada 
Lembaga Perbankan

  (The Principle of Prudential in Lending and Financing based Syariah Principles in Banking 
Institusions)

 Ratnaningsih .............................................................................................................................. 59–65



 11. Implementasi Program Jamkesmas pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di RSD. Dr. Haryoto
 Nizma Yuraida ........................................................................................................................... 66–71

 12. Listening Strategy for Improving the Students Score in English Proficiency Test (EPT)
 Elli Setiyo Wahyuni ................................................................................................................... 72–81

 13. Implementasi Proses Pembelajaran Praktik Laboratorium Mata Kuliah Asuhan Kebidanan I 
(Kehamilan) Mahasiswa Semester II Program Studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Husada Jombang

 Ardiyanti Hidayah  .................................................................................................................... 82–86

 14. Implementasi Proses Pembelajaran Demonstrasi untuk Meningkatkan Kompetensi Asuhan 
Persalinan Normal pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II

  (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Tahun Angkatan 2011–2012 di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang)

 Erieska Safitri Hendarti............................................................................................................ 87–92

 15. Hubungan Pelayanan Administrasi Akademik, Kinerja Dosen dengan Kepuasan Mahasiswa di 
Stikes Husada Jombang

  (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi D-III Kebidanan Tahun Angkatan 2011–2012 di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang)

 Ike Kristiana .............................................................................................................................. 93–98

 16. Analisis Proses Pembelajaran Praktik Klinik Kebidanan untuk Mencapai Kompetensi Mahasiswa 
pada Asuhan Kebidanan Ibu Hamil

  (Studi Kasus di STIKes Husada Jombang)
 Rizazul Alwanunikmah ............................................................................................................. 99–103

 17. Increasing Students’ Vocabulary Through Listening Simple Song
 Ninik Suryatiningsih ................................................................................................................. 104–110

 18. Analisis Kesalahan Buku Siswa Matematika Kelas VII SMP/MTs Semester II 
  Kurikulum 2013
 Erik Valentino ............................................................................................................................ 111–116



PANDUAN UNTUK PENULISAN NASKAH

Jurnal ilmiah HUMANIORA adalah publikasi 
ilmiah enam bulanan yang diterbitkan oleh Kopertis 
Wilayah VII. Untuk mendukung penerbitan, selanjutnya 
redaksi menerima artikel ilmiah yang berupa hasil 
penelitian empiris dan artikel konseptual dalam bidang 
ilmu Sosial dan Humaniora.

Naskah yang diterima hanya naskah asli yang belum pernah 
diterbitkan di media cetak dengan gaya bahasa akademis dan 
efektif. Naskah terdiri atas:
1.  Judul naskah maksimum 15 kata, ditulis dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa 
yang digunakan untuk penulisan naskah lengkapnya. 
Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, disertakan pula 
terjemahan judulnya dalam bahasa Inggris.

2.  Nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa disertai gelar 
akademik maupun jabatan. Di bawah nama penulis 
dicantumkan instansi tempat penulis bekerja.

3.  Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris tidak lebih dari 200 kata diketik 1 (satu) spasi. 
Abstrak harus meliputi intisari seluruh tulisan yang 
terdiri atas: latar belakang, permasalahan, tujuan, 
metode, hasil analisis statistik, dan kesimpulan, disertakan 
pula kata kunci.

4.  Artikel hasil penelitian berisi: judul, nama penulis, abstrak, 
pendahuluan, materi, metode penelitian, hasil penelitian, 
pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka.

5. Artikel konseptual berisi: judul, nama penulis, abstrak, 
pendahuluan, analisis (kupasan, asumsi, komparasi), 
kesimpulan dan daftar pustaka.

6.  Tabel dan gambar harus diberi nomor secara berurutan 
sesuai dengan urutan pemunculannya. Setiap gambar 
dan tabel perlu diberi penjelasan singkat yang 
diletakkan di bawah untuk gambar. Gambar berupa foto 
(kalau ada), disertakan dalam bentuk mengkilap (gloss).

7.  Pembahasan berisi tentang uraian hasil penelitian, 
bagaimana penelitian yang dihasilkan dapat memecahkan 
masalah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil 
penelitian dan disertai pustaka yang menunjang.

8. Daftar pustaka, ditulis sesuai aturan penulisan Vancouver, 
disusun berdasarkan urutan kemunculannya bukan 

berdasarkan abjad. Untuk rujukan buku urutannya 
sebagai berikut: nama penulis, editor (bila ada), judul 
buku, kota penerbit, tahun penerbit, volume, edisi, dan 
nomor halaman. Untuk terbitan berkala urutannya sebagai 
berikut: nama penulis, judul tulisan, judul terbitan, tahun 
penerbitan, volume, dan nomor halaman.

Contoh penulisan Daftar Pustaka:
1.  Grimes EW, A use of freeze-dried bone in Endodontic, 

J. Endod, 1994: 20:355–6
2. Cohen S, Burn RC, Pathways of the pulp. 5th ed., St. 

Louis; Mosby Co 1994: 127–47
3. Morse SS, Factors in the emergence of infectious 

disease. Emerg Infect Dis (serial online), 1995 
Jan-Mar, 1(1): (14 screen). Available from:

 URL: http //www/cdc/gov/ncidod/EID/eid.htm. 
Accessed Desember 25, 1999.

Naskah diketik 2 (dua) spasi 12 pitch dalam program MS 
Word dengan susur (margin) kiri 4 cm, susur kanan 2,5 cm, 
susur atas 3,5 cm, dan susur bawah 2 cm, di atas kertas A4.

Setiap halaman diberi nomor halaman, maksimal 
12 halaman (termasuk daftar pustaka, tabel, dan gambar), 
naskah dikirim sebanyak 2 rangkap dan 1 (CD)/E-mail: 
jurnal@kopertis7.go.id.

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa 
mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau 
pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung 
jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan 
redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangko.

Naskah dapat dikirim ke alamat:

Redaksi/Penerbit:
Kopertis Wilayah VII
d/a Seksi Sistem Informasi
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya
Telp. (031) 5925418-19, 5947473 psw. 120
Fax. (031) 5947479
E-mail: jurnal@kopertis7.go.id
Homepage: http//www.kopertis7.go.id,

- Redaksi -





1

Peningkatan Pemahaman Grafik Fungsi Trigonometri Siswa MA 
Darul Huda Sugihwaras melalui Penerapan Media Pembelajaran 
Program Maple

Ahmad Kholiqul Amin
Program Studi Pendidikan Matematika FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro
Jl. Panglima Polim No. 46 Bojonegoro Jawa Timur
e-mail: choliqamin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Apakah peningkatan pemahaman grafik fungsi trigonometri siswa 
dengan menerapkan media pembelajaran program maple lebih baik daripada siswa dengan pembelajaran konvensional (tanpa bantuan 
program maple), 2) Bagaimana aktivitas dan ketuntasan belajar siswa dengan menerapkan media pembelajaran program maple. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu, sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas XI A dan XI B MA Darul Huda 
Sugihwaras Bojonegoro. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, observasi dan tes. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan uji t independent, sebelum dilakukan uji hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, 
uji homogenitas dan uji keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Peningkatan pemahaman grafik fungsi trigonometri dengan 
menerapkan media pembelajaran program maple lebih baik daripada siswa dengan pendekatan konvensional (tanpa bantuan program 
maple), 2) Aktivitas dan ketuntasan belajar siswa dengan menerapkan media pembelajaran program maple lebih tinggi daripada siswa 
dengan pembelajaran konvensional (tanpa bantuan program maple) 

Kata kunci: Media Pembelajaran Program Maple

ABSTRACT

This study was conducted in order to know: 1) Whether the improving of students’ understanding of trigonometric functions graphics 
by applying instructional media of ‘maple program’ is better than students with conventional learning (without the aid of a maple 
program), 2) How is the activity and students’ learning mastery by implementing a program of maple instructional media. This was a 
quasi-experimental study, the sample in this study were students of class XI A and XI B MA Darul Huda Sugihwaras Bojonegoro. Data 
collection was done through documentation method, observation and tests. Hypothesis testing is done by using independent t-test, before 
hypothesis testing was done, prerequisite testings; normality test, homogeneity test and balanced test; were done. The results showed 
1) the improvement of understanding of trigonometric functions graphics by applying instructional media of ‘mapple program’ is 
better than students with the conventional approach (without the aid of a maple program), 2) students’ activity and learning mastery 
by implementing a program of mapple instructional media is higher than students with conventional learning (without the help of the 
program maple).

Key words: Maple Program, media of maple program

PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengubah 
peradaban suatu manusia. Antara pendidikan dan peradaban 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pendidikan dapat 
mempengaruhi peradaban demikian sebaliknya peradaban 
juga mempengaruhi pola pendidikan manusia. Semakin maju 
peradaban suatu bangsa maka semakin maju pola pendidikan 
yang digunakan. 

Untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran 
dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai siswa. Adapun 
keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak 
faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Termasuk 
faktor internal antara lain minat, intelegensi, motivasi, bakat, 
aktivitas belajar dan sebagainya, sedangkan yang termasuk 
faktor eksternal misalnya guru, bahan pelajaran, fasilitas 

belajar, media pembelajaran, model pembelajaran dan 
sebagainya. 

Matematika merupakan salah satu materi pelajaran yang 
penting dan sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Namun di pihak lain, sudah 
menjadi rahasia umum bahwa matematika merupakan salah 
satu mata pelajaran yang paling tidak disukai oleh siswa. 
Hasil yang paling dapat dijadikan patokan adalah rendahnya 
rata rata nilai matematika pada UAN. Kenyataan lain juga 
menunjukkan dari hasil observasi dengan siswa dan guru 
di Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda hasil belajar siswa 
MA Darul Huda pada bidang studi matematika kurang 
menggembirakan, rata-rata nilai ulangan harian I dan II 
bidang studi matematika kelas XI semester Genap tahun 
ajaran 2013/2014 belum mencapai KKM, yaitu 65,5 padahal 
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KKM sekolah tersebut 70 (Dokumentasi Madrasah Aliyah 
Darul Huda Sugihwaras Bojonegoro). 

Matematika bagi mereka merupakan mata pelajaran yang 
sangat sulit untuk dimengerti. Hal ini menjadi dilema bagi 
para pendidik dan para ahli, karena matematika merupakan 
salah satu pengetahuan untuk sains dan teknologi yang 
sangat perlu bagi kelanjutan pembangunan. Apalagi dalam 
memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan kemajuan 
dalam perkembangan IPTEK, kemampuan berfi kir logis 
yang dikembangkan dalam pelajaran matematika sangat 
diperlukan. Materi Matematika memang abstrak hal ini 
yang membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep 
matematika. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika 
anak ditanya materi matematika yang paling tidak disukai 
adalah materi trigonometri. Fungsi trigonometri sukar untuk 
dipahami karena sifat dari trigonometri yang hirarkis dan 
terstruktur sehingga banyak siswa yang tidak mampu untuk 
memahami. Berangkat dari keprihatinan tersebut penulis 
ada inisiatif ingin meneliti mengenai pembuatan media 
pembelajaran berbasis ICT dengan program maple untuk 
memahami grafi k fungsi Trigonometri. Dengan media ini 
diharapkan pemahaman konsep grafi k fungsi trigonometri 
semakin baik. 

Penggunaan ICT termasuk salah satu dari enam prinsip 
sekolah Matematika. Menurut NCTM (The National 
Council of Teachers of Mathematics) (1991), “Technology 
is essential in teaching and learning mathematics; it 
influences the mathematics that is taught and enhances 
students’ learning.” Untuk penerapan di kelas, penggunaan 
ICT dapat diintegrasikan dengan beberapa pendekatan 
belajar. Seperti dikatakan Karnasih (2008),” There are four 
different approaches can be implemented in integrating ICT 
teaching and learning mathematics: 1) Expository learning; 
2) Inquiry based learning; 3) Cooperative learning; and 4) 
Individual learning”. Pernyataan Karnasih menunjukkan 
penggunaan ICT juga cocok untuk pembelajaran Expository 
learning (pembelajaran langsung). Software matematika yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Maple

Dari masalah di atas dapat ditulis rumusan masalah: 1) 
Bagaimana aktivitas dan ketuntasan belajar siswa MA Darul 
Huda Sugihwaras dengan menerapkan media pembelajaran 
Program Maple?, 2) Apakah peningkatan pemahaman 
grafi k fungsi trigonometri siswa dengan menerapkan media 
pembelajaran program maple lebih baik daripada siswa 
dengan pendekatan konvensional (tanpa bantuan Program 
Maple)?

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah 
maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
apakah peningkatan pemahaman grafi k fungsi trigonometri 
siswa dengan menerapkan media pembelajaran program 
Maple lebih baik daripada siswa dengan pendekatan 
konvensional (tanpa bantuan Program Maple). 2) untuk 
mengetahui aktivitas dan ketuntasan belajar siswa MA Darul 

Huda Sugihwaras dengan menerapkan media pembelajaran 
Program Maple.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pemahaman

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemahaman 
mengandung arti kesanggupan intelegensi untuk menangkap 
makna suatu situasi atau perbuatan (Depdikbud, 1989). 
Menurut Driver dan Leach (dalam Hasanah, 2004) 
pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan suatu 
situasi atau suatu tindakan. Pemahaman termasuk dalam ranah 
kognitif taksonomi Bloom yang dikenali dari kemampuan 
untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, tabel, 
diagram, arahan, dan sebagainya.

Media Program Maple

Maple adalah salah satu paket program atau program 
aplikasi matematika yang berbasis komputer. Maple mampu 
melakukan perhitungan-perhitungan dengan cepat, mampu 
menyelesaikan persamaan-persamaan dalam matematika, 
serta mampu menggambarkan grafi k fungsi matematika, 
simulasi modeling bahkan dapat menampilkan gambar dalam 
bentuk animasi. Program maple mampu menjadi solusi dalam 
berbagai topik matematika, seperti analisis numerik, aljabar 
simbolik, kalkulus, persamaan diferensial, aljabar linear, 
simulasi dan visualisasi.

Pembelajaran Grafi k Fungsi Trigonometri 
Berbantuan Program Maple

Adapun contoh kegiatan siswa selama belajar pada 
sub pokok bahasan fungsi trigonometri dengan rincian 
menentukan ciri grafik yaitu menentukan: 1) Periode 
fungsi, 2) Nilai maksimum, 3) Nilai minimum, 4) Serta cara 
menggambar grafik fungsi dengan bentuk umum fungsi 
yaitu:

a. Y = a sin ( bx + c) + d
b. Y = a cos (bx + c) + d

Contoh langkah awal kegiatan siswa dalam selama belajar 
dengan bantuan program maple sebagai berikut:
1. Masing-masing kelompok siswa yang sudah dibagi 

menggunakan komputer yang telah diinstal Program 
Maple

2. Masing-masing siswa mendapatkan lembar keja siswa 
(LKS) latihan dan juga berguna sebagai panduan selama 
melakukan percobaan 

3. Siswa membuka Maple dengan mendouble clik ikon 
Maple yang ada pada desktop atau dengan meng-klik 
START => PROGRAMS => Maple. Akan muncul 
seperti berikut.
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Gambar 1. Tampilan awal program maple.

Gambar 2. Tampilan Plot hasil proses.

Gambar 3. Tampilan Change Axis Propertis

Jika ingin menggambar grafik dengan maple tinggal 
menuliskan dilembar woorksheet yang diawali dengan 
“PLOT” seperti yang ada digambar dibawah ini.

Jika siswa ingin mengganti atau ingin menambahkan axis 
horizontal maupun vertikal Klik gambar kurva kemudian 
pilih Change Axis Propertis.

Demikian contoh awal sedikit penggunaan program 
maple, untuk contoh soal latihan dalam LKS yang dibahas 
seperti contoh di bawah ini.

Contoh: 

> plot(sin(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 360° (2π)

> plot(sin(x)+1,x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = 0 
P  = 360° (2π)

> plot(sin(x)-1,x=0..2*Pi);
Maks  = 0
Min  = – 2 
P  = 360° (2π)

> plot(2*sin(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = – 2
P  = 360° (2π)
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> plot(-2*sin(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = – 2
P  = 360° (2π)

> plot(sin(2*x),x=0..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 180° (π)

> plot(sin(x/2),x=0..4*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 720° (4π)

> plot(sin(x+1),x=-Pi..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1
P  = 360° (2π)

> plot(sin(x-1),x=0..3*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 360° (2π)

> plot(cos(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 360° (2π)

> plot(cos(x)+1,x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = 0 
P  = 360° (2π)
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> plot(cos(x)-1,x=0..2*Pi);
Maks  = 0
Min  = – 2 
P  = 360° (2π)

> plot(2*cos(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = – 2 
P  = 360° (2π)

> plot(-2*cos(x),x=0..2*Pi);
Maks  = 2
Min  = – 2 
P  = 360° (2π)

> plot(cos(2*x),x=0..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 180° (π)

> plot(cos(x/2),x=0..4*Pi);
Maks  = 1 
Min  = – 1 
P  = 720° (4π)

> plot(cos(x+1),x=-Pi..2*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 360° (2π)

> plot(cos(x-1),x=0..3*Pi);
Maks  = 1
Min  = – 1 
P  = 360° (2π)
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Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal(Nilai UAS murni)

Populasi Siswa L observasi L kritik Keputusan uji Data berdistribusi
Eksperimen 0,0704 0,0914 H0 diterima Normal

Kontrol 0,0697 0,0909 H0 diterima Normal

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Kemampuan Awal (Nilai UAS murni)

Populasi Siswa Antar F Hitung F tabel Keputusan uji Kesimpulan

Pembelajaran dengan Pogram 
Maple dan Tanpa Program Maple 

1,205 1,822 H0 diterima Variansi kedua populasi 
Homogen

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Darul Huda Sugihwaras 
Kabupaten Bojonegoro, dengan subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI semester genap Tahun Ajaran 2013/2014. 
Uji coba instrumen dilaksanakan di MA Wali Songo 
Sugihwaras.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
eksperimental semu (quasi-experimental research) 
Manipulasi variabel dalam penelitian ini dilakukan pada 
variabel bebas yaitu pembelajaran dengan bantuan media 
program maple kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa 
media program maple untuk kelas kontrol, sedangkan variabel 
terikatnya adalah hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan populasi semua siswa kelas XI MA 
Darul Huda Sugihwaras, yang terdiri dari 3 kelas Tahun 
Ajaran 2013/2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara cluster random sampling yaitu pengambilan 
sampel berdasarkan kelas sehingga didapatkan sampel kelas 
XIA dan XIB.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam 
pengambilan data adalah metode tes dan metode 
dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui nilai hasil 
belajar matematika siswa dan dokumentasi digunakan untuk 
mengetahui kemampuan awal siswa. Sebelum instrumen 
digunakan untuk mengambil data dalam penelitian, instrumen 
tes diuji terlebih dahulu meliputi uji validitas isi, perhitungan 
daya beda dan indeks kesukaran serta uji reliabilitas. 

Pada awal penelitian dilakukan uji prasyarat 
keseimbangan yaitu uji normalitas dan homogenitas dengan 
menggunakan nilai UAS murni. Setelah semua prasyarat 
terpenuhi kemudian dilakukan uji keseimbangan dengan 
menggunakan rumus uji-t. Selanjutnya untuk nilai postes 
hasil penelitian setelah eksperimen dilakukan uji prasyarat 
analisis yang berupa uji normalitas dan uji homogenitas baru 
kemudian dilakukan uji hipotesis dengan rumus uji-t yang 
independent.

Hasil Penelitian

Uji keseimbangan dilakukan untuk mengetahui apakah 
sampel mempunyai kemampuan awal sama atau tidak. 
Sebelum dilakukan uji keseimbangan, masing-masing 

sampel terlebih dahulu diuji apakah berdistribusi normal atau 
tidak, serta diuji apakah sampel berasal dari populasi yang 
homogen atau tidak.

Hasil dari uji normalitas kemampuan awal siswa pada 
kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan 
nilai UAS murni pada tabel 1.

Berdasarkan tabel tersebut, untuk masing-masing sampel 
nilai dari Lobs<Lkritik, sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa 
masing-masing sampel berdistribusi normal.

Selain uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas 
kemampuan awal. Hasil dari uji homogenitas kemampuan 
awal kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam tabel 
2.

Berdasarkan tabel 2, harga dari F 
Hitung < F 

tabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 
homogen.

Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji-
t diperoleh thitung=1,6005 dengan ttabel = 1,997. Karena 
thitung < ttabel maka H0 diterima. Ini berarti kedua kelompok 
eksperimen(pembelajaran dengan media program maple) dan 
kelompok kontrol(pembelajaran tanpa dengan media program 
maple) mempunyai kemampuan awal yang seimbang.

Instrumen yang diujicobakan dalam penelitian ini 
adalah tes hasil belajar matematika siswa pada pokok 
bahasan trigonometri yang berjumlah 15 soal, sebelum 
tes ini diberikan kepada kelas penelitian terlebih dahulu 
diujicobakan dikelas lain yang sudah selesai diajarkan pada 
materi trigonometri.

Setelah dilakukan penerapan pembelajaran dengan media 
program maple kemudian hasil postes nilai dari penelitian 
dilakukan uji prasyarat analisis, dengan melakukan uji 
normalitas dan uji homogenitas. 

Hasil dari uji normalitas nilai akhir dari penelitian siswa 
kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, untuk masing-masing sampel nilai 
dari Lobs<Lkritik, sehingga H0 diterima. Ini berarti bahwa 
masing-masing sampel berdistribusi normal.

Selain uji normalitas, dilakukan juga uji homogenitas 
hasil nilai tes akhir. Hasil dari uji homogenitas tes akhir dua 
kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam tabel 4.
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Berdasarkan tabel 4, harga dari F 
Hitung < F 

tabel sehingga 
dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang 
homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji keseimbangan 
kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan 
uji-t satu pihak kanan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah 
dilakukan diperoleh thitung=3,97 dengan ttabel = 1,997. Karena 
thitung > ttabel maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan media program maple 
lebih baik dari pada pembelajaran tanpa menggunakan media 
program maple.

Analisis Aktivitas Siswa pada Proses Pembelajaran

Keaktifan belajar siswa yang mendapat pembelajaran 
dengan bantuan media Program Maple mendapat rerata 
sebesar 4,30 atau 84% yang berarti siswa beraktivitas dengan 
baik. Sedangkan rerata keaktifan siswa yang mendapat 
pembelajaran tanpa media program Maple sebesar 3,50 atau 
69,87% yang berarti siswa beraktivitas dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil rerata aktivitas belajar siswa di 
atas menunjukkan bahwa pembelajaran dengan bantuan 
program Maple dapat mengaktifkan siswa dalam proses 
belajar mengajar, siswa lebih termotivasi, tertarik, antusias 
dalam mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan 
trigonometri. 

Analisis Ketuntasan Pemahaman Siswa Klasikal

Berdasarkan hasil perhitungan rerata nilai hasil belajar 
siswa dan persentase ketuntasan pemahaman siswa pada 
materi grafi k fungsi trigonometri untuk kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol terdapat perbedaan hasil belajar siswa, 
untuk kelompok eksperimen, rerata dan persentase ketuntasan 
pemahaman siswa lebih baik dibandingkan dengan kelompok 
kontrol, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada rangkuman 
tabel 6 sebagai berikut.

Hasil penelitian tabel 6 menunjukkan bahwa ketuntasan 
pemahaman siswa serta aktivitas siswa pada pembelajaran 
dengan bantuan media program Maple lebih baik daripada 
pembelajaran tanpa menggunakan media program Maple. 
Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan bantuan 
program maple memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
pembelajaran biasa (tanpa menggunakan bantuan program 
maple). Keunggulan tersebut dapat kita lihat dari empat hal 
yaitu guru, keaktifan siswa, interaksi siswa, media program 
maple.

Pertama, guru dalam pembelajaran dengan bantuan 
program maple hampir sama dengan pembelajaran biasa, 
hanya saja pada pembelajaran berbantuan program maple 
guru menjelasakan materi disertai dengan menggunakan 
bantuan program komputer sehingga siswa dapat lebih mudah 
dalam memahami gambar dan bisa langsung mempraktekkan 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Nilai Tes Akhir

Populasi Siswa L observasi L kritik Keputusan uji Data berdistribusi
Eksperimen 0,0904 0,1014 H0 diterima Normal

Kontrol 0,0897 0,0909 H0 diterima Normal

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Nilai Tes Akhir

Populasi Siswa Antar F Hitung F tabel Keputusan uji Kesimpulan
Pembelajaran dengan Pogram 
Maple dan Tanpa Program 
Maple 

1,54 1,89 H0 diterima Variansi kedua populasi 
Homogen

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Populasi Siswa Antar t hitung t tabel Keputusan uji

Komparatif Pembelajaran dengan Pogram Maple 
dan Tanpa Program Maple 

3,97 1,997 H0 ditolak

Tabel 6. Rangkuman Rerata Nilai dan Persentase Ketuntasan Pemahaman Siswa

Kelompok
Aspek

Rerata UAS Murni Rerata Postes Jumlah siswa tuntas % Ketuntasan
Eksperimen 68,81 85,10 27 daru 32 siswa 84,4%
Kontrol 66,78 68,90 23 daru 32 siswa 71,9%
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langsung di depan komputer masing-masing. Ketika pada 
waktu mempraktekkan siswa disuruh melakukan diskusi 
kelompok sehingga siswa yang kurang mengerti menjadi 
mengerti, di samping itu juga guru memberikan, penguatan, 
arahan dan penjelasan berkaitan dengan membaca kurva.

Kedua, siswa dalam pembelajaran dengan bantuan 
program maple siswa lebih aktif ketika berdiskusi, semangat 
dalam mengikuti proses belajar mengajar, dimungkinkan 
ketika proses pembelajaran selain dengan manual memahami 
kurva, ternyata bisa memanfaatkan program maple untuk 
membantu mempermudah dalam memahami kurva 
trigonometri, ini dibuktikan dengan lembar observasi yang 
menghasilkan bahwa aktivitas untuk pembelajaran dengan 
bantuan program maple lebih baik dibandingkan dengan 
pembelajaran biasa.

Ketiga, interaksi siswa kepada temannya dan kepada guru 
di kelompok eksperimen jauh lebih dinamis dan multiarah 
dikarenakan pembelajaran dengan disertai media program 
maple siswa dapat mempraktekkan langsung di komputer 
masing-masing dan saling berdiskusi. Siswa yang mendapat 
pendekatan biasa hanya mendengar penjelasan guru dan 
mencatat. Sedikit sekali siswa yang bertanya agar lebih 
memahami penjelasan guru tersebut. Adapun siswa pada 
kelompok dengan bantuan program maple silih berganti 
bertanya kepada guru dan berdiskusi dengan temannya dalam 
menyelesaikan latihan yang diberikan guru, karena setiap 
siswa menghadapi komputer masing-masing. 

Keempat, pembelajaran dengan media program maple 
lebih mudah dalam memahami kurva trigonometri, karena 
gambar yang dihasilkan dari program maple lebih jelas 
dibandingkan dengan gambar manual, lagi pula ketika 
menggambar kurva dengan program maple juga mudah dan 
cepat sehingga siswa lebih dimudahkan dalam menggambar 
kurva. Berbeda dengan pendekatan biasa yang tidak 
menggunakan media belajar, guru hanya menggunakan 
papan tulis untuk menjelaskan gambar-gambar grafi k dan 
siswa mencatat grafi k tersebut ke buku tulisnya. Tentu saja 
visualisasi manual tidak sejelas ketika menggunakan program 
maple dan waktunya habis digunakan untuk menggambar 
bukan menganalisis gambar tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) 

Peningkatan pemahaman grafi k fungsi trigonometri dengan 
menerapkan media pembelajaran program maple lebih baik 
daripada siswa dengan pendekatan konvensional (tanpa 
bantuan program maple), 2) Aktivitas dan ketuntasan belajar 
siswa dengan menerapkan media pembelajaran program 
maple lebih tinggi dari pada siswa dengan pendekatan 
konvensional (tanpa bantuan program maple). Lebih lanjut, 
siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menerapkan 
media pembelajaran program maple telah mencapai 
ketuntasan, sedangkan siswa yang memperoleh pembelajaran 
dengan pendekatan biasa belum mencapai ketuntasan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan: 1) Pembelajaran 
dengan menerapkan bantuan program maple sangat potensial 
untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, khususnya 
pada materi grafi k fungsi trigonometri maupun pada materi 
matematika yang sesuai; dan 2) Untuk lebih meningkatkan 
aktivitas dan ketuntasan belajar siswa, sebaiknya pada waktu 
pembelajaran dijelaskan bagaimana menggambar grafik 
secara manual dan juga menggunakan program maple, 
sehingga siswa disamping mengerjakan manual juga bisa 
mengerjakan dengan menggunakan program maple.
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ABSTRAK

Selama ini, kajian-kajian tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih banyak ditinjau 
dari perspektif administrasi publik. Kajian RPJMD dalam ranah politik kebijakan masih jarang ditemui. Untuk mengisi kekosongan kajian 
ini, penelitian ini membahas penyusunan RPJMD dari sisi analisis perencanaan partisipatif dalam penyusunan RPJMD 2014–2019 
di Kota Mojokerto untuk mewujudkan good local governance. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha 
untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan partisipatif dibangun dalam rangka penyusunan RPJMD periode 2014-2019 Kota 
Mojokerto, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi proses perencanaan partisipatif. Permasalahan dan solusi tersebut di atas 
nantinya dapat dijadikan ukuran keberhasilan perencanaan parsitipatif dalam ranah desentralisasi di Indonesia.

Kata kunci: Desentralisasi, Perencanaan Partisipatif, Local Governance, Good Governance

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah 
peluang bagi masing-masing daerah untuk mampu 
menunjukkan kinerja guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di wilayahnya, sehingga akan mampu tercipta 
unsur good local governance. Perwujudan good local 
governance di negara kita telah didukung oleh political will 
dari pemerintah melalui implementasi kebijakan otonomi 
daerah. Otonomi daerah telah memberi peluang kepada 
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih 
berdaya. Pada gilirannya nanti, keberdayaan ini akan menjadi 
fondasi yang kokoh bagi perwujudan good local governance 
di Indonesia. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi kompetitif 
di antara lembaga pemerintah dan swasta, antara swasta 
dengan swasta atau antara lembaga pemerintah baik yang 
menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja.

Skema desentralisasi yang mulai diberlakukan pada 
permulaan era reformasi memberi dampak yang besar bagi 
tata perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan 
pembangunan yang pada awalnya bersifat top-down, berubah 
lambat laun menjadi bottom-up melalui beberapa perangkat 
hukum yang dibangun selama era rezim pemerintahan 
reformasi. Proses perencanaan pembangunan yang bersifat 
top down sering dipandang sebagai proses yang bertentangan 
dengan konsep reformasi, yang mendasarkan pada partisipasi 
masyarakat yang bersifat bottom up. Hasilnya, proses 
perencanaan berbasis Musrenbang (Musyawarah Rencana 
Pembangunan) secara berjenjang tersebut mempengaruhi 
model penganggaran yang digunakan. Dalam upaya 
menyusun dokumen perencanaan UU mensyaratkan untuk 
dilakukan proses perencanaan secara komprehensif dan lintas 
pemangku kepentingan (stakeholder).

Kondisi demikian memicu munculnya konflik yang 
terjadi baik di lintas stakeholder maupun potensi konfl ik pada 
tataran proses penyusunannya. Beberapa fakta yang muncul 
sebagian besar daerah belum mampu untuk mengakomodasi 
aspirasi di tingkatan lokal. Di sisi lain, Pemerintah Daerah 
(Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan yang lebih luas 
dalam perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan 
pembangunan. Dengan kata lain terjadi perubahan paradigma 
sistem perintahan, baik di tingkat pusat, propinsi, dan daerah 
(kabupaten dan kotamadya). Perubahan tersebut menuntut 
paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif 
tidak lagi bisa ditawar di era desentralisasi untuk mewujudkan 
good governance.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah 
suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang 
diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan 
swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu 
dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, 
agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. 
Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan 
tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi 
rakyat pasti tersumbat. Pola dan proses pelaksanaan good 
governance di setiap kabupaten/kota yang melibatkan peran 
dan peranan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat akan 
mampu memberikan implikasi sangat bermakna terhadap 
upaya peningkatan kondisi good governance. Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip good governance, pemerintah 
daerah diharapkan mampu menggunakan dan melaksanakan 
kewenangan politik, ekonomi dan administratif dengan 
baik. Selain itu, dalam prakteknya harus ada dukungan 
komitmen dari semua pihak yaitu negara (state), pemerintah 
(government), swasta (private) dan masyarakat (society).
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Salah satu yang menjadi amanat UU No. 25/2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional. RPJMD adalah dokumen 
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan 
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan 
umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan 
kegiatan pembangunan. RPJMD sebagai bagian dari Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional memuat penjabaran 
dari visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah 
ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, 
program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Di dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 
perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia.1 Selanjutnya dalam Bab 1 Pasal ayat 3, disebutkan 
bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 
Pusat dan Daerah.

RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014–2019 ini 
merupakan produk perencanaan jangka menengah tahap 
kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Mojokerto Tahun 
2005–2025 yang mengamanatkan adanya upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi SDM, 
pengembangan produk dan jasa unggulan, serta pemeliharaan 
dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan. RPJMD 
disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan 
peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan 
rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah 
terkait lainnya. Keberadaan RPJMD Kota Mojokerto 
merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah yang 
telah dikampanyekan melalui Pilkada Kota Mojokerto. 
Visi misi yang merupakan janji kampanye kepada rakyat 
tersebut kemudian disinergikan melalui proses perencanaan 
secara top down (teknokratik) dan bottom up (partisipatif) 
berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. 
Proses perumusan dokumen RPJMD yang kompleks tersebut 
kemudian diundangkan untuk menjadi patokan kerja bagi 
Kepala Daerah terpilih dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perumusan RPJMD Kota Mojokertomembutuhkan 
dukungan dari Stakeholder ditandai dengan salah satu proses 
yang disebut sebagai pembuatan komitmen dan kesepakatan. 

Komitmen dalam hal ini memiliki makna bahwa bukan hanya 
pemerintah sendiri saja yang harus melaksanakan segala 
amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD yang 
telah dibuat tersebut, melainkan seluruh unsur stakeholder 
harus turut ikut serta dalam mensukseskan program dan 
segala yang terkandung dalam RPJMD. Hal ini merupakan 
kelanjutan dari makna kesepakatan yang berarti dokumen 
RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan 
bersama, sehingga harus dilaksanakan bersama-sama.

KERANGKA TEORI PERENCANAAN PARTISIPATIF

Dalam paradigma Ilmu Politik, perencanaan adalah 
sebuah proses kesepakatan antar kelompok-kelompok warga 
negara dan kesepakatan antara negara yang diperankan oleh 
kepala pemerintah dan warga negaranya. Kesepakatan atau 
konsensus ini kemudian akan melahirkan keputusan publik. 
Perencanaan merupakan langkah awal formulasi kebijakan 
dalam proses kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, 
apa yang terjadi pada fase ini sangat menentukan berhasil 
tidaknya kebijakan publik yang dibuat masa yang datang. 
Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam perumusan 
kebijakan ini. Perencanaan adalah usaha yang sadar, 
terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih 
alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk 
mencapai tujuan tertentu. Selain proses yang sistematis 
dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif 
perencanaan, didalamnya terdapat cara pencapaian tujuan 
tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki 
dengan mengambil suatu pilihan dari berbagai alternatif. 
Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nitisastro (dalam 
Tjokroamidjojo, 1996:15) sebagai berikut: secara umum 
kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang 
nyata dan mempunyai tujuan tertentu. Seperti halnya, Dye 
(1992) mendefi nisikan kebijakan publik sebagai what ever 
government choose to do or not to do.

Pemerintah bertindak atau tidak bertindak terhadap 
sesuatu tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Pemerintah 
memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya 
(obyektif) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua 
tindakan, bukan semata-mata merupakan keinginan 
pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja. Hal ini 
disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan“ oleh 
pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya 
dengan “sesuatu yang dilakukan“ oleh pemerintah. Kebijakan 
publik merupakan tindakan pemerintah yang mempunyai 
tujuan dan bagaimana cara pencapaian tujuan tersebut. 
Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual 
dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis 
menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan 
dalam proses kebijakan. Dari konsep pemikiran tersebut 
dapat dianalisis sejauh mana kebijakan berproses secara 
partisipatif.

1
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Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses 
politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis. 
Dalam proses ini yang lebih ditekankan peran pengambil 
kebijakan sebagai fasilitator dalam mengidentifikasi 
stakeholder. Selain itu proses ini juga diarahkan untuk 
memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan 
strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi 
konfl ik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya publik. 
Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah upaya 
pembangunan institusi masyarakat yang mempunyai cukup 
legitimasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan 
proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan 
ide menuju terbangunnya sebuah konsensus, sebagai awal 
tindak kolektif penyelesaian persoalan publik. Perencanaan 
dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai 
participatory planning ini, jika dikaitkan dengan pendapat 
Friedmann,2 sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk 
memperoleh kesepakatan bersama (collectiveagreement) 
melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan 
(stakeholders). Proses politik ini dilakukan secara transparan 
dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan 
setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap 
perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif 
lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang 
diharapkan dapat meminimalkan konfl ik antar stakeholder. 
Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai 
instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara 
kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan 
atau stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya 
akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam 
upaya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara 
luas.

PEMBAHASAN 

Tahap Rancangan Awal RPJMD Kota Mojokerto

Proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMD Kota 
Mojokerto dapat diartikan pula sebagai proses kronologis 
penyusunan RPJMD. Proses ini dimulai dengan tahap 
perumusan masalah sebagai titik awal (starting point) 
sampai dengan ditetapkannya dokumen RPJMD menjadi 
produk hukum yang bersifat mengikat (tahap legislasi). 
Tahapan penyusunan dokumen RPJMD Kota Mojokerto 
terdiri dari Rancangan Awal RPJMD, Rancangan RPJMD 
dan Rancangan Akhir RPJMD. Rancangan awal RPJMD 
adalah tahapan perencanaan dokumen RPJMD Kota 
Mojokerto yang dirumuskan secara teknokratik (top down) 
dengan menyesuaikan terhadap visi misi Walikota terpilih, 
sedangkan rancangan RPJMD adalah dokumen perencanaan 
yang telah siap untuk dikonsultasikan kepada publik dan 

stakeholder terkait, dan rancangan akhir RPJMD adalah 
dokumen RPJMD yang telah melalui proses top down dan 
buttom up dan siap untuk dibahas dan disahkan oleh DPR 
Kota Mojokerto.

Dari tahapan penyusunan rancangan awal RPJMD, 
Pemerintah kota sudah melibatkan kalangan akademisi untuk 
dapat merumuskan dokumen RPJMD yang nantinya akan 
dikonsultasikan secara publik. Hal ini karena perumusan 
formulasi kebijakan berupa rancangan awal RPJMD bersifat 
kompleks sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang handal, 
kompeten dan lintas sektoral. Pelibatan tenaga ahli dari 
kalangan akademisi tersebut bertujuan agar kualitas RPJMD 
kota Mojokerto dapat berjalan baik dan maksimal, meskipun 
Pemerintah Kota dalam hal ini Bappeko sudah memiliki 
sumber daya manusia yang cukup bagus dalam bidang 
perencanaan. Pilihan untuk memanfaatkan tenaga ahli dalam 
mengawal perencanaan partisipatif ini didukung dengan 
anggaran Pemkot Mojokerto. Tenaga ahli yang bekerja untuk 
Pemerintah Kota Mojokerto ini juga dapat diperankan untuk 
menilai kelayakan suatu rencana berikut kelayakan dukungan 
anggarannya. Diharapkan, keberadaan tenaga ahli ini juga 
dapat membuat pemerintah mampu melihat isu-isu krusial 
dalam perencanaan maupun penganggaran. Pelibatan tenaga 
ahli atau kalangan akademisi ini disampaikan salah seorang 
informan Kota Mojokerto yang mengatakan:

“Dalam hal penyusunan rencana pembangunan, Bappeko 
pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu 
strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di 
Kota Mojokerto. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeko 
Kota Mojokerto harus terlebih dahulu mengadakan analisis 
terhadap lingkungan strategis.Untuk itu, Bappeko di bantu 
oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi”.

Keberadaan tenaga ahli diperlukan untuk merumuskan 
kebijakan dengan baik pada rancangan awal RPJMD. 
Dengan adanya perumusan masalah kebijakan yang tepat 
melalui pengamatan, pengelompokan dan pengkhususan 
masalah kebijakan. Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto 
yang diawali dari perumusan masalah kebijakan merupakan 
perumusan isu-isu yang telah diangkat dalam visi dan misi 
kepala daerah terpilih, yang selanjutnya dilakukan proses 
eksplorasi dan penyamaan persepsi. Namun menurutnya, visi 
dan misi yang dipaparkan oleh kepala daerah terpilih pada 
saat kampanye atau di hadapan legislatif tidak serta merta 
dijadikan sebagai materi baku untuk diterjemahkan ke dalam 
program dan kegiatan karena telah terjadi proses negosiasi, 
komunikasi dan konsultasi ke berbagai pihak terkait. Dalam 
perumusan formulasi awal RPJMD Kota Mojokerto telah 
terjadi proses partisipasi yang cukup baik.

Dalam tahapan rancangan awal RPJMD Kota Mojokerto 
telah terjadi partisipasi, konsultasi dan negosiasi yang cukup 
intens antara pihak SKPD, kalangan akademis dan lingkaran 

2 John Friedmann. Planning in The Public Domain, From Knowledge to 
Action, PrincetonUniversity Press, New Jersey. 1987
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tim sukses Walikota Mojokerto. Isu pembahasan yang 
mengemuka adalah perumusan isu-isu strategis, program-
program prioritas dan kebijakan daerah lima tahun ke 
depan. Proses komunikasi, konsultasi, dan negosiasi terjadi 
cukup alot antara tim penyusun RPJMD yang dipimpin oleh 
Bappeko dengan “tim sukses”. Dalam penelitian ini Tim 
sukses adalah kelompok pendukung yang bertindak sebagai 
“tim ahli” perumus visi dan misi yang diusung Walikota. 
“Tim sukses” tersebut berasal dari kalangan politik dan 
birokrat sebagaimana status karir pasangan Walikota dan 
Wakil Walikota. Meskipun untuk pendukung dari kalangan 
birokrat tidak muncul secara formal yang disebabkan adanya 
peraturan yang melarang PNS untuk berpolitik praktis, namun 
tidak dapat dikesampingkan bahwa aktor-aktor intelektual 
yang merumuskan visi dan misi Walikota berprofesi sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan dari pihak birokrasi 
banyak diwakili dari para pejabat dari Bappeko Mojokerto.

Dari pihak birokrasi dalam hal ini banyak diwakili 
oleh Bappeko yang berpegang teguh dengan aturan dan 
nomenklatur resmi yang mengkhawatirkan visi misi tidak 
dapat diterjemahkan ke dalam program yang sesuai dengan 
nomenklatur yang ada. Menurut salah satu Kabag Bappeko 
Puji, visi misi Walikota terpilih belum mencerminkan dan 
menjawab permasalahan yang ada di kota Mojokerto terutama 
bila dikaitkan dengan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD yang 
lalu. Demikian pula dengan program-program prioritas yang 
tercantum dalam visi misi tidak secara keseluruhan bisa 
diakomodasi dalam nomenklatur program yang telah ada. 
Untuk itu visi misi Walikota yang akan dijadikan payung 
program RPJMD perlu disesuaikan.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Bidang 
Pembangunan & Ekonomi Ari Tjatur Juda I, SE, Visi Misi 
Walikota Mojokerto Terpilih yang nantinya akan digunakan 
sebagai visi misi RPJMD Kota Mojokerto harus disesuaikan 
terlebih dahulu dengan perencanaan pembangunan jangka 
panjang Kota Mojokerto. Hal ini diperlukan untuk proses 
kesinambungan perencanaan dan pembangunan sehingga 
mudah terukur hasilnya dan dampaknya. Berikut kutipan 
lengkap wawancaranya.

“Jadi harusnya Walikota atau kepala daerah sebelum 
menyusun visi misi itu, harusnya melihat dulu dan 
mengacu pada RPJP itu. Jadi tidak lepas kan, harusnya 
itu proses-proses perencanaan pembangunan selama 20 
tahun kan sudah ada di RPJP itu. Ya 20 tahun kan panjang, 
jadi ada empat periode kepala daerah, jadi perencanaan 
pembangunannya tidak putus. Siapa pun yang jadi, apa pun 
visi misinya, tapi arahnya harus kesana. Ya memang secara 
tertulis dalam penyusunan RPJMD itu bahannya dari kepala 
daerah, tetapi kan secara teknokrasi nya kan di birokrasi. 
Memang secara normatifnya kadang-kadang, pokoknya 
saya (Walikota) kepingin begini, ini yang kadang-kadang 
menyusahkan birokrasi. Karena terlalu spesifi k terlalu 
khusus pun juga susah. Jadi, ini memang kesulitan dalam 
penyusunan RPJMD.Belum nanti kalau kepala daerah nya 

itu dibuat begini, dia ndak mau berubah sebenarnya, dari 
visi misi pun dia ndak mau berubah. Padahal itu kalau 
secara teknokrasinya di birokrasi, harusnya terukur wacana 
nya, jadi indikator nya jelas. Soalnya kalau mengacu secara 
aturan di Permen itu, output maupun outcome nya itu 
harus terukur. Itu yang kita bingung itu indikator nya apa, 
terutama indikator outcome, susah itu.”

Menurut Saifulah Barnawi, Ketua Tim Sukses Walikota, 
visi misi Walikota tidak dapat diganggu gugat, karena hal 
ini merupakan janji Walikota terpilih kepada masyarakat 
pemilih kota Mojokerto. Visi misi Walikota merupakan 
representasi suara rakyat yang akan mengarahkan berbagai 
program-program pembangunan di Kota Mojokerto. 
Perumusan visi misi Walikota telah diadakan serangkaian 
penelitian dan studi-studi kebijakan yang telah ada. 
RPJMD merupakan wewenang Walikota yang nantinya 
akan dipertanggungjawabkan Walikota terpilih di hadapan 
DPRD.

Dari komunikasi dan konsultasi yang alot di atas, 
kemudian ditemukan titik temu agar proses penyusunan 
rancangan awal RPJMD Kota Mojokerto dapat terus 
berlanjut pada tahapan selanjutnya. Sinkronisasi visi misi 
Walikota nantinya ada ditingkatkan program. Demikian 
pendapat Kepala Dinas Bappeko Kota Mojokerto, Harlistyati, 
SH., M.Si. Menurut Harlis, visi misi Walikota terpilih 
Mojokerto telah mencakup dan mewakili program-program 
pembangunan kota Mojokerto lima tahun ke depan. Berikut 
kutipan wawancanya:

“Apa yang sudah disampaikan Walikota ke masyarakat, 
itu kan ada mana yang bisa dikerjakan dengan jangka 
pendek, mana yang harus bisa ditunda pelaksanannya.
Yang terpenting dari RPJMD 5 tahun itu harus ada visi misi 
Walikota. Tahun pertama apa yang harus bisa dikerjakan, 
tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun 
kelima apa. Lha itu harus ada komitmen dari SKPD untuk 
melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan 
dalam RPJMD itu.”

Pada tahap penyusunan agenda kebijakan, masalah-
masalah yang telah dirumuskan telah saling berkompetisi. 
Berbagai kalangan mencari dan mengemukakan masalah 
layak untuk dijadikan agenda kebijakan. Dalam hal ini yang 
menjadi agenda kebijakan adalah permasalahan yang telah 
dirumuskan harus berpegang pada visi dan misi Walikota 
terpilih. 

Pada proses diskusi tersebut terjadi interaksi yang dinamis 
yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan persepsi 
serta interpretasi stakeholder atas permasalahan yang 
dibahas sehingga muncul konfl ik-konfl ik di antara mereka. 
Tercapainya kesepakatan atas resolusi konfl ik yang terjadi 
tersebut merupakan titik keseimbangan (equilibrium) sebagai 
hasil dari interaksi dalam kelompok sehingga model yang 
digunakan dalam formulasi ini adalah model teori kelompok 
(group).
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Kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan variasi 
atau kelanjutan kebijakan di masa lalu sehingga dapat 
dikatakan sebagai model pragmatis/praktis atau model 
inkremental (incremental). Pendekatan ini diambil karena 
pertimbangan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi dan 
kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara 
komprehensif, sedangkan substansi permasalahan yang 
diangkat tidak jauh berbeda dengan subtansi permasalahan 
periode pemerintahan sebelumnya.

Rancangan RPJMD, Tahapan Konsultasi Publik 
(Musrenbang)

Secara umum diselenggarakannya Musrenbang RPJMD 
kota Mojokerto telah memenuhi kriteria perencanaan 
partisipatif. Prosesnya pun telah transparan bagi publik yaitu 
dengan melibatkan begitu banyak pihak yang berkepentingan. 
Namun demikian, penulis berpendapat bahwa Musrenbang 
RPJMD sendiri cenderung menjadi forum publik yang 
terbatas untuk mengumpulkan “daftar usulan”. Walaupun 
proses umum perencanaan sudah bersifat “bottom-up” dan 
terdapat keterbukaan bagi publik untuk terlibat namun masih 
bersifat mekanistik bahkan seremonial. Penyelenggaraan 
Musrenbang hanya dalam waktu 1 (satu) hari sedangkan 
substansi permasalahan yang dibahas begitu kompleks 
dan aktor-aktor yang terlibat begitu banyak menjadikan 
Musrenbang terkesan hanya sebagai event untuk memenuhi 
ketentuan sebagaimana yang ditetapkan undang-undang.

Pelaksanaan Musrenbang yang singkat dengan agenda 
pembahasan yang cukup banyak tersebut bisa dijadikan 
legitimasi RPJMD karena proses Musrenbang telah 
dilaksanakan secara berjenjang sebelumnya. Sebelum 
musyawarah tingkat kota telah diadakan musyawarah tingkat 
yang paling bawah yakni kelurahan dengan menggunakan 
mekanisme rangking atau prioritas. Hal ini terungkap melalui 
wawancara dengan Harlis.

“jadi kan untuk partisipasi masyarakat kita kan melalui 
Musrenbang, awal itu Musrenbang di tingkat kelurahan, 
di tingkat kelurahan itu apa, disitu yang diusulkan oleh 
masyarakat. Lha dari situ nanti itu dibahas lagi, mana 
yang skala prioritas di kelurahan itu tadi. Trus, dibawa 
ke kecamatan. Di tingkat kecamatan itu Musrenbang itu 
dibahas lagi juga antara kelurahan-kelurahan mana yang 
diprioritaskan di wilayah kecamatan itu. Dari situ pun 
masih dibawa lagi ke Musrenbang tingkat kota. Lha, 
di Musrenbang tingkat kota inilah nanti akan muncul 
kebijakan apa sih yang merupakan kebijakan Walikota 
sebetulnya. Arah visi misi nya Walikota itu apa? Skala 
program-program unggulan atau program-program prioritas 
Walikota itu apa? Dari usulan-usulan di bawah itu di bahas.
kemudian nanti juga ada pokok-pokok pikiran yang dibuat 
oleh DPRD, kemudian pokok-pokok pikiran itu dibahas 
dan disatukan dalam Musrenbang itu. Lah nanti setelah 
jadi RPJMD ya, setelah Walikota dilantik, 3 bulan setelah 
Walikota itu dilantik harus muncul skala RPJMD kita 
sampai nanti pada akhir masa jabatan Walikota.”

Diakui oleh kepala Bappeko Mojokerto bahwa tidak 
semua usulan Musrenbang bisa diakomodasi. Namun 
usulan yang tidak terakomodasi tersebut nantinya bisa 
dipertimbangkan dalam program daerah lain dengan 
mekanisme yang berbeda, misalnya dalam kegiatan-kegiatan 
dari program RPJMD tersebut.

“Lha dari yang diusulkan oleh semua masyarakat itu, ndak 
mungkin semua tertampung oleh SKPD. Jadi usulan dari 
Musrenbang itu ndak semua bisa diakomodir atau di cover 
dalam kegiatan SKPD masing-masing. Lha yang ndak bisa 
ditangani oleh SKPD itu biasanya kami berikan kepada 
dewan. Dewan kan punya Jasmas”

Tingkat partisipasi Musrenbang RPJMD dapat pula 
diketahui dari pemilihan kriteria stakeholder yang berperan 
serta dalam proses Musrenbang ini terdapat sebuah kondisi 
yang mengingkari makna dari proses partisipasi yang 
sebenarnya. Di mana dalam hal penentuan stakeholder 
tidak terdapat transparansi dari pihak pemerintah dalam hal 
kriteria-kriteria stakeholder yang mengikuti Musrenbang 
tersebut. Kondisi yang terjadi adalah dalam penentuan 
stakeholder pemerintah menggunakan inisiatif sendiri dan 
dengan pertimbangan sepihak sesuai kepentingannya. Fakta 
ini dapat dilihat dari para stakeholder yang ada pada proses 
Musrenbang adalah para pihak atau elemen yang memiliki 
kedekatan dengan Pemerintah Kota Mojokerto. Sebagai 
gambaran umum akan kondisi yang lazim terjadi dalam 
hal pemilihan stakeholder yang mewakili pihak akademisi 
biasanya pihak Pemerintah Kota Mojokerto akan memilih 
para akademisi yang sudah memiliki ikatan-ikatan atau 
kedekatan pribadi dengan pihak Pemerintah Kota Mojokerto. 
Sedangkan untuk stakeholder yang mewakili organisasi 
masyarakat biasanya pihak Pemerintah Kota Mojokerto 
akan memilih organisasi masyarakat yang merupakan binaan 
Pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri. Kondisi tersebut di 
atas tentunya akan mematikan proses dan makna partisipasi 
yang sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan informan dari Ormas yang mengatakan 
bahwa:

“...terungkap bahwa posisi masyarakat masih lemah tingkat 
keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah 
harus terjadi apabila Pemerintah Kota Mojokerto dapat 
mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada 
di Kota Mojokerto secara baik dengan cara melibatkan 
stakeholder tersebut untuk mendata secara lebih rinci 
tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Kota 
Mojokerto”.

Dari hasil beberapa wawancara diatas, Ormas sebagai 
salah satu elemen penting dalam proses perumusan RPJMD 
belum bisa memberikan kontribusi maksimal. Kurang 
maksimalnya kontribusi ormas dalam proses perumusan 
RPJMD disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal 
dan internal dari ormas-ormas itu sendiri. Hal ini sesuai 
dengan penuturan salah seorang informan dari ormas yang 
mengatakan:
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 ”... Kontribusi ormas dalam RPJMD sebenarnya sangat 
penting akan tetapi masih sering dinafi kan oleh pemerintah. 
Kondisi di lapangan pemerintah lebih sering memandang 
negatif terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat 
kita berikan sehingga ormas menjadi kurang berkembang 
dan menjadi organ yang kelihatannya tidak produktif ... 
Akan tetapi dalam hal ini pemerintah bukan satu-satunya 
penyebab kemandekan ormas, dari lingkungan ormas-ormas 
itu sendiri menjadi masalah yang dapat menenggelamkan 
peran dan keberadaan serta eksistensi ormas. Hal ini terjadi 
karena tidak adanya kesatuan yang utuh dan kesatuan suara 
dari ormas-ormas yang ada sehingga menyebabkan tingkat 
pressurenya tidak kuat”.

Di samping permasalahan tersebut di atas kondisi yang 
kerap terjadi adalah keterlambatan penyampaian informasi 
oleh Pemkot sehingga tidak tersedia waktu yang cukup 
bagi ormas untuk membuat program yang matang pada saat 
Musrenbang tersebut. Pemerintah Kota Mojokerto hanya 
menyampaikan informasi penyelenggaraan Musrenbang 
melalui Camat dan Lurah dan belum sepenuhnya 
menyebarkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. 
Begitu juga halnya dalam sosialisasi rencana pembangunan, 
masyarakat belum dapat secara utuh dan keseluruhan untuk 
mengetahui rencana pembangunan, apa sebenarnya visi, misi 
dan tujuan dari pembangunan Kota Mojokerto. Seharusnya 
media massa mempunyai peran penting pada proses ini.

Informan dari unsur Ormas dan akademisi menilai kerja 
sama yang dikembangkan belum maksimal dikarenakan 
dalam kerja sama selalu terjadi kondisi dominasi dari pihak 

pemerintah. Masyarakat masih perlu mengkonsolidasikan diri 
untuk proses-proses perencanaan kebijakan. Masyarakat sipil 
masih perlu pengembangan kapasitas untuk dapat membaca 
peta politik untuk dapat menegosiasikan kepentingannya.

Dari sisi unsur Media masa masih belum maksimal 
memberikan kerja samanya dalam perumusan program 
pembangunan partisipatif Kota Mojokerto. Hal tersebut 
juga disebabkan keterbatasan ruang dan akses yang dimiliki 
sehingga tidak bisa secara maksimal mensinergikan publikasi 
program pembangunan yang ada. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan salah seorang informan dari media masa yang 
mengatakan:

“Pihak media sangat kesulitan dalam mendapatkan akses 
tentang proses dan perkembangan dari penyelenggaraan 
RPJMD. Hal ini terjadi karena kehadiran kita masih 
dianggap negatif oleh pihak pemerintah.”

Untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi pemangku 
kepentingan dalam penyusunan RPJMD Kota Mojokerto 
2006–2010, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Namun, 
karena pengertian partisipasi mempunyai banyak defi nisi, 
sehingga para ahli masih juga masih menggunakan pengertian 
yang berbeda-beda, maka dalam artikel ini yang dimaksud 
partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam 
memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerja sama 
dan keahlian.

Proses penyusunan RPJMD Kota Mojokerto berhasil 
menegosiasikan program-program yang disarikan dari visi 
misi kepala daerah terpilih dengan kepentingan birokrasi 

No Unsur Keterlibatan Kompetensi Eksistensi

1 Pemkot Mojokerto Terlibat dengan semua unsur-
unsur stakeholder
dalam tahapan proses 
perumusan RPJMD

Sudah mampu melaksanakan 
dan menguasai secara teknis dan 
subtantif, normatif perencanaan 
pembangunan daerah

Sudah terbukti dengan
terselenggaranya semua
kegiatan yang berhubungan
dengan proses RPJMD

2 Akademisi Melakukan kerja sama sesuai 
dengan permintaan pemerintah 
kota

Menguasai teknis, metodologi 
dan analisis pembangunan 
daerah. 

Konsep akademis bisa 
diterapkan secara baik dalam 
perumusan dan fasilitasi 
RPJMD

3 Ormas Organisasi masyarakat 
banyak yang tidak terlibat 
secara langsung dalam forum 
atau musyawarah rencana 
pembangunan RPJMD 

Belum dapat memberikan 
keahliannya. Karena dalam 
perspektif pemerintah kota, 
unsur ormas kurang memahami 
subtansi permasalahan

Kurang diperhitungkan dan 
kurang dimanfaatkan dalam
proses penyusunan
RPJMD

4 Media Massa Masih dibatasi oleh kebutuhan 
publikasi media masa sehingga 
hanya sedikit ruang yang bisa 
diberikan untuk publikasi 
RPJM

Melakukan publikasi walaupun 
kurang maksimal

Tetap melakukan publikasi
walaupun dengan ruang
yang terbatas dalam media

5 DPRD Tidak semua proses atau 
kegiatan Musrenbang diikuti 
oleh anggota DPRD

Masih membutuhkan dukungan 
staf ahli dalam memahami 
masalah pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat

Tidak semua anggota
DPRD konsisten dalam
menyuarakan aspirasi
warga.
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dan DPRD. Tim Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto 
yang diketuai Kepala Bappeko berhasil menyodorkan 
rancangan akhir ke rapat paripurna DPR Kota Mojokerto 
dengan terlebih dahulu membangun kesamaan visi, misi 
dan tujuan dengan aparat birokrasi. Pembahasan RPJMD 
Kota Mojokerto membutuhkan waktu yang cukup lama 
dalam tataran birokrasi vis a vis tim sukses Walikota. Hal 
ini didasari oleh keyakinan, keterlibatan birokrasi dalam 
pelaksanaan program sangat menentukan. Artinya kemauan 
dan komitmen politik dari Bupati saja tidak cukup tanpa 
dukungan dan motivasi aparat birokrasi untuk melaksanakan 
program tersebut. Apalagi jika terdapat sejumlah orang dalam 
internal birokrasi yang kontraproduktif terhadap gagasan dan 
pelaksanaan program. Sedangkan untuk menegosiasikan 
rancangan RPJMD ke publik tidak memerlukan proses, dan 
negosiasi yang cukup panjang dibanding dengan konsultasi 
dan negosiasi di kalangan birokrasi.

Dengan mendasarkan pada model proses kebijakan 
yang dikembangkan oleh David Easton (1984) di mana 
kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik) 
yang terdiri atas input, throughout dan out put maka dapat 
dipetakan model-model formulasi kebijakan yang digunakan 
dalam penyusunan kebijakan RPJMD di Kota Mojokerto. 
Proses formulasi kebijakan publik yaitu penyusunan RPJMD 
di Kota Mojokerto berada dalam sistem politik dengan 
mengandalkan pada masukan (input) yang terdiri atas dua hal 
yaitu tuntutan dan dukungan. Tuntutan dari masyarakat baru 
bisa diwujudkan dan dinegosiasikan secara efektif melalui 
visi misi kepala daerah yang telah dijabarkan dalam program 
pembangunan lima tahun ke depan. Namun demikian 
beberapa agenda politik masyarakat berhasil didesain melalui 
visi misi Walikota terpilih. Hal ini dikarenakan visi dan misi 
kepala daerah terpilih merupakan kesepakatan politik dari 
berbagai elemen termasuk elemen politik yang mengusung 
kepala daerah terpilih dalam arena pemilihan, sehingga visi 
dan misi tersebut sangat kental nuansa politisnya. Selain itu 
proses pemilihan kepala daerah sendiri adalah manifestasi 
dari suatu proses politik yang kental dengan tuntutan-tuntutan 
politis dari simpatisan pemilih dan konstituen partai politik 
sebagai ’tim sukses’ atas keberhasilan terpilihnya kepala 
daerah. Kentalnya nuansa politis dalam formulasi kebijakan 
penyusunan RPJMD ini dapat dikategorikan sebagai model 
proses (process). Proses politik dalam perubahan dan 
pembangunan suatu bangsa dan dijadikan sebagai instrumen 
politik untuk memperkuat participatory democracy (Pitschas, 
2001). 

Dari sejumlah faktor tersebut, maka peranan 
kepemimpinan merupakan faktor yang sangat menentukan. 
Karenanya yang perlu dilakukan untuk dapat mendorong 
reformasi birokrasi dan good governance di daerah lainnya 
adalah bagaimana kita dapat turut memastikan terpilihnya 
figur-figur yang memiliki komitmen dan kepemimpinan 
terhadap reformasi birokrasi untuk dapat menjadi Kepala 
Daerah. Karenanya momentum pemilihan Kepala Daerah 
secara langsung dapat menjadi batu pijakan utama guna 

mewujudkan kondisi itu. Selain itu, partisipasi secara 
aktif dari masyarakat serta keberadaan aturan perundang-
undangan yang memadai terkait reformasi birokrasi dan 
good governance yang akan menjadi payung dalam proses 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance 
tersebut

PENUTUP

Kesimpulan

RPJMD Kota Mojokerto disusun dengan memadukan 
pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, 
bottom-up dan top down. Proses perumusan didapatkan data 
masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
RPJMD terutama pada saat pelaksanaan Musrenbang 
RPJMD. Dampaknya perumusan kebijakan RPJMD bisa 
akan didominasi kalangan elit eksekutif. Dapat disimpulkan 
bahwa, tingkat partisipasi politik dalam penyusunan RPJMD 
kota Mojokerto masih dalam tataran elit hal ini disebabkan 
kerena:
1. Masih banyak diadopsinya kebijakan-kebijakan dari 

periode pemerintahan yang telah lalu memperlihatkan 
dominannya model formulasi kebijakan inkremental.

2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya 
ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan 
pembangunan.

3. Pelaksanaan Musrenbang lebih banyak dilakukan secara 
formalitas dan tidak semua komponen stakeholder 
dilibatkan secara utuh dalam pelaksanaan Musrenbang 
tersebut. Pihak Pemerintah Kota Mojokerto terlihat 
sangat mendominasi jalannya musyawarah. Hal ini 
disebabkan lebih banyaknya jumlah peserta dari pihak 
Pemerintah Kota Mojokerto.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi 
Musrenbang, dan tingkat ekonomi masyarakat yang 
relatif rendah, sehingga sulit meluangkan waktu untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena 
waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. 
Pembangunan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan 
masyarakat, yang masih kurang memahami bagaimana 
cara pengusulan dan pengelolaan dana yang sudah 
disediakan.

Saran

Dari rumusan kesimpulan tentang perumusan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Mojokerto, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) ke depan seharusnya semua 
stakeholder pembangunan Kota Mojokerto dilibatkan 
dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih 
utuh dan juga terlibat dari proses awal. Tidak hanya 
terlibat pada saat Musrenbang saja. Artinya, Pemerintah 
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Kota Mojokerto harus memikirkan model alternatif 
selain Musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat 
secara lebih mendalam.

2. Sosialisasi tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah hendaknya disosialisasikan kepada 
unsur lain dalam masyarakat Kota Mojokerto yang 
tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah.

3. Pemerintah Kota Mojokerto sudah seharusnya 
mengidentifikasi stakeholder secara lebih luas, dengan 
mencoba lebih mengakomodir pihak-pihak swasta/ 
pengusaha sebagai pelaku pembangunan lainnya. Fakta 
yang dapat dilihat bahwa pembangunan Kota Mojokerto 
tidak terlepas dari peran pihak swasta/pengusaha. 
Keterlibatan pihak ini akan sangat memberi kontribusi 
terhadap proses perencanaan pembangunan Kota 
Mojokerto.

4. Perlunya peningkatan kapasitas warga dalam 
menegosiasikan kepentingannya melalui civic education 
kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak-
hak nya dalam pembangunan.
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Pengaruh Media Flashcard terhadap Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan Anak Prasekolah (Usia 5–6 Tahun) di TK PGRI 
Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Hamidatus Daris Sa’adah
AKPER PEMKAB. NGAWI

ABSTRAK 

Kemampuan mengenal lambang bilangan merupakan salah satu tingkat pencapaian perkembangan kognitif pada anak usia dini 
yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh Media Flashcard Terhadap Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan Anak Prasekolah (Usia 5–6 Tahun) Di TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban Penelitian ini 
menggunakan “Pre Eksperimental Design” dengan tehnik “One Group Pre – Post Test Design”. Populasi adalah semua anak prasekolah 
(usia 5–6 tahun) sejumlah 52 anak dengan kemampuan mengenal lambang bilangan, sedangkan sampel sebanyak 27 orang yang diambil 
menggunakan teknik “Purposive Sampling”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah media flashcard, sedangkan variabel 
dependen adalah kemampuan mengenal lambang bilangan. Instrumen yang digunakan adalah Kartu Flashcard dan Lembar Observasi 
Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan. Analisis data menggunakan “uji wilcoxon” dengan taraf signifikan α = 0,05. Perangkat yang 
digunakan adalah SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikan peningkatan daya ingat didapatkan 
angka Z = –4,710 dan p= 0,000. Karena p = 0,000 < α = 0,05 maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pemberian media flashcard 
terbukti berpengaruh terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan anak prasekolah (usia 5–6 tahun) di TK PGRI Prunggahan 
Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban. Penggunaan media dalam pembelajaran mengenal lambang bilangan yang tepat sangat diperlukan 
agar tidak merusak pola perkembangan anak, flashcard merupakan salah satu media untuk melatih otak kanan untuk mengingat gambar 
dan kata-kata, sehingga perbendaharaan kata dapat bertambah dan meningkat.

Kata kunci: Media Flashcard, Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan, Anak Prasekolah

ABSTRAK

The ability of recognizing the numeral symbols is one of the achievement levels of the cognitive development which is need to be 
improved in the early age of the children. This study aims to prove the Flashcard Media Influence Ability To Know Your Numbers Coat 
Preschool Children (Age 5–6 Years) In kindergarten Purwanida. Ngronggi Kab. Ngawi. This research use “Experimental Design” with 
Pre Engineering “One Group Pre – Post Test Design”. The population is all of the childrens with the ability to recognizing the numeral 
symbols as many as 52 people, while samples of as many as 27 people wer e taken using the technique of “Purposive Sampling”. The 
independent variable in this study is flashcard media, while the dependent variable is ability recognizing the numeral symbols. The 
instruments used are the Flashcard and Obervation Ability to Recognizing The Numeral Symbols. Data analysis using “the wilcoxon 
test” with a significant level of α = 0.05. The device used was SPSS 16.0 for windows.The results showed that significant improvements 
in memory value obtained numbers Z = –4,710 and p = 0.000. Since p = 0.000 < α =0.05, then H0 is rejected and the H1 is accepted. 
That is, the giving of flashcard media the ability of recognizing the numeral symbols of student (age 5-6 years) in TK PGRI Prunggahan 
Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban. The use of media in learning to know the exact number symbol to avoid damaging patterns of child 
development is needed , flaschcard is a medium to train the right brain to remember images and words, so that the vocabulary can be 
increased and increased.

Key words: Flashcard Media, Ability to Recognize the Numeral Symbols, Child Preschool

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran penting demi bangsa 
karena kecerdasan dan kemampuan berpikir serta kepribadian 
generasi yang akan datang ditentukan pendidik masa 
sekarang. Pendidikan anak usia dini yaitu meliputi Playgroup 
dan Taman Kanak-kanak (TK). Di dalam UU RI No. 20 
tahun 2003 yang berisi Sistem Pendidikan Nasional, pada 
Pasal 1 Ayat 14 menyatakan “Pendidikan Anak Usia Dini 
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut.” (Depdiknas, 2003)4

Membaca, menulis, dan berhitung (calistung) merupakan 
fenomena Pro dan Kontra dalam mengajarkan calistung di 
TK. Hal ini dikarenakan para orang tua yang memiliki anak 
prasekolah kawatir anaknya tidak bisa mengikuti pengajaran 
pendidikan di usia selanjutnya (Maya, 2007). Pendidikan 
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pada anak SD saat ini anak dituntut dapat membaca, menulis 
dan berhitung.13

Menurut para psikolog, usia dini (0–8 tahun) sangat 
menentukan bagi anak dalam mengembangkan potensinya. 
Usia ini sering disebut “usia emas” (the golden age) yang 
hanya datang sekali dan tidak dapat diulang lagi, yang 
sangat menentukan untuk pengembangan kualitas manusia 
selanjutnya (Keith Osborn dalam Hurlock).6

Beberapa karakteristik lansia yang dapat mempengaruhi 
keseimbangan postural adalah usia, jenis kelamin dan 
riwayat pekerjaan. Lansia yang berusia lebih dari 65 tahun, 
90% akan mengalami ketidakseimbangan. Lansia wanita 
sering mengalami masalah keseimbangan karena perubahan 
hormonal, gaya hidup, masa otot, metabolik istirahat, lemak 
tubuh & psikologis. Lansia yang memiliki riwayat pekerjaan 
yang penggunaan fisiknya tinggi, lebih kecil berisiko 
mengalami gangguan keseimbangan postural. Kurangnya 
aktivitas fi sik merupakan faktor risiko terjadinya gangguan 
keseimbangan. Lansia yang melakukan aktivitas fi sik secara 
menerus memiliki stabilitas postural yang lebih baik.1

Berdasarkan survey awal yang di lakukan pada bulan 
Oktober 2013, yang di lakukan pada TK PGRI Prunggahan 
Kulon didapat data bahwa, tingkat pencapaian perkembangan 
kognitif dengan kemampuan mengenal lambang bilangan 
masih rendah. Dari 52 anak usia 5–6 tahun hanya 21 anak 
(40%) bisa mengenal lambang bilangan sedangkan 31 anak 
(60%) masih belum mengenal lambang bilangan. 

Media yang saat ini sedang dikembangkan adalah media 
buku gambar fl ashcard. Flashcard adalah media pembelajaran 
dalam bentuk kartu bergambar atau teks (Hasan, 2010).3

Flashcard berupa kartu gambar yang memiliki dua sisi, 
sisi yang satu menampilkan gambar obyek dan sisi yang lain 
menampilkan symbol yang menerangkan obyek (Doman, 
2005). Flashcard merupakan media yang termasuk pada jenis 
media visual, jika dilihat dari bentuknya fl ashcard termasuk 
media grafis atau media dua dimensi, yaitu media yang 
mempunyai ukuran panjang dan lebar dan secara khusus 
untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pendidikan, media 
ini dapat digunakan untuk mengungkapkan fakta melalui 
penggunaan kata-kata, angka serta bentuk simbol atau 
lambang (Asyhar, 2012).

Berdasarkan survei peneliti Kemampuan mengenal 
lambang bilangan pada anak kelompok B TK PGRI 
Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban berdasarkan 
hasil pengamatan dan survey peneliti masih rendah dan 
perlu diperhatikan. Sehingga penting untuk diteliti tentang 
“Pengaruh Media Flashcard Terhadap Kemampuan 
Mengenal Lambang Bilangan Anak Prasekolah (Usia 5–6 
Tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding 
Kab. Tuban”.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian adalah pra-
eksperimental “one group pra-post test design” dan bersifat 
analitik yaitu penelitian yang mengungkapkan hubungan 
sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subyek 
tanpa kelompok kontrol. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara memberikan pra test (pengamatan awal) terlebih dahulu 
sebelum diberikan perlakukan, setelah diberikan pengamatan 
kemudian dilakukan kembali post test (pengamatan akhir). 
Hal ini dilakukan untuk perbedaan yang dihasilkan antara 
pra test dan post test.9

Pendekatan waktu penelitian ini menggunakan 
menggunakan pendekatan waktu prospective yaitu peneliti 
mengikuti secara prospektif sampai batas waktu tertentu 
terhadap suatu efek yang ditimbulkan dari intervensi yang 
diberikan peneliti.

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 27 responden 
yang diambil dengan teknik purposive sampling pemilihan 
sampel sesuai dengan keinginan peneliti, sampel yang 
dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan 
rendahnya kemampuan mengenal lambang bilangan.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen 
(media flashcard) dan variabel dependen (kemampuan 
mengenal lambang bilangan) yang dikumpulkan 
menggunakan lembar observasi cheklist kemampuan 
mengenal lambang bilangan.

RUMUSAN MASALAH

Apakah ada pengaruh media flashcard terhadap 
kemampuan mengenal lambang bilangan anak prasekolah 
(5–6 tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding 
Kab. Tuban?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Mengetahui adanya pengaruh media fl ashcard terhadap 
kemampuan mengenal lambang bilangan anak prasekolah 
(5–6 tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding 
Kab. Tuban.

Tujuan Khusus

1) Mengidentifikasi adanya kemampuan mengenal lambang 
bilangan anak prasekolah (5–6 tahun) sebelum diberikan 
media flashcard.

2) Mengidentifikasi adanya kemampuan mengenal lambang 
bilangan anak prasekolah (5–6 tahun) setelah diberikan 
media flashcard.

3) Menganalisis pengaruh media flascard terhadap 
kemampuan mengenal lambang bilangan anak prasekolah 
(5–6 tahun).
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DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pre 
eksperiment “One group pre test post test design”.

VARIABEL INDEPENDEN

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah 
Media Flashcard.

VARIABEL DEPENDEN

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 
kemampuan mengenal lambang bilangan.

Tabel 4.1 Tabel Defi nisi Operasional

Variabel Defi nisi Operasional Indikator Alat Ukur Skala Kode/Skor

Variabel 
Independen Media 
Flashcard

Kertas yang berupa 
gambar bola-bola merah 
dan Angka 1–10

1. Mengaja rkan anak unt uk 
mengenal bi langan, yang 
merupakan jumlah sebenarnya 
dari angka-angka. Ingatlah, 
angka adalah lambang bilangan 
yang mewakili jumlah atau nilai 
yang sebenarnya.

2. Mulailah dengan kartu-kartu 
dengan bola-bola merah mulai 
dari satu sampai lima bola. 

3. Angkat “kartu satu” agak di 
luar jangkauan tangannya 
dan katakan dengan jelas dan 
bersemangat, “ini jumlahnya 
satu”.

a. Tunjukkan dengan cepat, secepat 
ucapan, selama satu detik atau 
kurang.

b. Kemudian letakkan kartu itu 
terbalik di pangkuan.

c. Jangan berikan penjelasan 
apapun.

4. Setelah menunjukkan kartu 
bola-bola, kemudian anda akan 
mengajarkan kartu-kartu angka 
dengan cara yang sama seperti 
kartu bola-bola.

5. Siapkan dua set kartu angka, 
masing-masing berisi lima kartu. 
Mulailah dengan 1 sampai 5.

 Seperti sebelumnya, setiap 
hari singkirkan dua kartu 
dengan angka yang paling 
kecil dan tambahkanlah dua 
kartu baru.

6. Tunjukkan setiap set dua kali 
dalam sehari. Anak akan 
mempelajari kartu-kartu itu 
dengan sangat cepat

Check list dan 
Kartu Flashcard

- -

DEFINISI OPERASIONAL

WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian di mulai pada bulan November 2013 - April 
2014. Wilayah penelitian di Desa Prunggahan Kulon 
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
cara observasi dengan menggunakan teknik One Group 
Pre test and Post test Design. Peneliti mendapatkan data 
kemampuan mengenal lambang bilangan yang rendah di 
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TK Purwanida Kec. Ngawi Kab. Ngawi, setelah itu inform 
consent kepada calon responden untuk penandatanganan 
surat pernyataan. Peneliti melakukan observasi, kemudian 
peneliti memberikan intervensi berupa media flashcard, 
setelah itu peneliti mengobservasi kembali. Observasi dan 
intervensi diberikan selama enam kali dalam satu minggu 
dengan frekuensi maksimal ± 10 menit setiap hari agar 
mendapat hasil yang maksimal tentang proses pemberian 
perlakuan media fl ashcard . 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon menggunakan SPSS 
versi 16.0 didapatkan nilai p = 0,000 dengan kemaknaan α 
< 0,05 maka H0 ditolak artinya ada pengaruh media fl ashcard 
terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan anak 
prasekolah (usia 5–6 tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon 
Kec. Semanding Kab. Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Usia Orang tua wali murid

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa hamper 
setengahnya berusia 31–35 tahun sebanyak 13 orang 
(48%).

Variabel Defi nisi Operasional Indikator Alat Ukur Skala Kode/Skor

Variabel Dependen
Kemampuan 
mengenal lambang 
bilangan 

Anak mampu untuk 
mengembangkan 
kemampuan mengenal 
berbagai macam lambang 
bilangan 

1. Menyebut dan menunjuk lambang 
bilangan 1-10 dengan benar.

a. Kemampuan kurang: Anak 
mampu menyebut dan menunjuk 
lambang bilangan 1-4 dengan 
benar

b. Kemampuan cukup: Anak 
mampu menyebut dan menunjuk 
lambang bilangan 1-7 dengan 
benar

c. Kemampuan baik: Anak mampu 
menyebut dan menunjuk lambang 
bilangan 1-10 dengan benar

Lembar 
observasi

Ordinal 1) Kemampuan 
kurang 

2) Kemampuan 
cukup 

3) Kemampuan 
baik 

Usia Murid

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa sebagian 
besar berusia 5 tahun sebanyak 14 anak (51,9 %).

Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa sebagian 
besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 anak (51,9%).

Tabel 1. Distribusi Usia Orang Tua atau Wali Murid 
Kelompok B di TK PGRI Prunggahan Kulon 
Kec. Semanding Kab. Tuban

No Usia f Persentase (%)
1
2
3
4

25-30
31-35
36-40
41-46

11
13
3
-

41
48
11

Jumlah 27 100

Tabel 2. Distribusi Usia Murid Kelompok B di TK 
PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. 
Tuban

No Usia f Persentase (%)
1. 5 14 51,9
2. 6 13 48,1

Jumlah 27 100

Tabel 3. Distribusi Jenis kelamin Murid Kelompok B di 
TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding 
Kab. Tuban

No. Jenis kelamin f Persentase (%)
1. Laki-laki 14 51,9
2. Perempuan 13 48,1

Jumlah 27 100

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan Sebelum Diberikan Media 
Flashcard di TK PGRI Prunggahan Kulon 
Semanding Tuban Tahun 2014.

No Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan f Persentase

 (%)
1
2
3

kurang
cukup
baik

15
12
-

55,5
44,5

-
Jumlah 27 100
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Data Khusus

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa sebelum 
diberikan media flashcard, sebagian besar mengalami 
kemampuan kurang berjumlah 15 responden (55,5 %).

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa sesudah 
diberikan media fl ashcard, hampir seluruhnya mengalami 
kemampuan baik berjumlah 22 responden (81,5 %).

PEMBAHASAN

Kemampuan Mengenal Lambang Bilangan Sebelum 
dan Sesudah Diberikan Media Flashcard.

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa sebagian 
besar (81,5%) responden mengalami peningkatan 
kemampuan mengenal lambang bilangan setelah diberikan 
media fl ashcard.

Kemampuan mengenal lambang bilangan dapat 
dipengaruhi oleh pemberian stimulus dan rangsangan 
yang perlu diberikan kepada anak diantaranya dengan 
menggunakan metode, strategi, serta media yang tepat 
sehingga dapat mendorong anak untuk dapat mengenal 
lambang bilangan dengan baik dan optimal. Kemampuan 
mengenal lambang bilangan pada anak sangat penting 
dikembangkan guna memperoleh kesiapan dalam mengikuti 
pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi khususnya dalam 
pengusaan konsep matematika.11

Kemampuan adalah merupakan daya untuk melakukan 
suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. 
Seseorang dapat melakukan sesuatu karena kemampuan yang 
dimilkinya. Dalam pandangan Munandar, kemampuan ini 
ialah potensi seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir 
serta dikembangkan dengan adanya pembiasaan dan latihan. 
Dengan demikian kemampuan mengenal lambang bilangan 
telah ada pada anak dan untuk mengembangkannya maka 
guru memberikan stimulus dan rangsangan pada anak agar 
kemampuan mengenal lambang bilangan dapat berkembang 
dengan baik dan optimal.2

Kecerdasan pada set iap anak t idak sama 
perkembangannya. Ada anak yang memiliki kepintaran di 
salah satu kecerdasan, tetapi kurang pada kecerdasan yang 

lain. Mungkin saja seorang anak bagus dalam pemecahan 
masalah, namun di sisi lain ia kurang dalam bahasa, seperti 
gagap atau mengalami keterlambatan lainnya. Penyebabnya 
beragam, antara lain kebiasaan di lingkungan tumbuh 
kembang anak terutama di rumah. Anak yang kurang di ajak 
bicara dan kurang mendapat stimulus dalam hal berbicara 
akan mengakibatkan kurang dalam kemampuan bahasa.2

Seorang anak dapat mengembangkan berbagai kecerdasan 
pada masa tumbuh kembangnya karena faktor keturunan dan 
berbagai rangsangan dari dan oleh lingkungannya secara 
terus-menerus.

Ketiga kebutuhan pokok tersebut harus diberikan secara 
bersamaan. Salah satu caranya adalah dengan sering mengajak 
anak berbicara dan bermain. Mengajaknya bercakap-cakap, 
membacakan cerita berulang-ulang, dan mengajari menyanyi, 
cara tersebut efektif untuk dapat merangsang kecerdasan 
bahasa anak. Cara ini juga bertujuan untuk merangsang 
perasaan dan pikiran, motorik kasar, serta motorik halus pada 
leher, tubuh, kaki, tangan dan jari-jarinya. 

Pengaruh Media Flashcard Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan Anak Prasekolah.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa sesudah 
diberikan media fl ashcard, hampir seluruhnya mengalami 
kemampuan baik berjumlah 22 responden (81,5%). 

Berdasarkan hasil uji wilcoxon menggunakan SPSS 
versi 16.0 didapatkan nilai p = 0,000 dengan kemaknaan 
α < 0,05 maka H0 ditolak artinya ada pengaruh media 
fl ashcard terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan 
anak prasekolah (usia 5–6 tahun) di TK PGRI Prunggahan 
Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban.

Kemampuan mengenal lambang bilangan ini dipengaruhi 
oleh beberapa hal, antara lain pembelajaran mengenal 
lambang bilangan masih merujuk pada lembar kerja, kegiatan 
belajar mengajar mengenal lambang bilangan tidak langsung 
melibatkan anak, selain itu media untuk pembelajaran 
mengenal lambang bilangan terbatas sehingga mempengaruhi 
perkembangan kognitif anak mengenal lambang bilangan.

Media memiliki peran yang sangat penting bagi 
pembelajaran anak mengenal lambang bilangan. Perlunya 
penggunaan media dalam pembelajaran mengenal lambang 
bilangan yang tepat agar tidak merusak pola perkembangan 
kognitif anak ialah dengan menggunakan media fl ashcard. 
Anak prasekolah yang mengikuti kegiatan media fl ashcard 
tersebut diatas dengan antusias dan aktif, terbukti dapat 
memperoleh manfaat yang signifikan dari kegiatan ini, 
sedangkan anak prasekolah yang kurang aktif dalam kegiatan 
ini, terbukti tidak mengalami perubahan dalam kemampuan 
mengenal lambang bilangan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Garin Diah 
Palupi pada tahun 2013 bahwa media fl ashcard berpengaruh 
terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan pada 
anak. 

Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis, di mana 
diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Kemampuan Mengenal 
Lambang Bilangan Sesudah Diberikan Media 
Flashcard di TK PGRI Prunggahan Kulon 
Semanding Tuban Tahun 2014.

No
Kemampuan 

Mengenal 
Lambang Bilangan

f
Persentase 

(%)

1
2
3

kurang
cukup
baik

.–
5

22

–
18,5
81,5

Jumlah 27 100
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potensi berkembang, sehingga hal ini perlu mendapatkan 
perhatian. Perkembangan psiko-sosial sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan dan interaksi antara anak dengan orang 
tuanya atau orang dewasa lainnya. Perkembangan anak 
akan optimal bila interaksi sosial diusahakan sesuai dengan 
kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangannya. 
Sementara itu, lingkungan yang tidak mendukung akan 
menghambat perkembangan anak.5

Media memiliki peran yang sangat penting bagi 
pembelajaran anak mengenal lambang bilangan. Perlunya 
penggunaan media dalam pembelajaran mengenal lambang 
bilangan yang tepat agar tidak merusak pola perkembangan 
kognitif anak ialah dengan menggunakan media fl ashcard. 
Anak prasekolah yang mengikuti kegiatan media fl ashcard 
tersebut diatas dengan antusias dan aktif, terbukti dapat 
memperoleh manfaat yang signifikan dari kegiatan ini, 
sedangkan anak prasekolah yang kurang aktif dalam kegiatan 
ini, terbukti tidak mengalami perubahan dalam kemampuan 
mengenal lambang bilangan.12.

Dalam berfi kir obyek hadir dalam bentuk representasi, 
bentuk-bentuk representasi yang paling pokok adalah 
tanggapan, pengertian, atau konsep dan lambang verbal. 
Makin berkembang seseorang, makin kayalah anak akan 
tanggapan-tanggapan. Hubungan atas tanggapan-tanggapan 
mulai dipahami manakala hubungan yang satu dengan yang 
lain mulai dipahami secara logis. Perkembangan berikutnya 
anak akan mampu menentukan hubungan sebab akibat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas 
peneliti dapat mengambil simpulan yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1) Sebelum diberikan media flashcard, mayoritas anak 

prasekolah mengalami kurangnya kemampuan mengenal 
lambang bilangan 15 responden.

2) Sesudah diberikan media f lashcard, didapatkan 
responden mengalami peningkatan kemampuan 
mengenal lambang bilangan 22 responden.

3) Ada pengaruh media flashcard terhadap kemampuan 
mengenal lambang bilangan anak prasekolah (usia 5–6 
tahun) di TK PGRI Prunggahan Kulon Kec. Semanding 
Kab. Tuban. 

Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
bekal untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan 
faktor-faktor dan variabel yang berbeda diantaranya dengan 
membaca.

Saran bagi institusi akademik adalah institusi akademik 
Memperoleh informasi dan tambahan referensi tentang 

pendidikan anak usia dini yang sesuai bagi anak dan 
untuk meningkatkan perkembangan penelitian selanjutnya 
khususnya tentang perkembangan kognitif anak usia dini. 
Saran bagi pendidikan memberikan informasi tentang 
stimulasi dini perkembangan kognitif anak usia dini 
khususnya kemampuan mengenal lambang bilangan untuk 
diterapkan pada program pendidikan di TK.

Upaya yang dapat dilakukan untuk masyarakat adalah 
Memberi informasi pada orang tua dalam memberikan 
pendidikan anak usia dini, sehingga anak dapat 
berkembang menjadi pribadi yang baik sesuai dengan tahap 
perkembangannya.
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Deiksis dalam Rubrik Pendidikan dan Kebudayaan Surat Kabar 
Kompas Edisi 27 Juni 2011
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STKIP Bina Insan Mandiri 

ABSTRAK

Bahasa yang digunakan media cetak adalah bahasa tulis jurnalistik yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Suatu wacana dalam 
media cetak disusun karena adanya suatu tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Kompas adalah salah satu media cetak yang 
menyoroti masalah pemerintahan dan perekonomian yang sedang berlangsung di Indonesia. Salah satu rubriknya, yaitu pendidikan 
dan kebudayaan. Di dalam rubrik ini terdapat deiksis yang memiliki fungsi untuk mengemas bahasa dan kalimat agar lebih efektif dan 
efisien. Deiksis ini terjadi karena adanya penggantian konteks. Selanjutnya, deiksis yang sering muncul di dalam rubrik ini berupa 
deiksis persona, deiksis ruang, deiksis waktu, dan deiksis wacana. Adapun deiksis sosial tidak ditemukan di dalam rubrik Pendidikan 
dan Kebudayaan karena sifat bahasa jurnalistik yang objektif dan netral.

Kata kunci: Media cetak, rubrik Pendidikan dan Kebudayaan, Deiksis

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh 
masyarakat sosial. Nababan (1993:1) berpendapat bahwa 
fungsi bahasa adalah untuk komunikasi, yaitu alat pergaulan 
dan berhubungan dengan sesama manusia sehingga terbentuk 
suatu sistem sosial atau masyarakat. Untuk keperluan 
berkomunikasi tersebut, bahasa dapat berupa bahasa lisan 
dalam bentuk ujaran dan bahasa tulis dalam bentuk kalimat. 
Fungsi bahasa sebagai komunikasi tersebut tentu tidak lepas 
dari peran deiksis yang berfungsi sebagai pengemas bahasa 
yang efektif dan efisien. Deiksis merupakan suatu cara 
untuk mengacu pada hakikat tertentu dengan menggunakan 
bahasa yang hanya bisa ditafsirkan menurut makna yang 
diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraan 
(Cahyono, 1995: 217). Bila salah satu segi makna dari kata 
atau kalimat itu berganti karena penggantian konteks, kata 
atau kalimat itu mempunyai makna deiksis. Dalam sebuah 
tulisan atau karangan hampir sebagian besar mengandung 
deiksis. Deiksis ini muncul di dalam sebuah wacana.

 Sebagaimana deiksis yang muncul pada setiap wacana, 
dalam surat kabar Kompas yang notabene menggunakan 
bahasa jurnalistik dan menganut prinsip ekonomi, yaitu teks 
atau wacana itu harus disajikan dalam bentuk yang singkat 
tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Teks yang singkat 
dengan mengandung pesan yang utuh akan menghemat 
waktu dan tenaga dalam memahaminya. Surat kabar Kompas 
merupakan sebuah media komunikasi tertulis yang di 
dalamnya banyak memuat tulisan dan paparan tentang situasi 
dan kondisi bangsa. Hingga sampai ke tangan pembaca, 
tentunya majalah ini harus melalui beberapa proses dan tahap 
pengemasan dari segi bahasa maupun tampilan. Deiksis atau 
yang biasa disebut dengan kata ganti, yang terdiri dari deiksis 
orang, tempat, waktu, wacana dan sosial (Nababan, 1987:40) 

tentu sangat diperhatikan penggunaannya dalam menulis apa 
yang akhirnya tersaji dalam Koran Kompas ini.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan di atas, penulis membahas lebih lanjut mengenai 
jenis-jenis deiksis yang terdapat dalam rubrik Pendidikan 
dan Kebudayaan Surat Kabar Kompas Kompas edisi 27 Juni 
2011. 

KAJIAN TEORI

Deiksis

Salah satu kajian di dalam ilmu pragmatik adalah deiksis. 
Deiksis menurut Nababan (1987: 19) adalah kata atau frase 
yang menghunjuk kepada kata, frase, atau ungkapan yang 
telah dipakai atau yang akan diberikan. Pusat orientasi 
deiksis adalah pembicara yang tidak merupakan unsur di 
dalam bahasa itu sendiri. Suwandi (1996:25) mengemukakan 
bahwa deiksis yang berasal dari kata Yunani deiktikos 
adalah suatu kata yang memiliki referen yang hanya 
dapat diidentifikasikan dengan memperhatikan identitas 
si pembicara serta saat dan tempat diutarakannya tuturan 
yang mengandung unsur yang bersangkutan. Pendapat ini 
memberikan penekanan terhadap pendapat yang disampaikan 
oleh Cahyono (1995:217) yang membatasi deiksis sebagai 
suatu cara untuk mengacu kepada hakikat tertentu dengan 
menggunakan bahasa yang hanya dapat ditafsirkan 
menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi 
oleh konteks. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat yang 
mengandung deiksis hanya dapat jelas terpahami apabila 
lawan tutur memperhatikan konteks atau situasi pembicaraan. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Purwo (1984: 2), kata 
deiksis berasal dari kata Yunani deiktikos yang berarti hal 
penunjukan secara langsung. 
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Jenis-jenis Deiksis

Verhaar (2001:397) menyatakan bahwa deiksis merupakan 
pronomina yang referennya tergambar dari identitas 
penutur. Jadi dapat dipahami bahwa deiksis merupakan 
kata yang memiliki referen atau merujuk pada suatu kata, 
frasa atau ungkapan tertentu dalam sebuah wacana dan 
hanya dapat dipahami dengan memperhatikan konteks yang 
melingkupinya. Dengan kata lain, deiksis merupakan kata 
ganti untuk hal yang telah atau akan disebutkan. Sebuah kata 
atau kalimat akan mempunyai makna deiksis apabila kata atau 
kalimat tersebut mengalami penggantian konteks. Konteks 
ini dipengaruhi oleh penuturnya dan situasi pembicaraan. 
Berdasarkan pendapat Pateda (1991:178), deiksis terdiri dari 
empat macam, yaitu deiksis persona, deiksis waktu, deiksis 
ruang dan deiksis sosial. Pendapat Pateda ini sejalan dengan 
Nababan (1987:40) yang mengemukakan bahwa terdapat 
lima macam deiksis dalam suatu wacana, yaitu deiksis 
persona, deiksis ruang, deiksis waktu, deiksis wacana, dan 
deiksis sosial. Hanya saja Nababan mencantumkan satu jenis 
lagi yaitu deiksis sosial. Pendapat lain dikemukakan oleh 
Purwo (dalam Sumarsono, 2008:60) bahwa beberapa jenis 
deiksis, yaitu deiksis persona, tempat, waktu, dan penunjuk. 
Sehingga jika digabungkan menjadi enam jenis deiksis. 
Paparan lebih lengkap sebagai berikut:
a) Deiksis persona ditentukan menurut peran peserta dalam 

peristiwa bahasa. Peran peserta itu dapat dibagi menjadi 
tiga. Pertama ialah orang pertama, yaitu kategori rujukan 
pembicara kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan 
dirinya, misalnya “saya”, “kita” dan “kami”. Kedua ialah 
orang yang kedua, yaitu katagori rujukan pembicara 
kepada seorang pendengar atau lebih yang hadir bersama 
orang pertama, misalnya “kamu”, “kalian”, “saudara”. 
Ketiga ialah orang ketiga, yaitu katagori rujukan kepada 
orang yang bukan pembicara atau pendengar ujaran itu, 
baik hadir maupun tidak, misalnya “ia” dan “mereka”. 

b) Deiksis ruang merupakan pemberian bentuk pada lokasi 
menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Menurut 
Suwandi, (1996:31), leksem ruang dalam suatu wacana 
ada empat jenis yaitu leksem ruang: dekat, jauh, tinggi, 
pendek, leksem ruang: kanan dan kiri, leksem ruang 
“depan” dan “belakang”, dan hal ruang yang ditunjukkan 
oleh preposisi dapat bersifat statis dan dinamis.

c) Deiksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang 
waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa 
bahasa. Suwandi (1996: 35) mengatakan, terdapat dua 
leksem waktu, yaitu leksem waktu yang deiksis dan 
leksem waktu yang tidak deksis. Leksem waktu dapat 
bersifat deiksis apabila yang menjadi patokan adalah 
pembicara. Leksem waktu menjadi tidak deiksis apabila 
yang menjadi patokan adalah posisi bumi terhadap 
matahari. Contoh:

a) Pada malam hari bintang-bintang bersinar terang.
b) Siang nanti saya akan kerumahmu.

 Kata malam dalam kalimat pertama bukanlah 
deiksis, sedangkan kata siang dalam kalimat kedua 
adalah deiksis.

c) Deiksis wacana ialah rujukan pada bagian-bagian 
tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau 
sedang dikembangkan. Deiksis ini mencakup anafora 
dan katafora. Anafora ialah penunjukan kembali 
kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya 
dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. 
Katafora ialah penunjukan ke sesuatu yang disebut 
kemudian.

d) Deiksis sosial ialah rujukan yang dinyatakan 
berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang 
mempengaruhi peran pembicara dan pendengar. 
Perbedaan itu dapat ditunjukkan dalam pemilihan 
kata. Dalam masyarakat Jawa pada umumnya 
digunakan etiket bahasa, yaitu pemilihan tingkatan 
bahasa yang menurut kedudukan sosial pembicara, 
pendengar, atau orang yang dibicarakan. Sebagai 
contoh, bentuk sapaan yang sepadan dengan 
“Anda” dapat dinyatakan dengan kowe, sampeyan, 
panjenengan, yang berentangan dari tingkatan 
kesopanan berbahasa dari paling rendah hingga 
paling tinggi.

e) Deiksis penunjuk yaitu kata ganti penunjuk, misalnya: 
ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan 
penutur, dan itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh 
dari pembicara. “Sesuatu” itu bukan hanya benda 
atau barang melainkan juga keadaan, peristiwa, 
bahkan waktu. 

Deiksis selalu digunakan dalam setiap wacana baik lisan 
maupun tulis. Hal ini didasarkan pada aspek keefektifan 
bahasa yang digunakan oleh setiap tindak tutur. Sebagaimana 
hal tersebut, kajian tulisan ini mendeskripsikan deiksis yang 
terdapat di dalam media cetak. Media cetak merupakan salah 
satu bentuk wahana komunikasi yang tidak bisa luput dari 
kehidupan masyarakat karena peranannya yang sangat vital 
dalam memenuhi kebutuhan informasi. 

PEMBAHASAN

Bahasa jurnalistik termasuk di dalamnya bahasa yang 
digunakan dalam surat kabar atau koran dan media cetak 
lainnya sangat memperhatikan prinsip ekonomi, maksudnya 
teks atau wacana yang disajikan harus singkat dan jelas tanpa 
merusak dan mereduksi pesan. Begitu pula bahasa yang 
digunakan dalam penyajian wacana pada Koran Kompas. 
Salah satu bentuk penghematan dan efi siensi dalam berbahasa 
adalah dengan adanya deiksis atau kata ganti. 

Dalam rubrik Pendidikan dan Kebudayaan Surat Kabar 
Kompas edisi 27 Juni 2011 mencakup Empat Daerah Dilatih 
Mengkaji Risiko Tsunami, Festival Kesenian Yogyakarta Ke-
23 Dimulai, Belajar Tari Remo, dan Guru PNS Tak Akan 
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Ditarik ini ada beberapa deiksis yang digunakan. Deiksis 
yang ditemukan adalah deiksis persona, ruang, waktu, 
wacana, dan penunjuk. Berikut ini adalah deskripsi hasil 
analisisnya.

Deiksis persona

Deiksis pronomina persona pertama jamak
Ilmuwan kita saat ini banyak riset di atas kertas. 

Selain pronomina persona pertama tunggal, bahasa 
Indonesia mengenal pronomina persona pertama jamak, 
yakni kami dan kita. Kami bersifat eksklusif; artinya, 
pronomina itu mencakupi pembicara/penulis dan orang 
lain di pihaknya, tetapi tidak mencakupi orang lain di pihak 
pendengar/pembacanya. Sebaliknya, kita bersifat inklusif; 
artinya, pronomina itu mencakupi tidak saja pembicara/
penulis, tetapi juga pendengar/pembaca, dan mungkin pula 
pihak lain. Kata kita pada data tersebut merupakan deiksis 
persona yang terdapat pada berita yang berjudul “Tenaga 
Teknik Minim”. 

Deiksis pronomina persona ketiga jamak 
1) Mereka adalah Kartika Affandi, Bondan Nusantara, 

Nasirun, Hari Leo, Whani Darmawan, Pardiman 
Djojonegoro, Kki Catur Benyak Kuncoro, dan Anter 
Asmorotejo.

2) Karena itu penarikan mereka dipastikan sangat 
mengguncang operasional sekolah-sekolah swasta. 

Pronomina persona ketiga jamak adalah mereka. Pada 
umumnya mereka hanya dipakai untuk insan. Benda atau 
konsep yang jamak dinyatakan dengan cara yang lain; 
misalnya dengan mengulang nomina tersebut atau dengan 
mengubah sintaksisnya. Kata mereka pada berita tersebut 
mengacu pada beberapa orang yang disebut setelahnya yang 
tidak hanya satu. Kata mereka dalam berita ini merupakan 
deiksis pronomina persona ketiga jamak. 

Deiksis ruang

Deiksis ruang atau tempat ialah pemberian bentuk pada 
lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Semua bahasa 
-termasuk bahasa Indonesia- membedakan antara “yang 
dekat kepada pembicara” (di sini) dan “yang bukan dekat 
kepada pembicara” (termasuk yang dekat kepada pendengar  
di situ) (Nababan, 1987: 41). Berdasarkan teori, tidak semua 
leksem ruang dapat bersifat deiktis. 

Untuk itu, penguatan pendidikan tinggi mulai tahun 2012 
difokuskan pada bidang teknik dn sains. 

Dalam data ini deiksis ruang disajikan secara abstrak yaitu 
pada bagian bidang teknik dan sains.

Deiksis waktu

Deiksis waktu juga ditemukan pada beberapa kalimat di 
dalam rubrik ini, yaitu sebagai berikut:

1. “Kesadaran publik terhadap risiko dan kesiapsiagaan 
bencana masih kurang,” kata Community Preparedness 
LIPI, Iriana Rafliana, akhir pekan lalu. 

2. Pada FKY kali ini, delapan seniman Yogyakarta 
mendapat penghargaan maskot emas. 

3. Selain itu, sektor dengan nilai tambah tinggi saat ini 
masih didominasi sektor-sektor yang terkait erat dengan 
sains dan teknik. 

Deiksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang 
waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa 
bahasa. Dalam banyak bahasa, deiksis (rujukan) waktu ini 
diungkapkan dalam bentuk “kala” (Inggris: tense) (Nababan, 
1987: 41). Pada data 1 kata akhir pekan lalu mewakili deiksis 
waktu dalam wacana ini yang artinya akhir minggu lalu. 
Sedangkan pada data 2 yang menunjukkan deiksis adalah 
kata kali ini, pada data 3 kata yang menunjukkan deiksis 
waktu adalah kata saat ini. 

Deiksis wacana

Deiksis wacana ialah rujukan pada bagian-bagian 
tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang 
dikembangkan (Nababan, 1987: 42). Deiksis wacana 
mencakup anafora dan katafora. Anafora ialah penunjukan 
kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya 
dalam wacana dengan pengulangan atau substitusi. Katafora 
ialah penunjukan ke sesuatu yang disebut kemudian. Bentuk-
bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana 
itu adalah kata/frasa ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, 
yang pertama disebut, begitulah, dsb. Deiksis wacana yang 
terdapat pada rubrik Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah 
sebagai berikut:
1) Seni budaya Indonesia kian diminati warga asing di 

tengah merosotnya minat di dalam negeri sendiri.

2) “Betapa kuatnya campur tangan pemerintah terhadap 
seni menjadikan banyak pertunjukan karya seni 
(ditampilkan) vulgar dan miskin kreasi,”kata Sultan.

Dari kedua data tersebut dapat kita ketahui bahwa -nya 
pada data (1) mengacu ke seni budaya yang sudah disebut 
sebelumnya, sedangkan pada data (2) mengacu ke campur 
tangan pemerintah yang disebut kemudian.

Deiksis Sosial

Dari keempat berita dalam rubrik Pendidikan dan 
Kebudayaan ini, tidak ditemukan adanya deiksis sosial. 
Hal ini karena sifat bahasa jurnalistik yang netral dan tidak 
memperhatikan unsur undha usuk bahasa seperti yang 
terdapat di dalam bahasa Jawa. Deiksis ini digunakan untuk 
mengungkapkan perbedaan kemasyarakatan antara pembicara 
dan pendengar, sementara majalah ini yang memang ditulis 
dalam bahasa jurnalistik, menyamaratakan kedudukan kata, 
frasa, hal, orang atau ungkapan yang dipakai. Faktor lain 
yang menyebabkan tidak adanya deiksis sosial adalah untuk 
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menjaga objektivitas penulis di dalam menyoroti sesuatu 
sekaligus sebagai kekhasan bahasa jurnalistik yang bebas 
dari subjektivitas dan perasaan penulis. 

Deiksis Penunjuk

Di dalam bahasa Indonesia kita menyebut demontratif 
(kata ganti penunjuk): ini untuk menunjuk sesuatu yang dekat 
dengan penutur, dan itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh 
dari pembicara. “Sesuatu” itu bukan hanya benda atau barang 
melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu. Data 
mengenai deiksis penunjuk juga ditemukan dalam rubrik ini 
yaitu sebagai berikut:
1) Tenaga ahli bidang sains dan teknik itu berperan 

sebagai pendorong, yakni penghasil tenaga kerja 
terampil dan proses kerja yang lebih baik, sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah 
industri.

2) Ini tantangan bagi dunia pendidikan untuk menyiapkan 
guru dan metode pembelajaran sains yang tepat,” kata 
Yohanes.

3) Penegasan itu disampaikan Mendiknas saat mengunjungi 
SMA Katolik Geovanni di Kupang, Nusa Tenggara 
Timur, Sabtu (25/6). 

4) Selain itu, sektor dengan nilai tambah tinggi saat ini 
masih didominasi sektor-sektor yang terkait erat dengan 
sains dan teknik. 

Penggunaan deiksis ini dan itu bergantung kepada sikap 
penutur terhadap hal-hal yang ditunjuk; jika dia “merasa” 
sesuatu itu dekat dengan dirinya, dia akan memakai ini, 
sebaliknya itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang 
jauh darinya.

SIMPULAN 

Deiksis merupakan bagian kajian dalam ilmu pragmatik. 
Deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti 
“menunjukkan atau menunjuk”. Dengan kata lain informasi 
kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang 
menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun 
waktu itulah yang disebut dengan deiksis, misalnya dia, di 
sini, sekarang. Ketiga ungkapan itu memberi perintah untuk 
menunjuk konteks tertentu agar makna ujaran dapat di 
pahami dengan tegas. Tenses atau kala juga merupakan jenis 
deiksis. Misalnya then hanya dapat di rujuk dari situasinya. 
Deiksis ada lima macam, yaitu deiksis orang, deiksis tempat, 
deiksis waktu, deiksis wacana dan deiksis sosial (Nababan, 
1987: 40). Pendapat Purwo (dalam Sumarsono: 2008: 60) 
menambahkan adanya deiksis penunjuk.

Berdasarkan hasil penelitian, deiksis dalam rubrik 
Pendidikan dan Kebudayaan Surat Kabar Kompas Edisi 27 
Juni 2011 juga ditemukan keenam jenis deiksis tersebut yaitu 
deiksis persona, deiksis ruang, deiksis waktu, deiksis wacan, 
serta deiksis penunjuk.
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ABSTRAK 

Di beberapa sekolah pembelajaran bahasa Indonesia tidaklah selalu menyenangkan, bahkan cenderung menjadi hal yang kurang 
penting, karena kurangnya minat belajar pada siswa sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini perlu menjadi perhatian 
kita semua khususnya para pendidik (guru). Dengan rumusan masalah: Bagaimana efektivitas pendekatan kontekstual cooperating 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi keterampilan menulis Diskripsi melalui laporan di kelas X SMK PGRI 7 Surabaya, 
penulis melakukan penelitian dengan tujuan mendiskripsikan proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan 
kontekstual Cooperating. Selanjutnya supaya dapat mengetahui apakah pendekatan kontekstual tipe Cooperating dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia pada materi keterampilan menulis diskripsi, mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik sebagai alternatif dalam pemilihan metode atau pendekatan dalam mengajar, bagi siswa 
bermanfaat meningkatkan minat dan hasil belajarnya, dan bagi penulis bermanfaat sebagai masukan yang positif dengan bertambahnya 
wawasan tentang berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini digunakan metode Tes dan Observasi dengan subyek 
penelitian siswa kelas X SMK PGRI 7 Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan kontekstual 
tipe Cooperating dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi keterampilan berbicara melalui laporan dapat meningkatkan 
keterampilan menulis diskripsi dengan menggunakan metode kontekstual tipe Cooperating untuk siswa kelas X SMK PGRI 7 Surabaya, 
hal ini dapat dilihat dari perbedaan pada siklus I dan siklus ke II yang pada siklus I ada siswa 7% yang masuk dalam kategori sangat 
baik. Pada kategori baik ada 35% dan pada kategori cukup ada 48%, dan sisa 10% yang masuk dalam kategori kurang dan sangat 
kurang. Dari kurang lebih 30 siswa yang mengikuti tes pada siklus I masih ada 9 siswa yang belum memenuhi KKM, sedangkan pada 
Siklus ke II seluruh siswa sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75–80 .

Kata kunci: pembelajaran kontekstual Cooperating, keterampilan menulis, deskripsi

PENDAHULUAN

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama 
sekolah. Dalam proses ini siswa membangun makna dan 
pemahaman dengan bimbingan guru. Kegiatan belajar 
mengajar hendaknya memberikan kesempatan memberikan 
kesempatan siswa untuk melakukan kepd siswa untuk 
melakukan hal-hal secara lancar dan termotivasi. Suasana 
belajar yang diciptakan guru harus melibatkan siswa secara 
aktif. Di sekolah terutama guru diberikan kebebasan untuk 
mengelola kelas meliputi strategi, pendekatan, metode 
dan teknik pembelajaran yang efektif, disesuaikan dengan 
karakteristik mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, 
karakteristik siswa, guru dan sumber daya yang tersedia di 
sekolah.

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang 
harus diikuti oleh siswa. Karena di samping sebagai bahasa 
nasional juga merupakan mata pelajaran yang menentukan 
kelulusan. Taman Kanak-kanak siswa sudah diperkenalkan 
dengan Bahasa Indonesia. Banyak siswa yang menganggap 
mudah belajar Bahasa Indonesia karena Bahasa Indonesia 
sudah dikuasai sejak kanak-kanak. Kenyataannya di lapangan 
menunjukkan nilai UAN Bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu pembelajaran Bahasa Indonesia perlu 
ditingkatkan dan bagaimana pemberian motivasi kepada 
peserta didik agar lebih menyenangi pembelajaran Bahasa 
Indonesia. Keterampilan menulis tidak datang begitu saja 
melainkan proses belajar dan latihan. Tanpa belajar siswa 
akan kesulitan bagaimana cara mengungkapkan pikiran dan 
idenya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia sering tidak dihiraukan 
oleh murid karena mereka berpikir pembelajaran ini adalah 
pembelajaran yang sangat mudah. Pembelajaran Bahasa 
Indonesia dalam arti ke arti mempunyai pengertian yang 
sangat berbeda bahkan tergolong setiap ejaan atau arti yang 
terkandung mempunyai makna atau arti yang berbeda. 
Karena inilah yang membuat minimnya nilai rata-rata mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. 

Melali pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, 
diharapkan siswa mampu berkomunikasi, baik lisan maupun 
tulisan. Terdapat empat keterampilan berbahasa indonesia 
yaitu; menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Dari 
keempat keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 
paling kompleks. Sebelum siswa menguasai keterampilan 
menulis terlebih dahulu menguasai keterampilan 
menyimak. 
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Siswa diharapkan mampu mengekspresikan berbagai 
pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan dalam berbagai 
ragam tulis diantaranya menulis surat resmi, menulis teks 
berita, dan menulis laporan. Menulis laporan adalah salah 
satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Pembelajaran 
menulis laporan dapat melatih sekaligus memberikan bekal 
kepada siswa untuk menyusun karangan yang bersifat 
realistis, obyektif dan ilmiah. 

Masih rendahnya kemampuan menulis disebabkan siswa 
merasa sulit untuk menulis. Banyak siswa yang kurang 
berminat menulis terutama menulis laporan atau sesuatu 
hal yang berkaitan dengan tulisan. Siswa tidak diberi 
kesempatan untuk menemukan sendiri dan melakukan 
observasi secara langsung terhadap sesuatu objek sebagai 
sumber pengamatan. 

Kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan 
untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan 
persaingan dan pasar bebas. Pendidikan dikatakan berkualitas 
apabila pembelajaran berlangsung secara efektif, peset didik 
memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya, hasil 
pendidikan berupa individu-individu yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan bangsa 

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Depdiknas 
(2008) tentang sistem pendidikan nasional Bab I pasal 
I ditetapkan bahwa : pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebut: 
setiap warga negara berharap mendapat pendidikan, dan 
ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan 
dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur 
dengan undang-undang. 

Dalam buku kurikulum pendidikan dasar juga 
menyebutkan bahwa dalam pendidikan dasar yang 
diselenggarakan di sekolah bertujuan memberikan bekal 
kemampuan dasar “Baca-Tulis-Hitung”. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
diterapkan menuntut guru lebih kreatif dalam melaksanakan 
pembelajaran depdiknas (2009). 

KAJIAN TEORI 

 Kontekstual pada siswa kelas X SMK PGRI 7 Surabaya. 
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan digunakan 
elemen mendengarkan dengan ujung hasil menyimak. Serta 
terjun langsung dalam penulisan yang telah sebelumnya 
diajarkan sebuah teori oleh guru yang ujung akhirnya 
diharapkan mampu membuat sebuah tulisan yang benar dan 

pembelajaran kontekstual sangat mendukung peningkatan 
kemampuan siswa dalam menulis. 

Landasan teori 

Pada bagian landasan teori dalam penelitian akan 
menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan landasan 
penelitian meliputi seperti penjelasan di bawah ini. 

Pengertian menulis

Keterampilan menulis memiliki peran sangat penting 
bagi siswa karena setiap tugas yang diberikan guru dapat 
dilakukan dengan baik apabila siswa memiliki keterampilan 
menulis yang baik 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang bersifat produktif 
dan ekspresif, Nurul (2011) artinya bahwa kegiatan menulis 
merupakan kegiatan yang menghasilkan sebuah tulisan 
penulisan harus memanfaatkan tata tulis, struktur bahasa, 
dan kosakata 

Menulis merupakan kegiatan yang memerlukan 
kemampuan yang bersifat kompleks. Kemampuan menulis 
merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang 
bersifat produktif artinya kemampuan menghasilkan dalam 
hal ini menghasilkan tulisan. Menulis merupakan kegiatan 
yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. 

Nurul (2011) artinya bahwa kegiatan menulis merupakan 
kegiatan yang menghasilkan sebuah tulisan penulisan harus 
memanfaatkan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata

Hugo Hartig dalam tarigan (2008) membagi tujuan 
menulis menjadi tujuh bagian sebagai berikut: 
a. Assigment purpose 

 Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak mempunyai tujuan 
sama sekali. Penulis menulis sesuatu krena ditugaskan 
bukan atas kemampuan sendiri 

b. Altriusitic purpose (tujuan altruistik)

 Adalah kunci keterbatasan suatu tulisan. Penulis bertujuan 
untuk menyenankan para pembaca, menghindarkan 
kedukaan para pembaca, ingin mendorong pembaca 
memahami, menghargai parasaan dan penalarannya. 

c. Persuasive purpose 

 Yang bertujuan meyakinkan para pambaca akan 
kebenaran yang di utarakan oleh seorang penulis.

d. Informational purpose (Tujuan informasi. Tujuan 
Penerangan)

 Tujuan memberikan informasi atau keterangan 
penerangan kepada para pembaca.

e. Self-Expressive (Tujuan Pernyataan Diri)

 Bertujuan untu memperkenalkan atau menyatakan diri 
seorang pengarang kepada pembaca.

f. Creative Purpose (Tujuan Kreatif)
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 Tujuan ini erat beruhubungn dengan tujuan pernyataan 
diri. Tetapi “Keinginan Kreatif” melebihi pernyataan diri 
melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma 
artistik atau seni yang ideal. Tulisan yang bertujuan 
mencapai nilai-nilai artistik dan nilai kesenian.

g. Problem Solving Purpose (Tujuan Pemecahan 
Masalah)

Memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara 
menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta meneliti secara 
cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dapat dimengerti 
dan diterima oleh pembaca.

Ciri-ciri Menulis

Menulis sebagai kegiatan berbahasa tulis meliputi empat 
ciri dengan kata lain disebut unsur-unsur menulis sebagai 
berikut:
a. Gagasan dalam hal ini gagasan adalah ide, opini, 

pengalaman atau pengetahuan yang diungkapan oleh 
penulis.

b. Ekspresi adalah pengungkapan gagasan yang dilakukan 
sedemikian rupa. Sehingga dapat dipahami dengan 
baik oleh pembaca. Pengungkapan gagasan dibedakan 
atas epat bentuk, yaitu pemaparan yaitu bentuk 
pengungkapan yang menjadikan penjelasan tentng 
subyek secara sistematis, analitis, dan logika, pemerian 
yaitu bentuk pengungkapan yang menggambarkan suatu 
obyek dengan berbagai hasil penguatan penulis yang 
diperoleh melalui alat-alat inderanya, penceritaan . bentu 
pengungkapan yang menyampaikan peristiwa-peristiwa 
yang dijalin sedemikan rupa menurut urutan waktu atau 
tempat kepada pembaca dengan maksud meninggalkan 
tentang perubahan-perubahan sesutu terjadi mulai 
dari awal hingga akhir, dan pembahasan yaitu bentuk 
pengungkapan yang membahas atau membicarakan 
sesuatu dengan menggunakan fakta-fakta atau argumen-
argumen sehingga mengubah pikiran, pendapat atau 
sikapnya sesuai dengan yang diharapkan.

Deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha 
menyajikan suatu obyek, seolah-olah berada di depan mata 
pembaca Keraf (1995). Deskripsi memberi citra mengenai 
sesuatu hal yang dialami misalnya pemandangan, orang atau 
sensasi.

Pengerian Cooperating

Cooperating (bekerja sama) belajar dalam konteks 
interaksi kelompok. Belajar dalam konteks peragihan, 
penanggapan, dan pengkomunikasian merupakan strategi 
pembelajaran yang utama dalam pembelajaran konstekual.
Bekerja sama menurut Craw Ford (2001) belajar dalam 
kontek’s sharing, merespons dan beromunisi dengan para 
pembelajar.

Pengertian Kontekstual

Pendekatan Konstektual merupakan suatu konsep belajar 
di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas 
dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan 
yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sebagai 
anggota keluarga dan masyarakat. Hasil pembelajaran 
diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan 
masalah persoalan berpikir kritis. Nurhadi (2004). 

7 Indikator pembeajran kontekstual yaitu (Pemusatan 
perhatian, Penyampaian kompensi tujuan, Pengarahan 
petunjuk, Rambu-rambu).

Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan model 
penelitian kelas (PTK) atau Classromm Action Research 
(CAR) dengan tujuan guna meningkatkan kualitas maupun 
kuantitas mengajar berdasarkan asumsi dan teori pendidikan 
penelitian tindakan kelas terdiri dari empat rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan dengan siklus berulang. Siklus 
di dalam PTK terdiri dari: perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refl eksi.

Penelitian tindakan kelas yang terdiri dari empat 
rangkaian kegiatan yang dibagi dengan 2 siklus yang di mana 
kedua siklus tersebut akan menerangkan bagaimana rumusan 
masalah pertama yang berisikan satu rumusan masalah 
khusus dan satu siklus lagi berisikan tentang rumusan masalah 
umum yang berkaitan dengan dua pertanyaan didalamnya 
tentu adalah berkaitan dengan peningkatan keterampilan 
menulis deskripsi melalui model pembelajaran kontekstual 
tipe cooperating kelas X SMK PGRI 7 Surabaya. 

Tempat Penelitian 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SM PGRI 
7 Surabaya yang terletak di jalan raya lidah wetan No:1 
Kecamatan Lakarsantri Surabaya.

Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA PGRI 7 
Surabaya. Pendaftaran pada periode tahun 2012 adalah 
100 siswa dalam satu rombongan belajar terdiri dari 
30 siswa dan siswi. 

Instrumen Penelitian (teknik pengumpulan data)
Instrumen penelitian untuk mendapatkan data penelitian. 
Instrumen ini adalah alat untuk mengukur fenomen yang 
sedang diminati. Instrumen yang digunakan adalah sebagai 
berikut. 

Instrumen Tes 
Teknik tes yang digunakan dalam penelitian adalah berupa 
tes keterampilan menulis deskripsi. Tes dilakukan sebanyak 
dua kali. Yaitu siklus I dan siklus II. Bentuk tes yang 
digunakan yaitu tes tertulis dengan cara siswa diminta 
membuat tulisan yang berkaitan dengan deskripsi. 
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Variabel Penelitian 
Unsur-unsur pada penelitian adalah di mana saya sebagai 
peneliti menggunakan unsur yang melibatkan seluruh 
jajaran pada sekolah yang terlebih kepada murid SMK 
PGRI 7 Surabaya kelas X yang awalnya kurikulum yang 
digunakan sangat menekan pada murid untuk bisa menjadi 
lebih baik dan lebih mengerti di mana kebanyakan guru. 

Observasi 
Menurut Suharsimi, Arikunto observasi meliputi pengamatan 
dengan cara memperhatikan dengan menggunakan alat 
indera yaitu penglihatan. Menurut Sutrisno Hadi (1986) 
bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks atau 
proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 
Observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat 
situasi yang ada. Yaitu melihat aktivitas siswa dan guru 
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode 
Cooperating kontekstual pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. 

Wawancara 
Wawancara adalah proses percakapan yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data mengenai orang, kejadian, organisasi, 
motivasi, perasaan. 
Menurut Sugiyono wawancara adalah pengumpulan data 
dengan cara peneliti memberikan pertanyaan kepada 
narasumber untuk mendapat informasi.

Instrumen non tes 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan instrumen 
non tes. Instrumen nontes yang digunakan adalah sebagai 
berikut. 

Observasi aktivitas siswa 
Lembar observasi digunakan untuk mengamati perilaku 
siswa pada saat proses pembelajaran menulis deskripsi 
berlangsung. 

Perencanaan 
Dari hasil refl eksi awal merumuskan permasalahan secara 
operasional terutama penggunaan metode yang digunakan 
dalam pembelajaran. Peneliti menyusun rencana tindakan 
sebagai berikut: 
a. Menentukan kompetensi dasar yang akan diajarkan 

terkait dengan keterampilan menulis deskripsi dengan 
melihat silabus 

b. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

c. Merancang media pembelajaran 

d. Pembuatan kelompok yang terdiri 4 atau 5 kelompok 
yang dibimbing oleh guru 

Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan kegiatan tindakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang dibuat. Tindakan 
yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan terdiri dari: 
pendahuluan, inti, dan penutup.

Refl eksi  
Refl eksi dilakukan oleh peneliti apabila hasil yang didapat 
belum baik. Refl eksi dilakukan peneliti berdasarkan hasil 
tukar pendapat guru mata pelajaran mengenai observasi 
yang dilakukan

Teknik analisis data 
Adalah suatu kegiatan untuk memeriksa, mempelajari, 
membandingkan data yang ada. Teknik analisis yang 
digunakan dalam peneliti adalah sebagai berikut: 

Teknik analisis kuantitatif 
Teknik kuantitatif untuk menganalisis data kuantitatif yang 
diperoleh siklus I dan siklus II
Data kuantitatif dihitung dengan cara persentse melalui 
langkah-langkah: merekap nilai yang diperoleh siswa, 
menghitung nilai akhir dan hasil belajar siswa. Seorang 
siswa dikatakan tuntas belajar apabila telah mencapai nilai 
prosentase 65% keatas, sedangkan ketuntasan klasikal 
tercapai apabila paling sedikit 75% di kelas tersebut telah 
tuntas belajar. Djamarah (2005) 

Data analisis menggunakan rumus 

X=
Σxi

n

Keterangan: 

X = rata-rata kelas 

Σ xi = jumlah nilai seluruh kelas 

n = jumlah seluruh siswa 

Teknik analisis kualitatif 
Teknik analisis kualitatif untuk menggambarkan perubahan 
perilaku sisiwa dlam pembeljaran menulis deskripsi 
melalui model pembelajaran kontekstual dan melihat hasil 
pengamatan pada aktivitas siswa dan performa guru. 

Data yang diperoleh dari pra siklus, siklus I dan siklus 
II dibanding data non tes sehingga akan diketahui adanya 
perubahan perilaku siswa dan peningkatan keterampilan 
menulis deskripsi melalui model pembelajaran kontekstual 
tipe cooperating. 

SIMPULAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian 
tindakan elas dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
model pembelajaran kontekstual tipe cooperating dapat 
meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi. Terbukti 
dengan persentase keaktifan, perhatian, konsentrasi, minat, 
dan motivasi siswa dalam pembelajaran menulis deskripsi 
yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada 
siklus I sangat standart dengan nilai minimum suatu 
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ketuntasan dalam pembelajaran di kelas yaitu tidak lebih dari 
75, hanya ada beberapa murid yang mendapat nilai 75, dan 
ada beberapa siswa pun tergolong masih kurang memiliki 
potensi dalam memenuhi standart kelulusan minimum 
ketuntasan dan kebanyakan di antara mereka dari 40 siswa 
setelah dikurangi oleh siswa yang berada di antara dan dengan 
siswa yang memiliki nilai di bawah standart kelulusan. 

Pada silus II keaktifan siswa meningkat yang rata-rata 
berada di nilai 75 kini menjadi naik 78-78. Yang tidak 
tuntas tersisa lebih sedikit untuk tidak tuntas dan siswa yang 
awalnya hanya menganggap pelajaran bahasa indonesia 
adalah pelajaran yang tidak diminati dengan adanya metode 
kontekstual pada siklus II sehingga meningkat suatu kualitas 
dan semangat belajar dari siswa terutama siswa kelas X SMK 
PGRI 7 Surabaya. Terbukti dengan nilai hasil menulis siswa 
yang mengalami peningkatan yang dapat kita lihat pada 
siklus I dan dapat kita bandingkan siklus II untuk penilaian 
kemampuan guru dalam menyusun RPP. Seorang guru hanya 
menjadi guru tanpa mengetahui bagaimana psikologi dari 
kelas. Tanpa mau mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan 
dalam pembelajaran itu. 

SARAN

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alternatif 
pembelajaran menulis deskripsi dan mengatasi masalah-
masalah yang dialami siswa.

Sekolah 
Sekolah hendaknya memberi kesempatan bagi guru 

untuk melaksanakan penelitian. Guru memperbaiki kualitas 
pembelajaran. Sarana penunjang pembelajaran agar berjalan 
dengan optimal. Ketik siswa membutuhkan sesuatu fasilitas 
yang terdapat didalamnya.

Guru 
Guru sebaiknya berpikir kreatif dan inovatif dalam 
meningatkan kualitas pembelajaran dengn menerapkan 
pembelajaran yang bervarisi. Guru dapat menggunakan 
model pembelajaran kontekstual sebagai alternatif 
pembelajaran menulis deskripsi bagi siswa. 

Siswa 
Siswa hendaknya terus meningkatkan dalm belajar 
meningkatkan keaktifan dalam beljar dan keberanian 
mengungkapan ggasan dalam belajar untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa harus berusaha mencapai ketuntasan 
belajar sama-sama saling mempunyai motivasi dan bisa 
mejdi bekal dikemudian hari.

Peneliti 
Peneliti sejenis hendaknya menganalisis kembali fktor-
faktor penyebab masalah dalam pembelajaran keterampilan 
menus deskripsi yang belum diatasi seluruhnya dalam 
penelitian. 
Hasil penelitian diharapkan dapat mengatasi berbgi faktr 
penyebab pembelajaran eterampilan menulsi deskripsi yang 
masih rendah.
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ABSTRAK

Pembelajaran berbasis masalah merupakan metode pembelajaran yang mempunyai ciri menggunakan masalah nyata sebagai konteks 
bagi siswa untuk belajar berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan mengenai esensi konsep, 
yang merupakan relevansi dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya siswa untuk berpikir tingkat tinggi telah disemaikan 
pada kurikulum 2006, yaitu: (a) melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan; (b) mengembangkan aktivitas kreatif 
yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan; serta (c) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Berdasarkan tujuan 
yang ingin dicapai, penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (Borg & Gall, 1989) yaitu penelitian 
ditindaklanjuti dengan program pengembangan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kodisi objek yang diteliti. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perangkat pembelajaran (LKS) berbasis masalah memuat komponen-komponen sebagai berikut: 
1) Pengantar, 2) Aktivitas Kelompok, 3) Latihan, dan 4) Refleksi.

Kata kunci: Pembelajaran berbasis masalah, Berpikir tingkat tinggi

ABSTRACT

Problem Based Learning is a teaching method that is characterized using a real problem as a context for students to learn critical 
thinking, problem solving skills and obtain knowledge about the essence of the concept, which is the relevance of high-level thinking 
skills. The importance of students to think critically has been planted in curriculum 2006, namely: (a) train the way of thinking and 
reasoning in drawing conclusions; (b) develop a creative activity that involves imagination, intuition, and discovery; and (c) develop 
the ability to solve problems. Based on the objectives to be achieved, this study was designed to approach the research and development 
(Borg & Gall, 1989) is a study followed by development programs with the aim to improve or refine events observed object. Based on 
the results obtained by the learning device (LKS) based issue contains the following components: 1) Introduction, 2) Activity Group, 3) 
Exercise, and 4) Reflection.

Key words: problem-based learning, a high-level thinking

PENDAHULUAN

Sebagaimana hasil riset yang dilakukan oleh Yuwono 
(2010) bahwa bahwa pencapaian taraf berpikir atau bernalar 
siswa Indonesia tergolong sangat rendah. Hanya 6% 
yang mencapai tahap taraf berpikir tinggi, dan 1 % hanya 
mencapai tahap berpikir tingkat lanjut. Bila dibandingkan 
dengan dua Negara tetangga kita, maka siswa kita tertinggal 
jauh dalam pencapai taraf berpikir. Pencapaian siswa yang 

mampu berpikir atau bernalar sampai tingkat tinggi dan lanjut 
ditunjukkan pada gambar 1. 

Fakta gambar 1, memperlihatkan bahwa untuk siswa kita, 
lebih banyak penekanannya terhadap kemampuan membaca, 
menulis maupun berhitung (calistung). Bila kemampuan 
yang dituntut hanya berhitung dan soal pada ujian yang 
bersifat masal, lebih banyak menanyakan perhitungan 
atau kemampuan prosedural, maka siswa kita akan lebih 
mementingkan hasil akhir dari pada proses, bahkan tidak 
menutup kemungkinan akan mengabaikan kemampuan 
bernalar, berpikir, mengkomunikasikan suatu pendapat dan 
mengambil keputusan.

Selama ini, pembelajaran matematika banyak dipengaruhi 
oleh pandangan bahwa matematika sebagai deduktif 
aksiomatik, di mana pembelajaran matematika menekankan 
pada proses deduktif yang memerlukan penalaran logis dan 
aksiomatik. Keterkaitan antara berpikir tingkat tinggi dan 
pelajaran matematika dijelaskan oleh Costa (1985), bahwa Gambar 1. Pencapain taraf berpikir atau bernalar siswa
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di antara berpikir tingkat tinggi dalam matematika yang 
penting adalah kemampuan memecahkan masalah karena 
dalam pembelajaran matematika tidak cukup dengan 
melakukan perhitungan, melainkan harus menggunakan 
penalaran yang logis. Cohen (Costa, 1984) mengemukakan 
empat proses berpikir tingkat tinggi yaitu: (1) memecahkan 
masalah (Problem Solving); (2) membuat keputusan (decision 
Making); (3) berpikir kritis (critical thinking); dan (4) berpikir 
kreatif (creative thinking). Proses-proses berpikir tingkat 
tinggi secara jelas menggambarkan dan mengelaborasi 
keterampilan esensial.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 
kurikulum adalah perlunya menyisipkan kecakapan tambahan 
yang bukan hanya pada aspek kognitif, seperti kemampuan 
pemecahan kesulitan dasar dan teknik pemecahan masalah 
dalam menerapkan teknik pengambilan keputusan, 
kemampuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar 
logika dan penalaran. Terlihat jelas bahwa perlu dirancang 
suatu pembelajaran matematika yang dapat membantu dan 
membekali siswa yang secara integritas memadukan potensi 
generic dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi 
masalah hidup siswa, dalam hal ini pembelajaran matematika 
berbasis masalah.

KAJIAN PUSTAKA

Pembelajaran Berbasis Masalah

Menurut Arends (2008) para pengembang pembelajaran 
berbasis masalah mendeskripsikan bahwa model 
pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik seperti 
berikut ini.
a. Pengajuan pertanyaan atau masalah

 Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan 
pembelajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang 
secara sosial dianggap penting dan secara pribadi 
bermakna untuk siswa. Mereka menghadapi berbagai 
situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-
jawaban sederhana. 

b. Fokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu yang lain

 Meskipun pembelajaran berbasis masalah berpusat pada 
mata pelajaran tertentu, penyelesaian dari masalah yang 
akan diselidiki hendaknya ditinjau dari banyak segi 
atau mengkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain 
dan masalah hendaknya benar-benar autentik. Dengan 
demikian diharapkan siswa akan lebih terbuka dan 
tertantang untuk mencari solusi terhadap masalah yang 
ada.

c. Penyelidikan autentik

 Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan siswa 
melakukan penyelidikan autentik yang berusaha 
menemukan solusi nyata terhadap masalah nyata. 

Mereka harus menganalisis dan menetapkan 
masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat 
prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi 
melaksanakan eksperimen (jika diperlukan), membuat 
inferensi, dan menarik kesimpulan.

d. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya

 Pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk 
menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata 
dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk 
penyelesaian masalah yang mereka temukan. 

e. Kerja sama

 Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa 
yang bekerja sama satu dengan lainnya, berpasangan 
atau dalam kelompok kecil. Bekerja sama memberikan 
motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam 
tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk 
berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan 
keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 

Arends (2008) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 
masalah terdiri atas lima tahap, disajikan pada tabel 1.

Berikut uraian penjelasan mengenai langkah-langkah 
perencanaan pembelajaran berbasis masalah dalam kajian ini, 
a) Menetapkan Tujuan Pembelajaran, Penetapan tujuan 
pembelajaran dalam model pembelajaran berbasis masalah 
adalah merupakan hal yang pokok, b) Merancang Situasi 

Tabel 1. Tahap Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap Aktivitas Guru

Fase 1
Orientas i  s iswa 
kepada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
dan memotivasi siswa untuk terlibat 
pada aktivitas pemecahan masalah yang 
dipilihnya

Fase 2
Mengorganisas i 
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa untuk mendefi nisikan 
dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar 
yang terkait dengan permasalahannya

Fase 3
M e m b i m b i n g 
p e n y e l i d i k a n 
i n d iv i d u a l  d a n 
kelompok

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan 
informasi yang tepat, melaksanakan 
eksperimen, dan mencari penjelasan dan 
solusi.

Fase 4
Mengembangkan 
dan menyajikan 
hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan 
dan menyiapkan karya/artefak-artefak 
yang tepat, seperti laporan, rekaman 
video, dan model-model, dan membantu 
mereka untuk menyampaikannya kepada 
orang lain

Fase 5
Menganalisis dan 
m e n g e v a l u a s i 
proses pemecahan 
masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan 
refl eksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 
mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan
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Permasalahan yang Tepat, Model pembelajaran berbasis 
masalah berpedoman pada anggapan dasar bahwa masalah 
yang tidak terdefi nisi dengan jelas (Masalah non rutin) akan 
dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, sehingga melibatkan 
mereka pada inquiri:
1) Orientasi Siswa pada Masalah: seperti halnya model 

pembelajaran lainnya, dalam model pembelajaran 
berbasis masalah guru harus mengkomunikasikan tujuan 
pembelajaran secara jelas, menumbuhkan sikap-sikap 
positif terhadap pelajaran, dan menjelaskan apa yang 
diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Kepada siswa 
yang belum pernah terlibat dalam model tersebut, guru 
perlu memberikan penjelasan tentang proses-proses dan 
prosedur-prosedur model tersebut secara rinci.

2) Mengorganisasikan Siswa untuk Studi, pembelajaran 
berbasis masalah memerlukan pengembangan 
keterampilan kolaborasi sesama siswa dan membantu 
untuk menyelidiki masalah secara bersama. 
Pengorganisasian siswa dapat dilakukan dengan 
membentuk kelompok studi bergantung pada tujuan 
yang ditetapkan guru untuk proyek tertentu. Selain 
itu, pembentukan kelompok studi ini penting untuk 
memperhatikan berbagai hal yang dapat mewakili 
berbagai perbedaan seperti tingkat kemampuan, 
keragaman ras, etnis, dan jenis kelamin sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai.

3) Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok, 
Penyelidikan, baik dilakukan secara mandiri, 
berpasangan, atau dalam tim studi kecil adalah merupakan 
inti dari model pembelajaran berbasis masalah. Kondisi 
ini melibatkan siswa dalam mengkonstruksi informasi 
yang dari masalah, memprediksi atau menyarankan 
alternatif solusi dan mengujinya, mereduksi menjadi 
penjelasan yang sederhana, mengeliminasi informasi 
yang tidak sesuai dengan penyelesaian, memberikan 
solusi yang dapat digeneralisasikan.

4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kondisi 
ini terjadi pada saat siswa melakukan evaluasi kerja 
bersama kelompoknya atau mandiri melalui presentasi 
hasil kerja siswa.

5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah, 
Tahap akhir dari model pembelajaran berbasis masalah 
meliputi aktivitas yang dimaksudkan untuk membantu 
siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir 
mereka sendiri di samping. Pada tahapan ini, guru 
meminta siswa untuk melakukan rekonstruksi pemikiran 
dan aktivitas mereka selama tahap-tahap pembelajaran 
yang telah dilaluinya. 

Berpikir Tingkat Tinggi

Proses berpikir tingkat tinggi dikenal sebagai proses 
berpikir komplek. Proses berpikir tingkat tinggi meliputi 
empat kelompok, yakni pemecahan masalah, membuat 
keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Cohen (costa, 

1985: 44) membedakan proses-proses kognitif berdasarkan 
external stimuli and seek to be productive, seperti membuat 
penilaian atau pemecahan masalah dari proses-proses yang 
bergantung persamaan stimulus eksternal dan internal dan 
pencarian kreatif. Cohen mengemukakan empat proses 
berpikir tingkat tinggi, yaitu:
• Memecahkan masalah (problem solving)
 Memecahkan masalah melibatkan aktivitas-aktivitas 

seperti menggunakan proses-proses berpikir dasar untuk 
memecahkan kesulitan tertentu, merakit fakta tentang 
informasi tambahan yang diperlukan, memprediksi atau 
menyarankan alternatif solusi dan menguji ketepatannya, 
mereduksi ke tingkat penjelasan yang lebih sederhana, 
mengeliminasi kesenjangan, memberikan solusi kearah 
nilai yang dapat digeneralisasikan.

• Membuat keputusan (decision making)
 Membuat keputusan melibatkan aktivitas-aktivitas 

seperti menggunakan proses berpikir dasar untuk 
memilih respons terbaik antara beberapa pilihan, 
merakit informasi yang diperlukan dalam satu topik area, 
membandingkan keuntungan dan kerugian dari berbagai 
pendekatan alternatif, menentukan informasi tambahan 
yang diperlukan, menilai respons yang paling efektif dan 
mampu mengujinya.

• Berpikir kritis (critical thinking)
 Proses berpikir dasar untuk menganalisis argumen dan 

menghasilkan wawasan menuju makna dan interpretasi 
khusus, mengembangkan pola-pola penalaran kohesif, 
logis, memahami asumsi dan bias, menandai tanda-tanda 
khusus, memperoleh gaya penyajian yang kredibel, padat 
dan meyakinkan.

• Berpikir kreatif (creative thinking)
 Berpikir kreatif melibatkan aktivitas-aktivitas seperti 

menggunakan proses-proses berpikir dasar untuk 
mengembangkan atau menciptakan ide atau produk 
yang baru, estetis, konstruktif, berhubungan dengan 
persepsi dan konsep, serta menekankan aspek berpikir 
intuitif serasional mungkin. Penekannya adalah pada 
penggunaan informasi atau materi yang telah diketahui 
untuk menghasilkan kemungkinan dan mengelaborasi 
perspektif original pemikirnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, a) menghasilkan produk 
perangkat pembelajaran matematika berbasis masalah yang 
valid, praktis dan efektif, dan b) mengetahui kemampuan 
berpikir tingkat tinggi siswa dengan menggunakan 
pembelajaran matematika berbasis masalah, maka 
penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian 
dan pengembangan (Borg & Gall, 1989) yaitu penelitian 
ditindaklanjuti dengan program pengembangan dengan 
tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kondisi 
objek yang diteliti. Untuk menghasilkan model pembelajaran 
matematika berbasis masalah digunakan pengembangan yang 
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terdiri dari Identifi kasi, Pengembangan, dan Penyebaran.
Pada tahap 1 (tahun 2014) penelitian ini sampai pada 

tahap pengembangan perangkat pembelajaran, di mana pada 
tahap ini merupakan tahap proses penyusunan perangkat 
pembelajaran matematika berbasis masalah. Adapun uraian 
pada tahap I sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi

 Tahap identifikasi merupakan tahap dasar yang 
berupa mengidentifikasi dan menganalisis terhadap 
permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi, 
seperti hasil belajar dan proses pembelajaran, kemudian 
dilanjutkan pada analisis tentang materi dan tujuan 
pembelajaran. Tahap ini menguraikan pembelajaran 
yang terjadi di SMP SKJ Malang dan SMP 1 Jabung, 
yang selanjutnya dianalisa oleh penulis.

2. Tahap Pengembangan

 Pada tahap pengembangan (tahap kedua) ini diawali 
dengan tahap perancangan perangkat pembelajaran 
kemudian dilanjutkan dengan tahap uji validitas dan 
diakhiri dengan kegiatan uji coba lapangan. Berikut 
penjelasan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap 
pengembangan:

1) Tahap perancangan
 Berdasarkan hasil investigasi awal, selanjutnya 

disusun tahap pengembangan, yaitu rancangan 
perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. 
Aktivitas dalam perancangan ini sebagai berikut. 
a) merancang pengorganisasian materi menjadi 
submateri berdasarkan karakteristik materi dan 
alokasi waktu, b) membuat pemetaan materi 
dan aktivitas penyelesaian masalah, c) membuat 
rancangan RPP, LKS dan instrumen penelitian.

2) Tahap uji validitas
 Aktivitas yang dilakukan tahap uji validitas ini sebagai 

berikut. a) meminta penilaian ahli tentang kevalidan 
RPP, LKS dan instrumen penelitian yang telah 
dibuat. Penilaian ini menggunakan lembar validasi 
yang diberikan ke validator bersama-sama dengan 
perangkat pembelajaran, dan instrumen penelitian 
yang akan dinilai, b) melakukan analisis terhadap 
penilaian validator untuk menentukan tindakan 
selanjutnya. 1) Jika hasil analisis menunjukkan valid, 
maka akan dilanjutkan dengan uji coba lapangan, 2) 
Jika hasil analisis menunjukkan tidak valid, maka 
dilakukan revisi besar sehingga diperoleh draf baru, 
kemudian meminta penilaian ahli lagi. Disini ada 
kemungkinan terjadi siklus (kegiatan validasi secara 
berulang) untuk memperoleh perangkat pembelajaran 
yang valid.

3) Uji coba
 Uji coba ini dilakukan bertujuan untuk melihat 

sejauh mana perbaikan perangkat pembelajaran 

yang digunakan di kelas. Uji coba ini perlu didukung 
perangkat dan instrumen untuk merekam hasil uji 
coba. Aktivitas yang dilakukan pada proses ini 
sebagai berikut: 1) melakukan uji coba lapangan 
dan merekam hasil uji coba dengan lembar 
observasi dan tes hasil belajar, 2) melakukan 
analisis terhadap penilaian observer dan siswa 
untuk menentukan tindakan selanjutnya: a) Jika 
hasil analisis menunjukkan efektif, maka uji 
lapangan dihentikan sehingga menghasilkan hasil 
akhir produk pengembangan, b) Jika hasil analisis 
menunjukkan produk pengembangan tidak efektif, 
maka dilakukan revisi besar. Hasil revisi ini kembali 
meminta penilaian observer dan siswa. Hasil revisi 
inilah yang selanjutnya akan di uji lapangan tahap 
selanjutnya sampai diperoleh produk pengembangan 
yang memenuhi kriteria praktis, dan efektif.

HASIL PENGEMBANGAN DAN ANALISIS DATA

Tahap Identifi kasi

Berdasarkan hasil observasi dengan guru SMP SKJ dan 
SMPN 1 Jabung, diperoleh informasi secara umum bahwa 
guru lebih sering mengajar dengan ceramah dan drill (latihan). 
Metode tersebut cenderung menekankan pada keterampilan 
mengerjakan soal-soal, akibatnya siswa tidak diberikan 
kesempatan untuk menemukan konsep sendiri. Kondisi 
atau kecenderungan pembelajaran yang demikian, dapat 
berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan siswa dalam 
berpikir menyelesaikan masalah. Begitu pula dengan bahan 
ajar yang digunakan guru (dalam hal ini LKS). Penggunaan 
LKS pada sekolah tersebut tidak disusun oleh guru akan 
tetapi LKS yang digunakan merupakan LKS yang disusun 
oleh penerbit, sehingga materi yang diberika oleh guru 
lebih kepada procedural. Akibatnya, ketika siswa diberikan 
masalah yang lain (non rutin) siswa banyak yang mengalami 
kebingungan dan sebagian besar sulit menyelesaikannya.

Berdasarkan situasi tersebut, maka dikembangkan 
perangkat pembelajaran (RPP dan LKS) untuk membiasakan 
siswa berpikir tingkat tinggi: a) perangkat pembelajaran lebih 
terfokus pada LKS, sebab untuk menguraikan kebuntuan 
siswa dalam berpikir akibat aktivitas pembelajaran selama 
ini, b) RPP dan LKS disusun dalam 2 semester (1 tahun), 
c) karakteristik dari LKS dimulai dengan masalah dalam 
kehidupan sehari-hari yang diadopsi (dimodifikasi) dari 
worksheet “Britanica Mathematics in Context” d) pada LKS 
tidak terdapat contoh akan tetapi langsung pada aktivitas.

Tahap Pengembangan

Hasil dari tahap ini adalah rancangan LKS. Untuk 
mendukung pelaksanaan LKS, maka juga dibuat rancangan 
RPP dan instrumen penelitian. Rancangan LKS ini memuat 
beberapa komponen, yaitu: (1) aktivitas siswa untuk 
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menemukan konsep: masalah dalam sehari-hari diberikan 
terlebih dahulu kepada siswa, selanjutnya siswa dapat 
memberikan kesimpulan berdasarkan masalah tersebut, (2) 
aktivitas kelompok dalam menyelesaikan masalah: bagian ini 
terdiri dari aktivitas kelompok yang merupakan aplikasi dari 
konsep. Aktivitas kelompok ini menjadi sarana siswa untuk 
dapat bertukar pikiran (Think and share) dengan teman yang 
lain, (3) Latihan individu menyelesaikan masalah: bagian 
ini menginformasikan kemampuan siswa dalam berpikir 
tingkat tinggi (memecahkan masalah), dan 4) Refleksi: 
berfungsi sebagai controlling yang dapat dilakukan oleh guru 
untuk mengidentifi kasi kemampuan siswa (menyelesaikan 
masalah).

Seperti halnya LKS, rancangan RPP juga memuat 
beberapa komponen, yaitu: (1) informasi umum, yang 
terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, metode 
pembelajaran, materi, sumber bahan, dan penilaian, serta (2) 
langkah-langkah pembelajaran yang memuat aktivitas guru 
dan siswa dalam tiap fase pembelajaran.

Pada tahap pengembangan ini dibedakan menjadi dua, 
yaitu hasil validasi dan hasil uji coba di lapangan. Hasil 
validasi digunakan untuk menilai validitas LKS, RPP, dan 
instrumen sebelum uji coba di lapangan. Berdasarkan hasil 
validasi ini, maka ditetapkan apakah LKS dan RPP perlu 
revisi atau tidak sebelum uji coba. Sedangkan hasil uji 
coba lapangan digunakan untuk menilai kepraktisan dan 
keefektifan LKS. Hasil uji coba lapangan menjadi dasar 
membuat keputusan, apakah LKS telah fi nal atau masih perlu 
revisi dan uji coba kembali.
1) Hasil Validasi LKS
 Lembar validasi LKS memuat tiga aspek: 1) konstruksi 

isi, 2) Bahasa, tulisan dan tampilan, dan 3) manfaat LKS. 
Adapun hasil validasi LKS terdapat pada Tabel 2.

 Berdasarkan hasil validasi tiga validator, diperoleh skor 

rata-rata seluruh aspek  LKS adalah 2,8. 
Menurut kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka 
prototipe LKS dapat dikatakan valid. Selain memberi 
penilaian berdasar pernyataan-pernyataan dalam lembar 
validasi, validator juga memberi catatan. Catatan 
validator antara lain:
a) Jenis huruf yang digunakan pada LKS diganti jangan 

menggunakan Times New Roman.
b) Gambar pada LKS disesuaikan dengan Materinya.

2) Hasil Validasi RPP
Lembar validasi RPP memuat tiga aspek, yaitu: (1) isi 

RPP, (2) bahasa, tulisan, dan tampilan, serta (3) manfaat RPP. 
Hasil validasi RPP selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan hasil validasi tiga validator, diperoleh skor 

rata-rata seluruh aspek  RPP adalah 2,7. Menurut 
kriteria kevalidan yang telah ditetapkan, maka RPP dapat 
dikatakan valid.

Berdasarkan rangkuman dalam tabel di atas, maka pada 
tahap pengembangan (tahap validasi) LKS dan RPP yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kevalidan, sehingga 
LKS dan RPP dapat dikatakan Valid.

Hasil Uji Coba

Uji coba ini bertujuan untuk menilai kepraktisan dan 
keefektifan LKS. Uji coba dilakukan selama 3 bulan (24 tatap 
muka), yaitu pada kelompok kecil yang terdiri dari 2 sekolah, 
yaitu SMP SKJ Jabung dan SMPN 1 Jabung. Dipilihnya 
sekolah tersebut sebagai kelompok uji coba karena memiliki 
karakteristik siswa yang berbeda antara Swasta dan sekolah 
negeri.

Uji coba ini diobservasi oleh dua orang observer 
yang mengamati keterlaksanaan LKS dan aktivitas siswa. 
Bertindak sebagai observer adalah seorang guru matematika 
di sekolah tersebut. Hasil uji coba dan hasil analisis yang 
dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Uji Kepraktisan LKS
Berdasarkan kriteria kepraktisan yang telah ditetapkan, 

yaitu LKS dikatakan praktis jika berdasarkan hasil observasi, 
keterlaksanaan LKS yang dikembangkan tersebut dalam 
pembelajaran pada seluruh pertemuan memenuhi kriteria 
tinggi. Keterlaksanaan LKS hasil uji coba akan dibahas pada 
Tabel 4. 

Berdasarkan observasi dari beberapa observer seperti 
tertera pada Tabel di atas, diperoleh hasil sebagai berikut.
(1) Skor rata-rata seluruh aspek keterlaksanaan LKS setiap 

materi yang dilaksanakan di sekolah 1 dan 2 masing-
masing adalah 2.47 dan 2.5. Masing-masing skor rata-
rata tersebut lebih dari 2. Menurut kriteria kepraktisan 
yang telah ditetapkan, maka keterlaksanaan LKS setiap 
materi yang dilaksanakan di 2 sekolah memenuhi kriteria 
tinggi.

(2) Skor rata-rata seluruh aspek keterlaksanaan LKS 
seluruh materi yang dilaksanakan di 2 sekolah adalah 
2.5. Menurut kriteria kepraktisan yang telah ditetapkan, 
maka keterlaksanaan LKS selama dua puluh empat tatap 
muka memenuhi kriteria tinggi. Dengan demikian, LKS 
dapat dikatakan praktis.

2) Uji Keefektifan LKS
Keefektifan LKS hasil uji coba selama dua puluh empat 

tatap muka akan dibahas sebagai berikut. 

Ketuntasan Hasil Belajar

Kriteria keefektifan LKS yang dibahas dalam penelitian 
in adalah ketuntasan hasil belajar. Ketuntasan hasil belajar 
terdiri dari dua aspek, yaitu hasil latihan soal pada LKS 
dan tes hasil belajar. Berdasarkan uraian pada Bab III, hasil 
latihan soal diberi bobot 40% dan hasil tes belajar diberi 
bobot 60%. Tes hasil belajar uji coba dilaksanakan oleh 2 
sekolah. Hasil latihan soal ditentukan dengan mengambil 
rata-rata dari setiap hasil PR. Adapun ketuntasan hasil belajar 
secara umum untuk 2 sekolah lihat Tabel 5.
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Tabel 2.

No Aspek yang dinilai
Skor Validator

Skor Rata-rata Tiap 

Indikator 

Skor Rata-
rata Tiap Aspek 

1 2 3

1 Isi LKS 
Kesesuaian dengan Kurikulum 2006 3 3 3 3.0
Kesesuaian dengan RPP. 2 3 3 2.7
Kesesuaian dengan materi. 3 2 3 2.7
Kebenaran konsep/materi. 3 3 2 2.7

Masalah yang diberikan sesuai dengan lingkungan siswa 
sehari-hari.

3 2 3 2.7

Masalah yang diberikan menyertakan soal yang 
jawabannya tidak tunggal.

2 2 3 2.3

Masalah yang diberikan memungkinkan siswa untuk 
menemukan suatu konsep.

2 3 3 2.7

Masalah yang diberikan memungkinkan siswa 
menggunakan strategi yang bermacam-macam.

3 3 2 2.7

Masalah yang diberikan dapat memotivasi untuk 
membantu siswa belajar matematika.

2 3 3 2.7

Menggunakan berbagai konsep matematika yang 
saling terkait sehingga siswa memperoleh pengetahuan 
matematika yang bermakna dan utuh.

3 3 2 2.7

Dapat dikerjakan oleh siswa dengan pengetahuan dan 
pengalaman beragam.

2 3 3 2.7 2.7

2 Bahasa, Tulisan dan Tampilan

Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3 3 3 3.0
Menggunakan bahasa yang jelas sehingga tidak 
menimbulkan penafsiran ganda.

2 3 3 2.7

Menggunakan bahasa yang komunikatif. 3 2 2 2.3
Menggunakan struktur kalimat yang sederhana sesuai taraf 
berfi kir siswa.

3 3 3 3.0

Menggunakan istilah/simbol yang mudah dipahami siswa 3 2 3 2.7
Buku disertai dengan ilustrasi, tabel, diagram, atau gambar 
yang berkaitan langsung dengan materi yang dipelajari.

3 3 3 3.0

Tampilan warna, ukuran huruf, dan gambar yang 
digunakan menarik, jelas terbaca, sehingga mudah 
dipahami siswa.

2 3 3 2.7 2.8

3 Manfaat LKS

Memfasilitasi guru dan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran.

3 3 3 3.0

Dapat digunakan sebagai pedoman bagi siswa dalam 
pembelajaran.

3 2 3 2.7

Menjadikan siswa lebih aktif, mandiri dalam belajar. 3 3 3 3.0 2.9

Skor Rata-rata Seluruh Aspek 2.8

Berdasarkan tabel di atas, pada sekolah 1 sebanyak 
19 dari 23 siswa memperoleh nilai ≥ 75, sedangkan sisa 
mendapatkan nilai < 75. Sedangkan pada sekolah 2, sebanyak 
13 dari 15 siswa memperoleh nilai ≥ 75, sedangkan sisa 
mendapatkan nilai < 75. Dengan demikian, sebanyak 32 dari 
36 siswa (88.8%) yang menggunakan LKS ini mendapatkan 
nilai ≥ 75.

Angket Respons Siswa

Angket respons siswa merupakan salah satu dari kriteria 
keefektifan LKS. Angket respons siswa pada uji coba terdiri 
dari 15 pernyataan. Selain menjawab angket berdasar item-
item pernyataan dalam angket itu, siswa juga diperkenankan 
menyampaikan saran, komentar, atau kesan dengan cara 
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Tabel 3.

No Aspek yang dinilai
Skor Validator Skor Rata-rata 

Tiap Indikator 

Skor Rata-
rata Tiap 

Aspek 
1 2 3

1 Isi RPP
Memuat SK dan KD. 3 3 3 3.0

Indikator dirumuskan secara jelas, spesifi k sehingga dapat diukur. 3 2 3 2.7

Banyaknya indikator sesuai dengan cakupan materi. 3 3 2 2.7

Cakupan materi sesuai dengan alokasi waktu. 2 3 3 2.7

Materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tuntutan 
indikator.

3 3 2 2.7

Materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan materi sajian pada 
LKS.

3 2 2 2.3

Langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintak pembelajaran 
berbasis masalah.

3 2 3 2.7

Aktivitas guru dalam tiap langkah pembelajaran dinyatakan dengan 
jelas.

2 3 3 2.7

Aktivitas siswa dalam tiap langkah pembelajaran dinyatakan dengan 
jelas.

3 2 3 2.7

Adanya kegiatan siswa untuk melakukan diskusi menyelesaikan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan pada awal 
pembelajaran.

2 3 3 2.7

Langkah-langkah pembelajaran dapat dilaksanakan dalam waktu yang 
dialokasikan.

3 2 3 2.7 2.7

2 Bahasa, Tulisan dan Tampilan

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3 3 3 3.0

Menggunakan bahasa yang komunikatif. 2 3 3 2.7

Menggunakan bahasa jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran 
ganda.

3 2 2 2.3

Istilah/simbol yang digunakan tepat sehingga mudah dipahami guru. 3 3 3 3.0

Kesesuaian ukuran huruf yang digunakan. 3 3 2 2.7 2.7

3 Manfaat RPP

Dapat digunakan guru sebagai panduan untuk melaksanakan tahap-
tahap atau fase-fase pembelajaran berbasis masalah.

3 3 3 3.0

Dapat merubah kebiasaan pembelajaran yang terpusat pada guru 
menjadi terpusat pada siswa.

3 2 3 2.7 2.8

Skor Rata-rata Seluruh Aspek 
2.7

menulis pada baris yang telah disediakan dalam angket. 
Rata-rata respons siswa untuk tiap aspek disajikan dalam 
Tabel 6. 

Berdasarkan hasil angket respons siswa, skor rata-
rata untuk sekolah 1 adalah 2.67, sedangkan sekolah 2 
adalah 2.80 sehingga secara keseluruhan untuk 2 sekolah 
adalah 2.73. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan, respons siswa positif. Berdasarkan ketuntasan 
hasil belajar diatas rata-rata dan respons siswa yang positif 
terhadap penggunaan LKS yang di sekolah, maka LKS yang 
dikembangkan sudah memenuhi kriteria keefektifan. 

Meskipun LKS telah memenuhi kriteria kevalidan, 
kepraktisan dan keefektifan, namun masih adanya masukan 

dari siswa pada saat uji coba LKS. selanjutnya LKS direvisi 
dan menghasilkan LKS fi nal. Bagian LKS yang direvisi 
ditunjukkan pada Tabel 7.

Untuk memperoleh keputusan tentang kevalidan, 
kepraktisan, dan keefektifan LKS hasil uji coba, maka 
rangkuman analisis uji coba LKS dirangkum dalam Tabel 
8.

Berdasarkan rangkuman pada tabel di atas, maka seluruh 
indikator mendukung kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan 
LKS. Oleh karena itu, pada uji coba LKS yang dikembangkan 
memenuhi kriteria keefektifan, sehingga LKS dapat 
dikatakan efektif. Ini berarti LKS telah memenuhi kriteria 
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Tabel 7.

Bagian yang direvisi Sebelum direvisi Hasil revisi
Jumlah soal pada setiap materi Ada 2 Latihan Soal.

– latihan Soal terdiri dari 4 soal tentang sifat-
sifat segi empat.

– Latihan Soal 2 terdiri dari 15 soal 

Diubah, jumlah soal pada Latihan Soal 2 
dikurangi menjadi 10 soal 

Penggunaan alat peraga Alat dan Bahan:
1. Penggaris
2. Bangun datar berbentuk jajar genjang, 
persegi panjang, persegi, layang-layang, belah 
ketupat, dan trapesium dari kertas karton.

Alat dan Bahan:
1. Penggaris
2. Busur 
3. Gunting
4. Bangun datar berbentuk jajar genjang, 
persegi panjang, persegi, layang-layang, belah 
ketupat, dan trapesium dari kertas karton. 

Tabel 8.

Aspek yang Dinilai Indikator Penilaian Hasil Uji Coba Kesimpulan

Kevalidan Kevalidan LKS Valid Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Kepraktisan Keterlaksanaan LKS Tinggi Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Keefektifan Ketuntasan Hasil Belajar Tuntas Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Respons Siswa Positif Memenuhi kriteria yang telah ditetapkan

Tabel 4.

Materi 

Rata-rata 
Seluruh Aspek 

Setiap materi di 
Sekolah 1 

Rata-rata 
Seluruh Aspek 
Setiap materi 
di sekolah 2

Skor Rata-
rata Aspek 

Seluruh 
Materi di 2 

sekolah
I 2.3 2.5

2.5

II 2.5 2.5

III 2.7 2.6

IV 2.3 2.3

V 2.4 2.6

VI 2.5 2.4

VII 2.6 2.6

VIII 2.6 2.5

Tabel 5.

Sekolah 
Rata hasil 

PR 
Rata tes hasil 

belajar

Tingkat 
ketuntasan 

belajar (

)
I 78.6 76.7 82.6

II 80.4 79.9 86.6

kevalidan, kepraktisan (keterlaksanaan), dan keefektifan yang 
selanjutnya disebut produk perangkat pembelajaran fi nal, 
yaitu perangkat pembelajaran berbasis masalah yang valid, 
praktis dan efektif. 

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka pada tahap 
pengembangan LKS dan RPP yang dikembangkan telah 
memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan 
sehingga LKS dan RPP dapat dikatakan valid, praktis dan 
efektif. Adapun LKS berbasis masalah valid, praktis dan 
efektif yang dikembangkan memuat komponen-komponen 
sebagai berikut:
1) Pengantar
 Pengantar ini menjabarkan tentang masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan submateri 
yang akan dibahas juga disertai dengan gambar-gambar 
yang berkaitan dengan submateri.

Tabel 6.

Sekolah 
Skor Rata-Rata Seluruh 

Responden 
Skor Rata-Rata 
Seluruh Subjek 

I 2.67
2.73

II 2.80
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2) Aktivitas Kelompok
 Pada aktivitas pokok merupakan kegiatan inti dari 

aktivitas yang dilakukan dalam tiap pertemuan. Aktivitas 
kelompok meminta siswa untuk menerapkan konsep yang 
ditemukan untuk menyelesaikan masalah.

3) Latihan
 Latihan bertujuan sebagai latihan pemantapan siswa 

setelah mempelajari materi yang telah dibahas. Latihan 
dapat dikerjakan sebagai pekerjaan rumah (PR) yang 
dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

4) Refleksi
 Refleksi bertujuan untuk memberikan kesimpulan 

tentang materi yang dipelajari, selain itu refleksi 
berfungsi sebagai controlling guru terhadap kemampuan 
siswa dalam pemahaman dan penyelesaian masalah.
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ABSTRAK

Pada era globalisasi dan berkembangnya jaman sekarang ini semakin banyak anak-anak yang sudah tidak mengenal dan bahkan 
tidak pernah mengetahui lagu-lagu daerah yang sesuai dengan jiwa mereka. Anak-anak justru lebih mengenal lagu-lagu orang dewasa 
semacam lagu ‘Lupa-lupa Ingat’ dari group band Kuburan, lagu ‘Cari Jodoh’ dari group band Wali, lagu ‘Ada Apa Denganmu’ dari 
group band Peterpan, ‘Hampa Hatiku’ dari group band Ungu, dan lain sebagainya. Padahal dalam kaitannya dengan bahasa, terdapat 
perbedaan besar yang digunakan dalam syair lagu anak-anak dibandingkan dengan lagu-lagu orang dewasa. Perkembangan bahasa 
yang digunakan di industri musik saat ini dibandingkan dengan lagu anak-anak jaman dahulu memang sangat jauh berbeda. Apakah 
lagu anak-anak jaman dahulu, khususnya lagu-lagu mainan anak tidak dapat mengikuti perkembangan bahasa di masa kini, sehingga 
lagu-lagu yang rata-rata keseluruhannya masih murni memakai bahasa daerahnya tidak dapat diterima di kalangan masyarakat 
sekarang? Berdasarkan analisis di atas, dapat kita lihat bahwa lagu anak-anak jaman dahulu tidak terlalu memperhatikan syairnya, 
melainkan lebih memperhatikan kecocokan nada dan rima di akhir tiap kalimat. Kata-kata yang digunakan juga cenderung bukan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penggunaan kata turut pada kalimat atau larik pertama, pada kalimat atau larik kedua, 
dan seterusnya.

Kata kunci: lagu larik

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, banyak budaya tradisional 
Indonesia yang mulai memudar dan lenyap. Salah satu 
diantaranya adalah lagu-lagu daerah yang mulai dilupakan 
semenjak makin berkembangnya lagu-lagu modern dan 
lagu-lagu asing. Keberadaan lagu-lagu daerah, khususnya 
lagu-lagu mainan anak-anak di Indonesia sudah terancam 
punah.

Lagu-lagu daerah yang dalam hal ini lagu-lagu permainan 
anak, seperti lagu permainan ‘Tong-tong Bolong’, ‘Kentong 
Limo’, ‘Gundul-gundul Pacul’, ‘Sluku-sluku Batok’, ‘lagu 
‘Kodok Ngorek’, lagu permainan ‘Bang-bang Tut’, dan lain 
sebagainya merupakan lagu-lagu daerah yang sudah tidak 
banyak dihafal dan bahkan tidak dikenali oleh anak-anak 
jaman sekarang. Lagu-lagu daerah tersebut kini sudah banyak 
tidak terdengar lagi digunakan atau dinyanyikan oleh anak-
anak. Padahal syair dalam lagu-lagu tersebut justru lebih 
mendidik bagi perkembangan mental anak dibandingkan 
dengan lagu sekarang yang dangkal dan hanya berkutat pada 
masalah cinta-cintaan.

Perkembangan bahasa yang digunakan di industri 
musik saat ini dibandingkan dengan lagu anak-anak jaman 
dahulu memang sangat jauh berbeda. Apakah lagu anak-
anak jaman dahulu, khususnya lagu-lagu mainan anak 
tidak dapat mengikuti perkembangan bahasa di masa kini, 
sehingga lagu-lagu yang rata-rata keseluruhannya masih 
murni memakai bahasa daerahnya tidak dapat diterima di 
kalangan masyarakat sekarang?

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan artikel 
ini penulis mengadakan penelitian dengan judul “Lagu-

lagu Mainan Anak: Sebuah Kajian Tagmemik”. Kajian 
tagmemik adalah teori yang melakukan studi kebahasaan 
dengan memandang pentingnya slot-slot yang fungsional 
dan menggabungkan elemen yang bisa menduduki slot itu ke 
dalam unit-unit sintaksis yang lebih luas (Wahab, 1990:13). 

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 
maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Bagaimanakah analisis tagmemik pada lagu-lagu mainan 

anak di SDN SIMOMULYO VII Surabaya?
2. Bagaimanakah perkembangan segi kebahasaan lagu-lagu 

anak jaman dulu, khususnya lagu-lagu mainan anak di 
SDN SIMOMULYO VII Surabaya?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penulisan makalah ini 
adalah untuk mendapatkan gambaran tentang: (1) analisis 
lagu-lagu mainan anak di SDN SIMOMULYO VII Surabaya 
dengan menggunakan teori tagmemik, (2) perkembangan 
segi kebahasaan lagu-lagu anak jaman dulu, khususnya lagu-
lagu mainan anak di SDN SIMOMULYO VII Surabaya..

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini 
adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

peneliti lain yang tertarik untuk meneliti perkembangan 
lagu-lagu daerah atau lagu-lagu anak jaman dulu dari 
segi kebahasaan atau linguistik.
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2. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti 
lain, khususnya penelitian yang lebih luas dan mendalam 
tentang teori tagmemik.

TEORI TAGMEMIK

Teori Tagmemik berasal dari konsep tagmen. Tagmen 
adalah bagian dari konstruksi gramatikal dengan empat 
macam kelengkapan spesifikasi ciri, yakni: slot (gatra 
struktural), kelas substitusi, peran, dan kohesi (kerangka 
dan kontrol). Atau defi nisi lain dari tagmem adalah tempat 
dalam struktur (sintaksis dan morfologis) bersama dengan 
kelas formal elemen-elemen yang menduduki tempat tersebut 
(yang sering disebut dengan istilah slot dengan pengisinya). 
Korelasi antara sebuah fungsi gramatikal atau slot dan sebuah 
kelas dari unsur-unsur yang bisa saling menggantikan yang 
terdapat dalam slot tersebut. Tagmem mempersatukan 
konsep-konsep tradisional seperti subyek, predikat, obyek, 
komplemen, lokatif, temporal, penerima, pelaku, dengan 
konsep kelas seperti nomina, verba, pronominal, adjektif, 
adverbia, dan sebagainya. Teori Tagmemik melakukan studi 
kebahasaan dengan memandang pentingnya slot-slot yang 
fungsional dan menggabungkan elemen yang bisa menduduki 
slot itu ke dalam unit-unit sintaksis yang lebih luas (Wahab, 
1990:13). 

Ciri-ciri Teori Tagmemik

Secara garis besar, Teori Tagmemik mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut:
1. Slot (S, P, O)

Slot adalah suatu ciri tagmen yang merupakan tempat 
kosong di dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi 
tagmen. Di dalam tataran klausa fungsi tagmen tersebut 
berupa subyek, predikat, obyek dan adjung. Pada tataran 
lain umumnya fungsi tagmen berupa inti dan luar inti. Pada 
teori tradisional dan struktural, berupa slot, kelas, peran dan 
kohesi.
2. Kelas

Kelas adalah suatu ciri tagmen yang merupakan wujud 
nyata dari slot. Wujud nyata slot itu adalah berupa satuan-
satuan linguis seperti morfem, kata frasa, klausa, alinea, 
monolog, dialog dan wacana. Kelas dapat dipecah lagi 
menjadi kelas yang lebih kecil (subkelas). Kelas frasa dapat 
dipecah menjadi frasa benda dan frasa kerja. Kelas klausa 
dapat dipecah menjadi klausa transitif, klausa intransitif, 
klausa ekuatif, dan sebagainya.
3. Peran (Role)

Peran adalah ciri atau benda penanda yang merupakan 
pembawa fungsi tagmen. Agak susah membedakan fungsi 
dan peran. Pelaku dan penderita adalah nama peran. Pelaku 
dan penderita tersebut dapat menjadi pembawa fungsi subyek. 
Dengan demikian ada subyek dengan peran penderita.
4. Kohesi

Kohesi adalah ciri atau penanda tagmem yang merupakan 
pengontrol hubungan antartagmem. Pengontrol hubungan 
yang hampir terdapat pada semua bahasa adalah kaidah 
ketransitifan pada klausa yang berlaku untuk klausa transitif, 
klausa intransitif dan klausa ekuatif (Soeparno, 2002:60-
66).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan 
atau metode deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul 
dari berbagai sumber tertulis dan online, dianalisa dan 
dideskripsikan dari sudut pandang penulis. Penulis bukan 
ingin mendapatkan data kuantitatif dari sumber data 
makalah ini, melainkan mendapatkan hasil yang bermanfaat 
bagi penulis untuk melakukan penelitian kebahasaan dan 
memperkaya khasanah kebahasaan, khususnya lagu-lagu 
daerah dan lagu-lagu di Indonesia pada umumnya.

SUMBER DATA DAN DATA PENELITIAN

Sumber data dan data penelitian ini adalah lagu-lagu 
mainan anak yang hampir punah, yang dulu berkembang dan 
sering digunakan dinyanyikan dalam mengiringi permainan 
anak-anak di desa Siwalan Panji-Buduran Sidoarjo. Adapun 
lagu-lagu mainan yang akan di analisis dengan kajian atau 
teori tagmemik meliputi:
1.  Lagu mainan anak ‘Cublek-cublek suwung’
2.  Lagu mainan anak ‘Tong-tong Bolong’
3.  Lagu mainan anak ‘Unyet-unyet Beranti’

INSTRUMEN PENELITIAN

Berkaitan dengan objek yang berupa lagu-lagu daerah 
atau lagu-lagu mainan anak pada jaman dahulu, data yang 
akan dianalisis nantinya adalah data yang berupa data lisan/
data murni dari penuturnya. 

Analisis Tagmemik Lagu Mainan ‘Cublek-culek 
Suwung’

Lagu ‘Cublek-cublek Suwung’
Cublek-clublek Suwung
Suwunge ing gelender
mambu ketumpok gudel
Pak Empok ela-elo
Sir-sir pong udele bodong
Sir-sir pong udele bodong
Transkripsi Fonetik dan Terjemahan Lagu ‘Cublek-cublek 
Suwung’, serta Analisis Tagmemiknya.
Larik 1. Cublek-clublek Suwung
[CUbl«/-cUbl«/ SUwON]
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‘Lekukan-lekukan kosong’
O KKt. Ket KG
 Pen Ket.T P.hub Ket.T
Cublek-cublek Suwung
Keterangan:
O : Objek
KKt : Kata kerja transitif
Pen : Penderita
Ket.T : Ket. tempat
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti

Larik 2. Suwunge ing gelender
[SUwoNE IN g«lεndεr]
‘Kosongnya di gilas’
Ket KG Pel P Ket Kon KKt KG
P.hub Ket.T P.hub Ak P.hub Tuj Pen Ket
Suwung e ing gelender
Keterangan:
O : Objek
KKt : Kata kerja transitif
Pen : Penderita
Ket.T : Ket. tempat
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Tuj : Tujuan
Ket : Keterangan
Kon : Konjungsi

Larik 3. mambu ketumpok gudel
[mambU k«tUmpO/ gUdεl]
‘bau tertumpuk anak kerbau’
O Kon P KKt O KG
Pen Ket Pen P.hub Pel 
mambu ketumpuk gudel
Keterangan:
O : Objek
KKt : Kata kerja transitif
Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Tuj : Tujuan
Ket : Keterangan
Kon : Konjungsi
Pel : Pelaku

Larik 4. Pak Empok ela-elo
[Pa/ «mpO/ εla-ElO]
‘Pak Empok plonga-plongo’
O KG S Pel Ket Ket.S
Pen Pen Pel KKt
Pak Empok ela-elo
Keterangan:
O : Objek
S : Subjek
KKt : Kata kerja transitif

Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
Pel : Pelaku
Ke.S : Ket. Sifat

Larik 5. Sir-sir pong udele bodong
[Ser-ser pON Ud«lE bOdON]
‘Sir-sir pong pusarnya nongol’
Ket Kon O KG Pel P  Ket KG
 P.hub Ak Pen P.hub Ak Pel KKt
 Sir-sir pong udel e bodong
Keterangan:
O : Objek
P : Predikat
KKt : Kata kerja transitif
Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
Pel : Pelaku
Kon : Konjungsi
Ak : Aktivitas

Larik 6. Sir-sir pong udele bodong
[Ser-ser pON Ud«lE bOdON]
‘Sir-sir pong pusarnya nongol’
Ket Kon O KG Pel P  Ket KG
 P.hub Ak Pen P.hub Ak Pel KKt
 Sir-sir pong udel e bodong
Keterangan:
O : Objek
P : Predikat
KKt : Kata kerja transitif
Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
Pel : Pelaku
Kon : Konjungsi
Ak : Aktivitas

Analisis Tagmemik Lagu Mainan ‘Tong-tong Bolong’

• Lagu ‘Tong-tong Bolong’

Tong-tong bolong
adu merak adu sapi
Ndok mekaro
Nek gak mekar tak tutuk glati
Tor.
• Transkripsi Fonetik dan Terjemahan Lagu ‘Tong-tong 

Bolong’, serta Analisis Tagmemiknya.
Larik 1. Tong-tong bolong
[TON-tON bOlON]
‘Tong-tong berlubang’
 O KG Ket KG
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Pen Ak P.hub Ket.S
Tong-tong bolong
Keterangan:
O : Objek
Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
Ket.S : Ket. Sifat
Ak : Aktivitas

Larik 2. Adu merak adu sapi
[adU m«ra/ adU sapiI]
‘beradu merak beradu sapi’
Ket KKin O Pel Ket KKin O Pel
Ak Kon Pen Ak Kon Pen
Adu merak adu sapi
Keterangan:
O : Objek
Pen : Penderita
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
Ket.S : Ket. Sifat
Ak : Aktivitas

Larik 3. Ndok mekaro
[NdO/ m«karO]
‘Telur menetaslah’
O KG Ket KKt P.hub P
Pel P.hub Kon Ak Kon
Ndok mekar o
Keterangan:
O : Objek
Pel : Pelaku
P.hub : Penanda hubungan
KG : Kata ganti
Ket : Keterangan
KKt : Kata kerja transitif
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi

Larik 4. Nek gak mekar tak tutuk glati
[nε/ ga/ m«kar ta/ tUtU/ glatI]
‘kalau tidak menetas saya pukul sama pisau’
 Ket Kon Ket Kon Ket KKt Ket Kon P KKin O P.hub
 P.hub P.hub P.hub Kon P.hub P.hub Ak K.ben Pel
 Nek gak mekar tak tutuk glati
Keterangan:
O : Objek
P : Predikat
Pel : Pelaku
P.hub : Penanda hubungan
K.ben : Kata benda
Ket : Keterangan
KKt : Kata kerja transitif

Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi

Larik 5. Tor
[TOr]
‘pecah’
Ket P.hub
Ak Kon
Tor
Keterangan:
P.hub : Penanda hubungan
Ket : Keterangan
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi

Analisis Tagmemik Lagu Mainan ‘Unyet-unyet 
Beranti’

• Lagu ‘Unyet-unyet Beranti’
Unyet-unyet beranti
Enek bebek pinggir kali
Nyucuk'i wader pari
Kok lunyu dalan iki
lunyu maneh tas udan
Kok ayu prawan iki
Ayu maneh tas dandan
Cuit… Kentang bole abang
• Transkripsi Fonetik dan Terjemahan Lagu ‘Unyet-unyet 

Beranti’, serta Analisis Tagmemiknya.

Larik 1. Unyet-unyet beranti
[U «t-U «t b«rantI]
‘tekan-tekan perlahan’
P KKt Ket Ket.W
Ak Kon P.hub KKt
Unyet-unyet beranti
Keterangan:
P : Predikat
P.hub : Penanda hubungan
Ket : Keterangan
KKt : Kata kerja transitif
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Ket.W : Ket.Waktu

Larik 2. Enek bebek pinggir kali
[εnε/ bεbε/ pINgEr kalI]
‘ada angsa di pinggir sungai’
Ket P.hub O Pel P Ket.T Ket Ket.T
Kon Pen P.hub Ak Tuj Kon
Enek bebek pinggir kali
Keterangan:
P : Predikat
O : Objek
P.hub : Penanda hubungan
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Ket.T : Ket. Tempat
Tujuan : Tujuan
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Pel : Pelaku

Larik 3. Nyucuki wader pari
[ UcUkI wad«r parI]
‘memakan ikan bader’
 P KKin O P.hub
 Ket Ak Pen Kon
 Nyucuki wader pari
Keterangan:
P : Predikat
O : Objek
P.hub : Penanda hubungan
Ket. : Keterangan
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Pen : Penderita

Larik 4. Kok lunyu dalan iki
[kO/ lU U dalan IkI]
‘kok licin jalan ini’
 Ket Pel Ket.S KG P Ket.T Ket KG
P.hub Kon Ket. Kon P.hub P.hub Tuj
Kok lunyu dalan iki 
Keterangan:
P : Predikat
KG : Kata Ganti
P.hub : Penanda hubungan
Ket. : Keterangan
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Pel : Pelaku
Ket.S : Ket.Sifat

Larik 5. Lunyu maneh tas udan
[lU U manεh tas Udan]
‘licin lagi habis hujan’
 Ket.S KG Ket KKt P P.hub Ket KKt 
Ket. Kon P.hub Ak Ket.W Ak P.hub Kon
Lunyu maneh tas udan
Keterangan:
P : Predikat
KG : Kata Ganti
P.hub : Penanda hubungan
Ket. : Keterangan
Ket.W : Ket.Waktu
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Ket.S : Ket.Sifat

Larik 6. Kok ayu prawan iki
[kO/ ayU prawan IkI]
‘Kok cantik perawan ini’

Ket Pel Ket.S KG P KG Ket KG
P.hub Kon Ket. Kon Ket.S Kon P.hub Tuj
Kok ayu prawan iki 
Keterangan:
P : Predikat
KG : Kata Ganti
P.hub : Penanda hubungan
Ket.  : Keterangan
Ket.W : Ket.Waktu
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Ket.S : Ket.Sifat

Larik 7. Ayu maneh tas dandan
[AyU manεh tas dandan]
‘Cantik lagi sehabis berdandan’
Ket.S KG Ket KKt P P.hub P KKin
Ket Kon P.hub Ak Ket.W Ak Ket Ak
Ayu maneh tas dandan
Keterangan:
P : Predikat
KG : Kata Ganti
P.hub : Penanda hubungan
Ket.  : Keterangan
Ket.W : Ket.WaktuAk : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Ket.S : Ket.Sifat

Larik 8. Cuit… kentang bole abang
[CUIt… k«ntaN bOlE abaN]
‘Cubit…kentang anusnya merah’
 Ket KKt O KG Ket P.hub Ket P.hub
 Pel Ak Pen Kon Ket.S Kon Tuj Kon
 Cuit kentang bole abang
Keterangan:
P : Predikat
KG : Kata Ganti
P.hub : Penanda hubungan
Ket.  : Keterangan
Ket.W : Ket.Waktu
Ak : Aktivitas
Kon : Konjungsi
Ket.S : Ket.Sifat
Tuj : Tujuan 
Pel : Pelaku

Perkembangan segi kebahasaan lagu-lagu mainan 
anak jaman dulu, khususnya lagu-lagu mainan anak 
‘Cublek-cublek Suwung’, ‘Tong-tong Bolong’, dan 
lagu mainan ‘Unyet-unyet Beranti’ di desa Siwalan 
Panji-Buduran Sidoarjo.

Pada perkembangan segi kebahasaan, lagu-lagu mainan 
anak yang di antara kesemuanya memakai bahasa daerah 
murni bahasa Jawa jaman dulu, maka dalam hal ini penulis 
mengelompokkan kata-kata dari setiap larik-larik lagu-lagu 
tersebut. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip atau sama, 
digolongkan ke dalam kelas fonem yang berbeda. Sedangkan 
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bunyi yang secara fonetis mirip dan terdapat dalam kontribusi 
yang komplementer dimasukkan ke dalam fonem yang 
sama. 

Berikut adalah penentuan fonem dalam lagu-lagu mainan 
anak di desa siwalan Panji-Buduran Sidoarjo. (Tabel 1)
Kemiripan fonem: 
• bodong-bolong : [d], [l]
• gak-tak  : [g], [t]
• kali-pari-sapi  : [k], [l], [p], [s], [r]
• gudel-udel  : [g]
• kok-ndok  : [k], [n], [d]
• tor-tong  : [r], [n], [g]
• dandan-udan  : [d]

Pertama, mencatat bunyi yang secara fonetis mirip :
[d] – [l], [g] – [t], [k] – [l] – [p] – [s] – [r], [g], [k] – [n] 

– [d], [r] – [n] – [g], [d]
Kedua, mencatat bunyi-bunyi selebihnya :
[h], [g], [t], [d], [p], [i], [d], [i], [t], [r]
Ketiga, dengan dasar kontras karena lingkungan yang 

sama/mirip, bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip itu 
dianggap sebagai fonem yang berlainan:

Keempat, semua bunyi yang terpisah, dianggap sebagai 
fonem tersendiri.
[h], [g], [t], [d], [p], [i], [d], [i], [t], [r]
Jadi, ada 17 kemiripan fonem yang terdapat pada lagu-lagu 
mainan anak di desa Siwalan Panji-Buduran Sidoarjo.

Perkembangan segi kebahasaan pada lagu-lagu mainan 
tersebut tampak terlihat dari hubungan-hubungan setiap 
lariknya, yang setiap larik-lariknya seperti pantun lama yang 
diksi atau pemilihan kata-katanya disesuaikan, sehingga 
perubahan bunyi kebahasaannya menjadi bervariasi.

PENUTUP

Simpulan

Teori tagmemik bisa diterapkan dalam syair lagu mainan 
anak-anak desa Siwalan Panji-Buduran Sidoarjo, yakni lagu 
mainan ‘Cublek-cublek Suwung’, lagu mainan ‘Tong-tong 
Bolong’, dan lagu mainan ‘Unyet-unyet Beranti’ meski 
sedikit mengalami kesulitan. Kata-kata dalam ketiga syair 
lagu-lagu mainan anak-anak tersebut lebih mengutamakan 
keselarasan rima, sehingga tidak mempedulikan susunan 
katanya.

Pada satu kalimat bahkan tidak menjelaskan subjeknya, 
seperti pada lagu ‘Cublek-cublek Suwung’. 

“Cublek-clublek Suwung. Suwunge ing gelender. Mambu 
ketumpok

gudel. Pak Empok ela-elo. Sir-sir pong udele bodong. 
Sir-sir pong

udele bodong”
Pada larik atau kalimat yang digarisbawahi di atas, 

dan hampir secara keseluruhan larik-lariknya, jika kita 
amati secara kebahasaannya tidak memperhatikan aturan 
kebahasaan. Ketatabahasaannya yang tidak teratur yakni 

Tabel 1.

Lagu ‘Cublek cublek Suwung’

Cublek Cublek suwung

Suwunge ing gelender

mambu ketumpuk gudel

Pak empok ela-elo

Sir-sir pong Udele bodong

Sir-sir pong Udele bodong

Lagu ‘Tong-tong Bolong’

Tong Tong bolong

Adu Merak adu  sapi

Ndok Mekaro

Nek Gak mekar tak

Tutuk Glati Tor

Lagu mainan ‘Unyet-unyet Beranti’

Unyet Unyet beranti

enek Bebek pinggir kali

nyucuki Wader pari

kok Lunyu dalan iki

lunyu Maneh tas udan

kok Ayu prawan iki

ayu Maneh tas dandan

Cuit Kentang bole abang

Tabel 2. ......

[d] – [l] bodong – bolong /d/ - /l/
[g] – [t] gak – tak /g/ - /t/
[k] – [p] – [s] – [l] 
– [r]

kali – pari – sapi /k/ - /p/ - /s/ - /l/ 
- /r/

[g] gudel – udel /g/
[k] – [n] – [d] kok – ndok /k/ - /n/ - /d/
[r] – [n] – [g] tor – tong /r/ - /n/ - /g/
[d] dandan – udan /d/
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menggunakan predikat sebagai obyek sehingga tidak 
mematuhi kaidah berbahasa dengan benar. Meskipun begitu, 
syair tersebut masih bisa dimengerti dan dapat dianalisis 
dengan menggunakan teori tagmemik.

Berdasarkan analisis di atas, dapat kita lihat bahwa 
lagu anak-anak jaman dahulu tidak terlalu memperhatikan 
syairnya, melainkan lebih memperhatikan kecocokan nada 
dan rima di akhir tiap kalimat. Kata-kata yang digunakan 
juga cenderung bukan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar, seperti penggunaan kata turut pada kalimat atau larik 
pertama, pada kalimat atau larik kedua, dan seterusnya.

Dapat dimungkinkan hal inilah yang mendorong lagu 
anak-anak jaman dahulu tidak lagi populer di kalangan anak-
anak. Bila dibandingkan dengan lagu-lagu orang dewasa 
jaman sekarang yang syairnya lebih sederhana dan mudah 
dimengerti, lagu anak-anak tampak terlalu sulit dipahami. 
Padahal anak-anak mungkin lebih suka mendendangkan 
syair lagu sederhana yang menyenangkan.

Karena itu agar lagu anak-anak kembali dapat diterima, 
para pencipta lagu anak-anak harus dapat mengikuti 
perkembangan jaman dan menciptakan lagu yang sesuai 
dengan pemahaman anak-anak. Lagu yang berirama senada 
dan berima sama, tidak harus mengabaikan aturan bahasa 

yang baik dan benar. Justru anak-anak akan lebih mudah 
paham jika syair dalam lagunya menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar.

Saran

Dengan terselesaikannya penulisan makalah ini penulis 
selalu mengharapkan saran dan kritikan dari pihak lain atau 
pembaca demi kesempurnaannya. Semoga makalah ini 
nantinya bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 
pada umumnya.
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ABSTRAK

Mahasiswa cenderung merasa kesulitan dalam mempelajari materi virus karena sulit dilihat secara makroskopis yang 
berdampak pada hasil belajar dan aktivitas mahasiswa, sebagai dosen mata kuliah mikrobiologi harus selalu melakukan 
inovasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah merupakan alternatif solusi masalah ini. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan hasil 
belajar dan aktivitas mahasiswa pada materi virus. Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar yang semula 
17,9% meningkat menjadi 78,6% dan aktivitas mahsiswa yang semula 3,5% menjadi 14,3%. Simpulan penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas mahasiswa.

Kata kunci: Materi virus, hasil belajar, aktivitas mahasiswa, pembelajaran berbasis 

ABSTRACT

Students are to find, difficult to study the virus because of difficult material seen in macroscopic impact on learning outcomes and 
student activities , as a lecturer in microbiology should always make innovations in the learning process . Problem based learning is an 
alternative solution to these problems . Aim this study to describe the application of problem based learning model to increase learning 
outcomes and student activity on viral material . The results of this study are learning outcome initially increased 17.9% to 78.6% and 
the activity of students who initially 3.5% to 14.3% . Concluded the application of problem based learning model can improve learning 
outcomes and student activities.

Key words: Activities, learning outcome, problem based learning, virus material

PENDAHULUAN

Materi virus merupakan salah satu materi dalam 
mata kuliah mikrobiologi, materi ini sulit dipahami oleh 
mahasiswa karena tidak bisa dilihat secara langsung secara 
makroskopis harus secara mikroskopis sehingga mahasiswa 
cenderung malas mengikuti perkuliahan yang berdampak 
pada hasil belajar dan aktivitas mahasiswa. Pembelajaran 
berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah suatu 
proses pembelajaran terkonstruksi bukan proses menerima 
(receptive process), yang dipengaruhi oleh faktor interaksi 
sosial dan sifat kontektual dari pelajaran (1). Pembelajaran 
model Problem Based Learning (PBL) memiliki sejumlah 
karakteristik yaitu: (1) pembelajaran bersifat student centered, 
(2) pembelajaran pada kelompok-kelompok kecil, (3) guru 
berperan sebagai fasilitator dan moderator, (4) masalah 
menjadi fokus dan merupakan sarana untuk mengembangkan 
keterampilan problem solving, (5) informasi- informasi baru 
diperoleh dari belajar mandiri (self directed leaning) 1. 

Materi virus ini merupakan bagian materi mata kuliah 
mikrobiologi yang diberikan pada mahasiswa semester VI. 
Materi ini sering menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa 
karena dipandang abstrak karena tidak bisa dilihat langsung 

sehingga melalui pembelajaran PBL diharapkan mahasiswa 
dapat lebih memahami materi tentang virus karena mahasiswa 
nanti akan dihadapkan langsung masalah-masalah tentang 
virus dan dampaknya bagi manusia , hewan dan tumbuhan 
dalam bentuk pendekatan problem solving (pemecahan 
masalah). Sebagai dosen pemegang mata kuliah harus selalu 
melakukan inovasi dalam pembelajaran materi ini supaya 
dapat menarik minat mahasiswa dan mahasiswa menjadi 
aktif dalam perkuliahan sehingga hasil belajarnya mengalami 
peningkatan. Salah satu alternative model pembelajaran 
untuk solusi masalah ini adalah model pembelajaran berbasis 
masalah (PBL) karena model ini memiliki keunggulan antara 
lain memberikan pemikiran kepada siswa tentang pemecahan 
masalah yang sedang dihadapi.2 Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah terhadap peningkatan hasil belajar dan aktivitas 
mahasiswa pada materi virus.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 
yang dilaksanakan selama 8 kali tatap muka yaitu bulan 
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Tabel 1. Hasil Belajar Mahasiswa Biologi Sebelum Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Materi Virus

No. Jenis Kelamin Jumlah 
Tes Awal

Nilai ≤ 60 Nilai ≥ 60
1. Laki-Laki 12 9 3
2. Perempuan 16 14 2

Total 28 23 5

Tabel 2. Hasil Belajar Mahasiswa Biologi Sebelum Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Materi Virus

No. Jenis Kelamin Jumlah
Tes Akhir

Nilai ≤ 60 Nilai ≥ 60
1. Laki-Laki 12 4 8

2. Perempuan 16 2 14

Total 28 6 22

Tabel 3. Aktivitas Mahasiswa Biologi Sebelum Pembelajaran Berbasis Masalah Materi Virus 

No. Indikator Observasi Skor * Total
1 2 3 4

1. Kemampuan mengklarifi kasi dan mendefi nisikan 
masalah

4 21 3 1 28

2. Kemampuan menganalisis masalah 7 18 3 0 28
3. Kemampuan mengajukan hipotesis 3 22 3 0 28
4. Kemampuan mengidentifi kasi pengetahuan apa yang 

diperlukan
2 23 3 0 28

5. Kemampuan mengidentifi kasi apa saja yang telah 
diketahui

3 19 6 0 28

6. Kemampuan mengidentifi kasi sumber-sumber 
pembelajaran

3 20 5 0 28

7. Kemampuan mengumpulkan informasi/pengetahuan 
yang baru

2 22 4 0 28

8. Kemampuan membuat sintesis dari pengetahuan 
yang sudah dimiliki dan pengetahuan yang baru serta 
berusaha mengaplikasikannya pada masalah

3 21 4 0 28

9. Kemampuan mengulangi langkah-langkah 
sebelumnya

3 21 4 0 28

10. Kemampuan mengidentifi kasi apa yang tidak atau 
belum dipelajari

4 21 3 0 28

11. Kemampuan membuat ringkasan dari apa yang telah 
dipelajari

5 20 3 0 28

12. Kemampuan menguji pemahaman akan pengetahuan 
yang diperoleh dengan mengaplikasikannya pada 
permasalahan yang lain

2 22 4 0 28

* Skor 1 = kurang skor 2 = cukup skor 3 = baik skor 4 = sangat baik

Maret sampai Mei 2013, yang dilakukan dengan mengadakan 
observasi analitik selama proses kegiatan pembelajaran 
mata kuliah mikrobiologi materi virus dan tes tertulis pada 
akhir proses pembelajaran. Langkah awal dalam penelitian 
ini adalah membuat standar observasi yang berdasarkan 
pembelajaran berbasis masalah lalu membuat lembar 

observasi yang sesuai dengan indikator standar pembelajaran 
tersebut. Kemudian dilakukan tes awal sebelum dilaksanakan 
proses pembelajaran. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah: 
1) Mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah
2) Menganalisis masalah 3) Mengajukan hipotesis
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4) Mengidentifikasi pengetahuan apa yang diperlukan 
5) Mengidentifikasi apa saja yang telah diketahui 
6) Mengidentifikasi sumber-sumber pemelajaran
7) Mengumpulkan informasi/pengetahuan yang baru
8) Membuat sintesis dari pengatahuan yang sudah dimiliki dan 
pengetahuan yang baru serta berusaha mengaplikasikannya 
pada masalah 9) Mengulangi langkah-langkah sebelumnya 
10) Mengidentifi kasi apa yang tidak atau belum dipelajari 
11) Membuat ringkasan dari apa yang telah dipelajari
12) Menguji pemahaman akan pengetahuan yang diperoleh 
dengan mengaplikasikannya pada permasalahan yang lain3. 
Selama perkuliahan dosen membuat orientasi permasalahan 
kemudian memberi tugas kepada mahasiswa membentuk 
kelompok dan membagi suatu permasalahan materi virus yang 
meliputi masalah Ciri-ciri virus, peran virus dalam kehidupan 
manusia, virus DNA dan virus RNA , virus yang patogen, harus 
dikerjakan secara berkelompok. Satu kelas di bagi menjadi
4 kelompok, tiap kelompok 7 mahasiswa dan masalah tiap 
kelompok tidak sama. Tiap kelompok kemudian melakukan 
kegiatan proses pemecahan masalah dengan dipandu dosen 
sebagai fasilitator. Kemudian melalui proses pembelajaran 
tersebut dosen melakukan observasi dengan lembar observasi 
yang telah dipersiapkan dengan kriteria skor 1–4, skor 

1 katogori kurang, skor 2 katagori cukup, skor 3 katagori 
baik dan skor 4 katogori sangat baik, lalu diakhir proses 
pembelajaran dilaksanakan tes tertulis.

Subyek penelitian adalah mahasiswa penddikan biologi 
semester VI Unirow Tuban T.A 2012/2013 yang menempuh 
mata kuliah mikrobiologi sejumlah 28 orang. Data hasil 
penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

HASIL 

Data hasil penelitian tentang penerapan model 
pembelajaran berbasis masalah disajikan pada tabel 1.

Hasil belajar tes awal sebelum pembelajaran berbasis 
masalah pada materi virus mahasiswa yang mendapat nilai 
kurang dari 60 sebanyak 23 ( 82,1 %) yang terdiri dari 9 
laki-laki dan 14 perempuan sedangkan yang mendapat nilai 
lebih dari 60 hanya 5 (17,9%).

Hasil belajar mahasiswa setelah pembelajaran berbasis 
masalah pada materi virus terdapat peningkatan yang 
mendapat nilai lebih dari 60 sebanyak 22 (78,6 %) dan yang 
mendapat nilai kurang dari 70 hanya 6 (21,4%).

Aktivitas mahasiswa sebelum pembelajaran berbasis 
masalah pada materi virus dari kedua belas aspek 

Tabel 4. Aktivitas Mahasiswa Biologi Sesudah Pembelajaran Berbasis Masalah Materi Virus 

No. Indikator Observasi
Skor *

Total
1 2 3 4

1. Kemampuan mengklarifi kasi dan mendefi nisikan 
masalah

4 15 5 4 28

2. Kemampuan menganalisis masalah 3 5 17 3 28
3. Kemampuan mengajukan hipotesis 4 3 20 1 28
4. Kemampuan mengidentifi kasi pengetahuan apa yang 

diperlukan
2 8 16 2 28

5. Kemampuan mengidentifi kasi apa saja yang telah 
diketahui

1 4 21 2 28

6. Kemampuan mengidentifi kasi sumber-sumber 
pembelajaran

1 3 22 2 28

7. Kemampuan mengumpulkan informasi/pengetahuan 
yang baru

2 15 10 1 28

8. Kemampuan membuat sintesis dari pengetahuan 
yang sudah dimiliki dan pengetahuan yang baru serta 
berusaha mengaplikasikannya pada masalah

3 18 6 1 28

9. Kemampuan mengulangi langkah-langkah sebelumnya 2 15 8 3 28
10. Kemampuan mengidentifi kasi apa yang tidak atau 

belum dipelajari
3 4 18 3 28

11. Kemampuan membuat ringkasan dari apa yang telah 
dipelajari

2 5 19 2 28

12. Kemampuan menguji pemahaman akan pengetahuan 
yang diperoleh dengan mengaplikasikannya pada 
permasalahan yang lain

2 7 18 1 28

* Skor 1 = kurang skor 2 = cukup skor 3 = baik skor 4 = sangat baik
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pembelajaran tersebut pada umumnya termasuk dalam 
katagori cukup hanya kemampuan mengidentifikasi apa 
saja yang telah diketahui dan kemampuan mengidentifi kasi 
sumber-sumber pembelajaran berkategori baik dan hanya 
satu (3,5%) yang berkategori sangat baik yaitu kemampuan 
mengklarifi kasi dan mendefi nisikan masalah (tabel 3).

Aktivitas mahasiswa setelah pembelajaran berbasis 
masalah pada materi virus terdapat peningkatan kedua belas 
aspek pembelajaran tersebut pada umumnya berkategori 
baik dan yang sangat baik pada kemampuan klarifikasi 
dan mendefi nisikan masalah yang semula 3,5% meningkat 
menjadi 14,3% (tabel 4).

PEMBAHASAN

Telah dilaksanakan penelitian pada mahasiswa pendidikan 
biologi Universitas PGRI Ronggolawe semester VI T.A 
2012/2013 yang telah menempuh mata kuliah mikrobiologi 
pada materi virus. Hasil belajar mahasiswa cenderung kurang 
sebagian besar (82,1%) mendapat nilai kurang dari 60 pada 
tabel 1 tetapi setelah pembelajaran berbasis berbasis masalah 
terdapat peningkatan menjadi 78,6% yang mendapat nilai 
lebih dari 60 pada tabel 2. Hasil belajar lebih tinggi dari 
pada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 
langsung.2 Berdasarkan hasil penelitian sebelum 
pembelajaran berbasis masalah kemampuan mengklarifi kasi 
dan mengidentifikasi masalah hanya 3,5% (tabel 3) dan 
setelah pembelajaran berbasis masalah meningkat 14,3% 
(tabel 4) dan pada umumnya terjadi peningkatan ke 12 
aspek pembelajaran berbasis masalah dengan katagori baik 
(tabel 4). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Febriyani R, 
20134 yang menyatakan terdapat perbedaan aktivitas belajar 
antara siswa yang pembelajarannya menggunakan Problem 
Based Learning dengan siswa yang pembelajarannya 
menggunakan model konvensional. Hasil penelitian ini di 
dukung hasil penelitian5 yang menyatakan hasil belajar 
siswa pada aspek afektif setelah pelaksanaan ketiga siklus 

mengalami meningkatkan nilai IPK dengan kategori rata-
rata “netral”. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan yang 
dilakukan mampu merangsang siswa untuk melakukan 
percobaan eksperimen cukup baik dan aktivitas siswa 
secara keseluruhan dari proses pelaksanaan pembelajaran 
mengalami peningkatan pada setiap siklus dengan kategori 
“sebagian besar” pada siklus I dan siklus II meningkat 
menjadi kategori “pada umumnya” pada siklus III. 

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat 
disimpulkan penerapan model pembelajaran berbasis masalah 
pada materi virus dapat meningkatkan hasil belajar sebesar 
60,7% dan aktivitas mahasiswa sebesar 10,8%.
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Ucapan terima kasih disampaikan kepada kaprodi 
pendidikan biologi yang telah memberikan ijin dalam 
pelaksanaan penelitian dan semua pihak yang telah 
mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika STKIP-BIM Surabaya tahun ajaran 
2013/2014. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1) Memperoleh data yang objektif tentang Implementasi Online Learning 
Program (OLP) dengan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia, 2) Memperoleh data yang objektif tentang kemampuan pemahaman 
Mahasiswa, 3) Memperoleh data ketuntasan belajar mahasiswa, 4) Memperoleh data yang objektif tentang Respons Mahasiswa. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Classroom Action Research (Penelitian Tindakan Kelas). 
Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: dilihat dari kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran OLP pada siklus 
I sebesar 60,2%, sedangkan pada siklus II sebesar 97% sehingga terjadi peningkatan persentase sebesar 36,8% dan pembelajaran 
dikatakan berhasil. Dilihat dari ketuntasan hasil belajar pada siklus I sebesar 68,5% sedangkan siklus II sebesar 80,5%, terjadi 
peningkatan sebesar 12%. Respon mahasiswa terhadap model pembelajaran Online Learning Program (OLP) berbasis multimedia 
termasuk kategori positif. Dari hal tersebut dapat dikatakan pembelajaran sudah berhasil untuk diterapkan kepada siswa.

Kata kunci: Online Learning Program (OLP), Media Pembelajaran Berbasis Multimedia, Matakuliah Biologi Umum

ABSTRACT

The research was conducted on for the first semester students of mathematics education faculty at STKIP-BIM Surabaya 2013/2014. 
The purpose of this research included: 1) Obtain data on Implementation of Online Learning Program (OLP) with Media Multimedia-
Based Learning, 2) Obtain data on student comprehension, 3) Obtain the data passing grade students, 4) Obtain data on Student 
Response. The research method which is used in this research is by using the Classroom Action Research (Classroom Action Research). 
The results from this study include: views of students’ understanding for the learning ability of OLP in the first cycle of 60.2%, where 
as in the second cycle of 97% resulting in an increase in the percentage of 36.8% and the learning is successful. Viewed from mastery 
of learning outcomes in the first cycle was 68.5% while the second cycle of 80.5%, an increase of 12%. The students response for the 
Online Learning Program (OLP) model based multimedia which is including positive category. From this case, it can be said already 
managed to apply the learning for the student.

Key words: Online Learning Program (OLP), Multimedia-Based Learning Media, General Biology Course

LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, kebutuhan akan 
suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) 
berbasis TI menjadi tidak terelakkan lagi. Konsep yang 
kemudian terkenal dengan sebutan e-learning ini membawa 
pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 
konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi 
(contents) dan sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah 
banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan 
maraknya implementasi e-learning khususnya di lembaga 
pendidikan (sekolah, training dan universitas). Beberapa 
perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 

elektronik sebagai suplemen (tambahan) terhadap materi 
pelajaran yang disajikan secara reguler di kelas.

Untuk itu diperlukan suatu inovasi pembelajaran bagi 
mahasiswa tidak hanya dengan tatap muka antara dosen dan 
mahasiswa yang dilakukan di dalam kelas, namun perkuliahan 
bisa dilaksanakan dengan interaksi jarak jauh dengan cara 
dosen menyajikan materi dalam bentuk yang sangat menarik 
bagi mahasiswa untuk disajikan dalam bentuk pembelajaran 
jarak jauh (PJJ) dalam hal ini implementasi Online Learning 
Program (OLP). Untuk itu peneliti melakukan penelitian 
tentang “Implementasi Online Learning Program (OLP) 
Untuk Meningkatkan Pemahaman Biologi Umum pada 
Mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP Bina Insan 
Mandiri Surabaya”.
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TINJAUAN PUSTAKA

Banyak pakar pendidikan memberikan defenisi mengenai 
e-learning, seperti yang dipaparkan oleh Siahaan (2004) 
dalam ”Penerapan e-learning Dalam Pembelajaran” (Yani: 
2007) bahwa e-learning merupakan suatu pengalaman belajar 
yang disampaikan melalui teknologi elektronika. Secara utuh 
e-learning (pembelajaran elektronik) dapat didefi nisikan 
sebagai upaya menghubungkan pembelajar (peserta didik) 
dengan sumber belajarnya (database, pakar/instruktur, 
perpustakaan) yang secara fisik terpisah atau bahkan 
berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi 
atau berkolaborasi secara langsung/synchronous dan secara 
tidak langsung/asynchronous.

E-learning merupakan bentuk pembelajaran/pelatihan 
jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi 
dan informasi, misalnya internet, video/audio broadcasting, 
video/audio conferencing, CD-ROOM (secara langsung 
dan tidak langsung). Jaya Kumar C dalam (Suyanto: 2005), 
mendefi nisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran 
dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik 
(LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi 
pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Rosenberg dalam 
(Suyanto: 2005) juga menekankan bahwa e-learning merujuk 
pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan 
serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan. Bahkan Onno W. Purbo menjelaskan 
bahwa istilah “E” atau singkatan dari elektronik dalam 
e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi 
yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengajaran 
lewat teknologi elektronik internet (Suyanto 2005).

Peserta didik akan dapat mengatur durasi mata kuliah 
dalam mempelajarinya dan akan mampu menyerap serta 
mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam sebuah 
lingkungan yang telah dibentuk khusus bagi dirinya. Online 
Learning Program (OLP) sendiri merupakan suatu metode 
pembelajaran yang dilakukan secara online atau sistem 
pembelajaran jarak jauh yang dapat menghubungkan interaksi 
antara mahasiswa dengan dosen, kapan saja dan di mana 
saja. Sehingga sistem pembelajaran ini sangat memudahkan 
mahasiswa untuk menerima materi sebanyak-banyaknya dari 
dosen yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja namun 
juga dapat dilakukan di luar kelas dengan menggunakan 
perangkat laptop yang dihubungkan melalui internet.

METODE PENELITIAN

Lokasi, Subjek dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di STKIP Bina Insan Mandiri 
Surabaya, Jl. Raya Menganti No. 133 Jajartunggal Wiyung 
Surabaya. Telp. (031) 7671122, Fax. (031) 7673322, pada 
semester genap tahun ajaran 2013/2014 mulai dari Januari 
2014 s/d Juli 2014. Subjek penelitian adalah Mahasiswa 
Pendidikan Matematika Semester 1, 2013.

Jenis penelitian ini adalah Classroom Action Research 
(Penelitian Tindakan Kelas) (Depdiknas, 1999: 12), yaitu 
proses pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap. 
Setiap siklus meliputi planning (perencanaan), action 
(tindakan), oservation (pengamatan), refl ection (refl eksi). 
Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang 
sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refl eksi. 

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi untuk mengetahui pemahaman 
belajar mahasiswa, tes untuk mengetahui ketuntasan hasil 
belajar mahasiswa, dan Angket untuk memperoleh data 
tentang respons mahasiswa mempelajari biologi umum 
melalui OLP. 

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif yang meliputi: 1) Analisis tentang implementasi 
penggunaan pembelajaran OLP; 2) Analisis tentang 
kemampuan pemahaman belajar mahasiswa; 3) Analisis 
tentang ketuntasan belajar mahasiswa terhadap materi biologi 
umum; dan 4) Analisis tentang respons mahasiswa terhadap 
pembelajaran OLP pada materi biologi umum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua siklus 
dalam pembelajaran yaitu siklus I dan siklus II. Adapun hasil 
dan pembahasan masing-masing siklus sebagai berikut.

A. Hasil Penelitian
1. Siklus I

a. Kemampuan Pemahaman Siswa terhadap 
Matakuliah Biologi Umum

 Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I ini 
dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014. 
Implementasi pembelajaran dilakukan dengan 
menerapkan model pembelajaran Online 
Learning Program (OLP) berbasis multimedia 
pada pokok bahasan ruang lingkup biologi. 
Adapun data yang diperoleh dari hasil 
implementasi OLP tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 1.

 Berdasarkan hasil data diatas diperoleh 
persentase total nilai kemampuan pemahaman 
mahasiswa sebesar 60,2%. Hal ini kurang 
sesuai dengan persentase minimal pemahaman 
mahasiswa sebesar ≥ 75%. Oleh karena 
itu peneliti melakukan revisi instrumen 
penelitian berdasarkan kelemahan-kelemahan 
yang ditemukan dalam siklus I. Setelah 
diskusi dan analisis akhirnya diterapkan 
model pembelajaran secara online, yaitu 
menggunakan pembelajaran Online Learning 
Program (OLP) berbasis multimedia pada 
siklus II.
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Tabel 1. Data Kemampuan Pemahaman Mahasiswa terhadap Pembelajaran Online Learning Program (OLP) Berbasis 
Multimedia Siklus I

No. Nama Mahasiswa Faktual Visual Konsep Prosedur Keterampilan Opini Skor Nilai

1. Rizki Alvian Abdullah 1 1 0 1 0 1 4 67
2. Frederikus Antal 1 1 1 0 1 0 4 67
3. Ribut Dwi Stiari 1 1 0 1 1 0 4 67
4. Fitria Agustina 0 1 0 1 0 1 3 50
5. Ima Nurfatimah 1 0 0 1 0 0 3 50
6. Oktariza Chitra 1 0 1 0 1 1 4 67
7. Ratna Agustina 1 1 1 0 0 0 3 50
8. Retno Novita Arum Sari 0 1 1 1 1 0 4 67
9. Siti Muawanah 1 0 1 0 0 1 3 50
10. Retno Dewati 1 0 1 1 1 0 4 67

60,2%

Tabel 2. Nilai Pre Test dan Post Test Mahasiswa Siklus I

Nama Mahasiswa Pre Test Post Test
Rizki Alvian Abdullah 45 65
Frederikus Antal 65 70
Ribut Dwi Stiari 55 70
Fitria Agustina 65 65
Ima Nurfatimah 55 70
Oktariza Chitra 75 90
Ratna Agustina 40 65
Retno Novita Arum Sari 55 70
Siti Muawanah 65 70
Retno Dewati 35 50
Skor Total 555 685
Persentase ketuntasan belajar 55,5% 68,5%

b. Ketuntasan Belajar Mahasiswa Terhadap 
Pemahaman Matakuliah Biologi Umum.

 Pada siklus I dengan menggunakan model 
pembelajaran Online Learning Program 
(OLP), diperoleh nilai pre test dan post test 
mahasiswa sebagai berikut.

 Berdasarkan tabel 2, nilai ketuntasan 
belajar mahasiswa setelah diterapkan model 
pembelajaran konvensional diperoleh 
persentase sebesar 68,5%. Hal ini tidak 
sesuai dengan kriteria minimal ketuntasan 
hasil belajar mahasiswa sebesar ≥ 75%. Oleh 
karena itu peneliti melakukan revisi terhadap 
instrumen pembelajaran berdasarkan analisis 
kelemahan pada siklus I.

c. Respons Mahasiswa terhadap Model 
Pembelajaran Online Learning Program 
(OLP) berbasis multimedia

 Setelah diterapkan model pembelajaran Online 
Learning Program (OLP) mahasiswa diminta 
memberikan pendapatnya dengan mengisi 
angket respons. Adapun hasil yang diperoleh 
pada siklus II adalah sebagai berikut.

 Berdasarkan data angket respons tabel 3, masih 
ada kesulitan yang dihadapi mahasiswa ketika 
menerapkan pembelajaran model OLP. Oleh 
kerena itu perlu dilakukan revisi instrumen 
berdasarkan kelemahan tersebut.

2. Siklus II
a. Kemampuan Pemahaman Siswa terhadap 

Matakuliah Biologi Umum.
 Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II 

ini dilaksanakan tanpa tatap muka sehingga 
mahasiswa membuat video pembelajaran 
secara berkelompok. Adapun hasil penilaian 
kemampuan pemahaman siswa terhadap 
pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.

 Berdasarkan data pada Tabel 4, diperoleh hasil 
bahwa persentase kemampuan pemahaman 
mahasiswa terhadap pembelajaran yang 
diterapkan sebesar 97%. Hal ini sesuai dengan 
kriteria minimal pemahaman mahasiswa 
sebesar ≥ 75% sehingga tidak perlu dilakukan 
siklus selanjutnya.

b. Ketuntasan Belajar Mahasiswa Terhadap 
Pemahaman Matakuliah Biologi Umum

 Setelah dilakukan revisi instrumen pembelajaran 
dan diterapkan model pembelajaran Online 
Learning Program (OLP), diperoleh nilai pre 
test dan post test mahasiswa sebagai berikut.

 Berdasarkan tabel diatas, nilai ketuntasan 
belajar mahasiswa setelah diterapkan model 
pembelajaran konvensional diperoleh 
persentase sebesar 68,5%. Hal ini tidak 
sesuai dengan kriteria minimal ketuntasan 
hasil belajar mahasiswa sebesar σ 75%. Oleh 
karena itu peneliti melakukan revisi terhadap 
instrumen pembelajaran berdasarkan analisis 
kelemahan pada siklus I.

c. Respons Mahasiswa terhadap Model 
Pembelajaran Online Learning Program 
(OLP) berbasis multimedia.

 Setelah diterapkan model pembelajaran Online 
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Learning Program (OLP) mahasiswa diminta 
memberikan pendapatnya dengan mengisi 
angket respons. Adapun hasil yang diperoleh 
pada siklus II adalah sebagai berikut.

 Berdasarkan data angket respons di atas, sudah 
tidak ditemukan kesulitan yang dihadapi 
mahasiswa ketika menerapkan pembelajaran 
model OLP. Oleh karena itu siklus yang 
dilakukan hanya sampai pada siklus II.

Tabel 3. Respons Mahasiswa terhadap Model Pembelajaran Online Learning Program (OLP) Berbasis Multimedia Siklus 
I

No Uraian Pertanyaan Penilaian / Pendapat
I. Bagaimana pendapat Anda terhadap komponen 

berikut ini?
Sangat Tertarik 

(%)
Cukup 

Tertarik (%)
Kurang Tertarik 

(%)
Tidak Tertarik 

(%)
1. materi / isi pelajaran 10 40 50 0
2. model pembelajaran OLP 30 40 30 0
3. suasana belajar 10 20 40 30
4. cara penilaian 30 50 20 0

II. Apakah Anda merasa baru terhadap komponen-
komponen berikut ini?

Sangat Baru (%) Cukup Baru 
(%)

Kurang Baru 
(%)

Tidak Baru (%)

1. materi / isi pelajaran 20 40 30 10
2. model pembelajaran OLP 20 30 40 10
3. suasana belajar 30 40 20 10
4. cara penilaian 20 30 40 10

III Apakah Anda dengan mudah dapat memahami 
terhadap komponen-komponen berikut ini?

Sangat Mudah 
(%)

Cukup Mudah 
(%)

Kurang Mudah 
(%)

Tidak Mudah 
(%)

1. bahasa dalam modul OLP 40 30 30 0
2. cara penilaian 30 50 20 0

IV Sangat Berminat 
(%)

Cukup 
Berminat (%)

Kurang 
Berminat (%)

Tidak Berminat 
(%)

Bagaimana tanggapan Anda jika pokok bahasan 
selanjutnya menggunakan pembelajaran seperti 
ini?

30 40 30 0

Bagaimana pendapat Anda jika pelajaran lain 
diajarkan dengan menggunakan pembelajaran 
seperti ini?

40 60 0 0

V Sangat Mudah 
(%)

Cukup Mudah 
(%)

Kurang Mudah 
(%)

Tidak Mudah 
(%)

Apakah Anda merasa mudah untuk menjawab 
butir soal?

30 40 30 0

Tabel 4. Data Kemampuan Pemahaman Mahasiswa terhadap Pembelajaran Online Learning Program (OLP) Berbasis 
Multimedia Siklus II

No. Nama Mahasiswa Faktual Visual Konsep Prosedur Keterampilan Opini Skor Nilai
1. Rizki Alvian Abdullah 1 1 1 1 0 1 6 100
2. Frederikus Antal 1 1 1 1 1 1 6 100
3. Ribut Dwi Stiari 1 1 1 1 1 1 6 100
4. Fitria Agustina 1 1 1 1 1 1 6 100
5. Ima Nurfatimah 1 1 1 1 1 1 6 100
6. Oktariza Chitra 1 0 1 1 1 1 5 83
7. Ratna Agustina 1 1 1 1 1 0 5 83
8. Retno Novita Arum Sari 1 1 1 1 1 1 6 100
9. Siti Muawanah 1 1 1 1 1 1 6 100

10. Retno Dewati 1 1 1 1 1 1 6 100
97%

B. Pembahasan
1. Kemampuan Pemahaman Siswa Terhadap Matakuliah 

Biologi Umum
 Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan 

pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah 
biologi umum pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa 
semua mahasiswa memperoleh nilai di bawah 
75. Aspek kemampuan pemahaman siswa untuk 
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dapat memahami matakuliah biologi umum yang 
diajarkan. Hal ini dikarenakan mahasiswa masih 
sering pasif di kelas sehingga penyampaian opini 
ketika diskusi masih belum maksimal. Selain itu 
ketika menerapkan pembelajaran Online Learning 
Program (OLP) berbasis multimedia pun juga masih 
kaku karena belum pernah menggunakan model 
pembelajaran ini sebelumnya. Hal ini menyebabkan 
pemahaman mahasiswa dalam aspek keterampilan 
dan opini menjadi rendah. Hal ini sesuai dengan 
teori belajar skinner yang menyebutkan bahwa 
suatu respons atau tingkah laku dibuat menjadi lebih 
kuat dengan memberikan reinforcer (stimulus yang 
memperkuat respons). (Skinner, 1994) Berdasarkan 
teori tersebut seharusnya peneliti memberikan 
stimulus-stimulus yang dapat meningkatkan respons 
mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan 
kelemahan tersebut maka peneliti menganggap perlu 
dilakukan siklus II. Setelah dilakukan siklus II, 
hasil penilaian terhadap kemampuan pemahaman 
mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.4. Pada tabel 
tersebut, aspek faktual, konsep, dan prosedur sudah 

Tabel 5. Nilai Pre Test dan Post Test Mahasiswa Siklus II

Nama Mahasiswa Pre Test Post Test
Rizki Alvian Abdullah 60 75

Frederikus Antal 65 85

Ribut Dwi Stiari 60 75

Fitria Agustina 75 80

Ima Nurfatimah 60 90

Oktariza Chitra 80 95

Ratna Agustina 60 70

Retno Novita Arum Sari 65 75

Siti Muawanah 60 75

Retno Dewati 65 85

Skor Total 650 805

Persentase ketuntasan belajar 65% 805,%

Tabel 6. Respons Mahasiswa terhadap Model Pembelajaran Online Learning Program (OLP) berbasis multimedia Siklus 
II

No Uraian Pertanyaan Penilaian / Pendapat

I.

Bagaimana pendapat Anda terhadap 
komponen berikut ini?

Sangat Tertarik 
(%)

Cukup Tertarik 
(%)

Kurang 
Tertarik (%) Tidak Tertarik (%)

1. materi / isi pelajaran 40 50 10 0
2. model pembelajaran OLP 50 40 10 0
3. suasana belajar 60 40 0 0
4. cara penilaian 70 30 0 0

II.

Apakah Anda merasa baru terhadap 
komponen-komponen berikut ini? Sangat Baru (%) Cukup Baru 

(%)
Kurang Baru 

(%) Tidak Baru (%)

1. materi / isi pelajaran 50 50 0 0
2. model pembelajaran OLP 60 40 0 0
3. suasana belajar 40 30 30 0
4. cara penilaian 70 20 10 0

III

Apakah Anda dengan mudah dapat 
memahami terhadap komponen-komponen 
berikut ini?

Sangat Mudah 
(%)

Cukup Mudah 
(%)

Kurang 
Mudah (%) Tidak Mudah (%)

1. bahasa dalam modul OLP 70 20 10 0
2. cara penilaian 40 40 20 0

IV

Sangat Berminat 
(%)

Cukup 
Berminat (%)

Kurang 
Berminat (%)

Tidak Berminat 
(%)

Bagaimana tanggapan Anda jika pokok 
bahasan selanjutnya menggunakan 
pembelajaran seperti ini?

50 40 10 0

Bagaimana pendapat Anda jika pelajaran lain 
diajarkan dengan menggunakan pembelajaran 
seperti ini?

50 30 20 0

V

Sangat Mudah 
(%)

Cukup Mudah 
(%)

Kurang 
Mudah (%) Tidak Mudah (%)

Apakah Anda merasa mudah untuk menjawab 
butir soal? 40 30 30 0

keterampilan dan opini memperoleh skor terendah, 
yaitu hanya 5 mahasiswa yang dapat menguasai. 
Untuk aspek konsep dan prosedur dapat dikuasai 
oleh 6 mahasiswa sedangkan aspek faktual dan 
visual dapat dikuasai 8 mahasiswa. Dari data 
tersebut dapat dikatakan bahwa mahasiswa belum 
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dikuasai oleh seluruh mahasiswa. Sedangkan aspek 
visual, keterampilan, dan opini masing-masing ada 
1 mahasiswa yang belum menguasai. Berdasarkan 
kriteria minimal kemampuan pemahaman mahasiswa 
sebesar ≥ 75% maka peneliti beranggapan untuk 
tidak perlu mengadakan siklus selanjutnya. Untuk 
mahasiswa yang belum menguasai kemampuan 
pemahaman matakuliah biologi umum pada aspek 
visual, keterampilan, dan opini diberikan remedial 
secara individu oleh peneliti sehingga mahasiswa 
tersebut dapat menguasai seluruh aspek yang 
dinilai.

2. Ketuntasan Belajar Mahasiswa terhadap Pemahaman 
Matakuliah Biologi Umum

 Berdasarkan Tabel 2. diperoleh nilai ketuntasan 
hasil belajar mahasiswa siklus I sebesar 68,5%. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada siklus I, mahasiswa 
belum tuntas dan belum menguasai konsep dengan 
baik. Oleh karena itu peneliti menganggap perlu 
dilakukan siklus II. Pada siklus II diperoleh nilai 
ketuntasan hasil belajar mahasiswa sebesar 80,5%. 
Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan ketuntasan 
hasil belajar mahasiswa. Adanya peningkatan 
ketuntasan ini disebabkan pada siklus II peneliti 
mengembangkan model pembelajaran Online 
Learning Program (OLP) berbasis multimedia. 
Dengan adanya model pembelajaran ini mahasiswa 
merasa tertarik untuk terhadap materi yang diajarkan 
sehingga muncul motivasi untuk mempelajari 
materi tersebut. Romiszowski (1984) menyatakan 
bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh 
banyak faktor yang berasal dari dalam dan luar diri 
siswa. Faktor luar misalnya fasilitas belajar, cara 
mengajar guru, sistem pemberian umpan balik, 
dan sebagainya. Faktor-faktor dari dalam diri siswa 
mencakup kecerdasan, strategi belajar, motivasi dan 
sebagainya.

3. Respons Mahasiswa terhadap Model Pembelajaran 
Online Learning Program (OLP) Berbasis 
Multimedia

 Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa kurang dari 
50% siswa merasa kurang tertarik dengan model 
pembelajaran yang diterapkan, merasa kurang 
tertarik, dan merasa cukup sulit memahami aspek 
kemampuan pemahaman mahasiswa. Oleh karena 
itu peneliti mereisi instrumen pembelajaran dan 
menerapkan Online Learning Program yang berbasis 
multimedia. Setelah dilaksanakan siklus II, respons 
yang diterima cukup bagus. Pada Tabel 6. dapat dilihat 
bahwa lebih dari 50% mahasiswa merasa sangat 
tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan 
dan dapat memahami materi yang diajarkan. Lebih 
dari 50% siswa juga cukup berminat apabila pokok 
bahasan selanjutnya menggunakan pembelajaran 

seperti ini dan cukup berminat apabila pelajaran 
lain diajarkan dengan menggunakan pembelajaran 
seperti ini. Dengan kata lain, implementasi Online 
Learning Program (OLP) berbasis multimedia 
untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa pada 
matakuliah biologi umum memperoleh respons 
positif dari mahasiswa.

 Respons positif yang diberikan terhadap model 
pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk 
melatih keterampilan menilai diri mereka sendiri. 
Dengan adanya keterampilan ini, siswa dapat 
mengetahui kelemahan apa saja yang mereka miliki 
sehingga dapat ditentukan langkah-langkah apa saja 
yang harus dilakukan untuk memperbaiki kelemahan 
tersebut (Trianto, 2009).

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Implementasi Online Learning Program (OLP) Berbasis 

Multimedia terjadi peningkatan dari siklus I dan siklus 
II.

2. Kemampuan pemahaman mahasiswa pada siklus I 
diperoleh persentase sebesar 60.2%, sedangkan pada 
siklus II sebesar 97% sehingga terjadi peningkatan 
kemampuan pemahaman mahasiswa pada matakuliah 
biologi umum sebesar 36.8%.

3. Ketuntasan hasil belajar mahasiswa pada siklus I sebesar 
68,5% dan siklus II sebesar 80.5% sehingga terjadi 
peningkatan ketuntasan hasil belajar mahasiswa terhadap 
pemahaman matakuliah biologi umum sebesar 12% .

4. Respons mahasiswa terhadap model pembelajaran Online 
Learning Program (OLP) berbasis multimedia termasuk 
kategori positif.
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Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dan Pembiayaan 
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ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas penting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan 
kegiatan usahanya agar dapat mewujudkan perbankan yang sehat. Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting pula dalam 
kegiatan bank berupa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hal ini dikarenakan bank menyalurkan kredit 
atau pembiayaan tersebut dari dana yang diperoleh dari masyarakat, agar kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan tetap 
terjaga. Ada beberapa ketentuan terkait pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang harus dipenuhi sebagai 
asas perkreditan yang sehat yaitu adanya batas maksimum pemberian kredit, adanya jaminan, diterapkannya analisis kredit dengan 
menggunakan formula 5 C, 5 P dan 3 R.

Kata kunci: Lembaga Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Kredit, Kepercayaan

ABSTRACT

The principles of prudential is one of the important principles that must be applied or implemented by banks in operation in order 
to realize a healthy banking. The application of the prudential principle is very important also in the activities of banks in the form of 
loans or financing based on syariah principles due to bank from public funds, so that public confidence in the banking institution is 
maintained. There are several provisions regarding the provision of credit of financing based on syariah principles that must be met as 
a healthy credit principles, namely the lending limit, the guarantee, implementation of credit analysis using the formula 5C, 5P, 3R.

Key words: Banking institutions, the prudential principles, credit, trust

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga 
perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang 
sangat penting dan strategis dalam menggerakkan roda 
perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan 
strategis dari lembaga perbankan merupakan bukti bahwa 
lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam 
pembangunan ekonomi nasional. Dalam peranannya sebagai 
salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, lembaga 
perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan 
perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-
undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, 
yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 
dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 
rakyat banyak. Hal itu akan dapat terwujud apabila di dukung 
oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan 
usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas 
makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum 
dan penjelasan Pasal 2 berbunyi: yang dimaksud dengan 
demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan 
Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Demokrasi 
ekonomi ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 
yaitu: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efi siensi, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asas penting 
yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian 
tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-
hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, Berkaitan 
dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud 
dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan 
pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 
tentang Perbankan yang mempertegas kembali mengenai 
pentingnya prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap 
kegiatan usaha bank, yaitu pada Pasal 29 ayat (2) yang 
mengemukakan bahwa: “Bahwa bank wajib memelihara 
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tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan 
modal kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha 
sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apa pun juga 
bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib 
menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip 
kehati-hatian dalam lembaga perbankan harus tercermin 
dalam 3 (tiga) pilar fungsi perbankan sebagai lembaga yang 
dapat menghimpun dana masyarakat, lembaga penyalur 
dana masyarakat berupa kredit bagi yang membutuhkan 
maupun menyangkut jasa-jasa pelayanan perbankan. Prinsip 
kehati-hatian (prudential princip) dalam sistem perbankan 
digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh 
pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah 
penyimpan dan simpanannya pada lembaga perbankan. 
Prinsip ini tidak lain merupakan prinsip yang digunakan 
untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian akibat 
suatu kebijakan maupun kegiatan usaha yang dilakukan 
oleh bank. 

Penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting pula 
dalam kegiatan bank berupa pemberian kredit atau 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hal ini dikarenakan 
bank menyalurkan kredit atau pembiayaan tersebut dari 
dana yang diperoleh dari masyarakat. Sehubungan dengan 
betapa pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
operasional bank, penulis tertarik untuk mengkaji dan 
menganalisisnya dalam sebuah jurnal ilmiah dengan 
mengambil judul: “Prinsip kehati-hatian pada Pemberian 
Kredit dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada 
Lembaga Perbankan.”

Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut 
diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1) Apa hakikat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian 

pada lembaga perbankan?
2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian kredit dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip 
Syariah?

Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran dalam rangka memperkaya wacana akademis 
dalam bidang hukum perbankan khususnya mengenai 
prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis 
normatif yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan serta 
isu-isu hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan 
permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan 
di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogianya 

dilakukan.1 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai 
berikut:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Aproach)
 Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut 
paut dengan isu hukum yang sedang ditanggapi.2 Dalam 
penulisan ini berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan terkait prinsip kehati-hatian dalam undang-
undang perbankan maupun peraturan pelaksanaannya.

b. Pendekatan konseptual (Conseptual Aproach) 
 Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-
asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan 
sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum 
dalam memecahkan isu yang dihadapi.3

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mengunakan sumber bahan 
hukum:
a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat 

autoritatif di peroleh dengan cara mengkaji perundang-
undangan, peraturan-peraturan untuk melakukan 
penelaahan materi muatan yang ada didalamnya yang 
terkait dengan tulisan ini. 

b. Bahan hukum Sekunder berupa kajian kepustakaan (studi 
literatur) yaitu berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal 
hukum atau makalah hukum.

KERANGKA LANDASAN TEORITIS

Pengertian, dan Jasa Pelayanan Perbankan

Terminologi “Bank” berasal dari bahasa Italia “bance” 
yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal Ini 
disebabkan pada Zaman pertengahan, pihak bankir Italia 
memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya 
tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.4 
Dalam perkembangannya istilah bank dimaksudkan sebagai 
suatu jenis pranata fi nancial yang melaksanakan jasa-jasa 
keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, 
member pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan 
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat 
penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai 
usaha-usaha perusahaan.5

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang 
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan: “ Bank adalah badan 

1 Ibid hal 134–135 
1 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 

hal. 89
2 Ibid, hal 93
3 Ibid., hal. 95
4 A. Aburrahman, dalam Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum 

Perbankan, Sinar Grafi ka, Jakarta, hal. 134
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usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam 
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 
Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang 
No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan kembali pengertian 
bank sebagai berikut: “ bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas, jelas bahwa bank berfungsi 
sebagai financial intermediary dengan usaha utama 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta 
memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank 
dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi itu tidak dapat 
dipisahkan. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha 
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha 
yang dijalankannya. Aktivitas perbankan yang pertama adalah 
menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan 
istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian 
menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan 
dan mencari dana dengan membeli dari masyarakat luas. 
Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank 
dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau 
menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.6 Setelah 
memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, 
maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau 
dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 
atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam 
pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada 
penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya 
administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip 
syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.7 
Di samping itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa 
pendukung lainnya. Jasa- jasa ini diberikan untuk mendukung 
kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, 
baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan 
dan kredit maupun tidak langsung. 

 Ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan khususnya pada bab III tentang jenis dan Usaha 
Bank, pada pasal 6 dan 7 diatur mengenai jasa perbankan 
yang dapat dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat. 
Jasa Perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum di 
antaranya:8 penghimpun dana dari masyarakat, pemberian 
kredit, penerbitan surat pengakuan utang, jual beli surat 
berharga, pemindahan uang (Transfer), penempatan dana pada 
bank lain, meminjam dana dari dan atau meminjamkan dana 
kepada bank lainnya, penerimaan pembayaran tagihan surat 
berharga, menerima penitipan untuk pihak lain, penempatan 

dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang 
tidak tercatat di bursa efek, usaha anjak piutang (factoring) 
kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (trust), pembiayaan 
dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan dalam valuta 
asing, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara 
perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, 
modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga 
kliring penyelesaian dan penyimpanan, juga penyertaan 
modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, 
dengan syarat menarik kembali penyertaannya. Selain 
penyertaan modal seperti itu maka bentuk penyertaan modal 
lainnya merupakan kegiatan yang terlarang dilakukan oleh 
bank umum, jasa lainnya berupa pengurusan dan pendirian 
dana pensiun, serta melakukan kegiatan lain yang lazim 
dilakukan oleh bank.

Ketentuan jasa-jasa yang boleh dilakukan oleh Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) diatur pada pasal 13 Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan 
hal-hal lain yang dilarang untuk dilakukan oleh BPR diatur 
pada pasal 14. Pelayanan Jasa perbankan dari sebuah BPR 
sangat dibatasi hal itu mengingat kegiatan usaha BPR yang 
terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil, dan 
masyarakat di daerah pedesaan yang belum begitu banyak 
memerlukan berbagai jenis pelayanan perbankan. Saat 
ini pelayanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh 
Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi:9 Menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, pemberian kredit, perbiayaan 
dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, serta 
penempatan dana dalam bentuk sertifi kat bank Indonesia, 
deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain. Selain 
jasa tersebut diatas Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk 
melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan simpanan 
berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 
kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan 
modal, melakukan usaha perasuransian dan usaha lain di luar 
kegiatan yang diperbolehkan.

Kegiatan jasa pelayanan perbankan sekarang ini semakin 
berkembang pelayanan jasa elektronis. Pelayanan jasa 
tersebut pada dasarnya merupakan produk lanjutan dari 
electronic Fund Transfer System (EFTS) misalnya Automated 
Teller Machine (ATM), Point of Sales (POS), debit / Charge 
Cards dan Smart Cards, home banking, money transfer 
sistem dan bentuk lainnya. Pelayanan jasa elektronis ini 
pemanfaatannya oleh perbankan semakin meningkat, 
terlebih dengan perkembangan internet. Peningkatan tersebut 
terlihat baik dari segi jaringannya maupun variasi produk 
yang ditawarkan. Pelayanan jasa seperti itu tampaknya 
telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari perbankan 

5 Ibid hal. 134–135
6 Kasmir, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru), Raja 

Grafi ndo Persada, Jakarta, hal. 24
7 Ibid, hal. 24

8 Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesia, 2006, Citra 
aditya Bakti, cetakan ke-5 (edisi revise) Bandung hal. 348

9 Ibid, hal. 349–350
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modern dalam upayanya member kemudahan bagi para 
nasabahnya.10 

Berkaitan dengan jasa pelayanan perbankan ini perlu 
adanya penerapan prinsip kehati-hatian agar pengelolaannya 
tidak merugikan nasabah utamanya bagi nasabah penyimpan 
dana agat dapat mewujudkan perbankan yang sehat guna 
untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sumber Dana Perbankan

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang 
menjadi perantara antara pihak yang menjadi perantara 
antara pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan 
pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (lacks of 
funds), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam 
menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya.

Pada hakikatnya lembaga keuangan adalah semua badan 
yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan 
menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. 
Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok 
berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian 
menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang 
membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah. Fungsi untuk mencari dan 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu 
bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau 
disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana 
yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk 
penanaman dana yang menghasilkan misalnya dalam bentuk 
pemberian kredit, pembelian efek-efek, atau surat berharga 
di pasar uang. Dari apa yang dikemukakan diatas, berarti 
bahwa dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak 
semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki 
bank saja, tetapi harus sedemikian rupa dapat memobilisasi 
dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang 
dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam 
bentuk lain, dan melalui kerja sama dengan lembaga-
lembaga keuangan. Namun demikian dana yang bersumber 
dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi 
perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya.11

Menurut Hermansyah pada prinsipnya sumber dana dari 
suatu bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu:12 Dana 
yang bersumber dari bank sendiri, dana yang bersumber 
dari masyarakat, dana yang bersumber dari Bank Indonesia 
sebagai bank sentral, dana yang bersumber dari Lembaga 
keuangan Bank dan Lembaga keuangan bukan bank. Dana 
yang bersumber dari bank itu sendiri adalah dana berbentuk 
modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan 
cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum 
dibagikan kepada pemegang saham. Dana ini adalah dana 

murni dimiliki oleh bank yang telah ada sejak bank tersebut 
memulai kegiatan usahanya, bahkan sejak bank tersebut 
memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Dana bank yang 
berasal dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat 
penting bagi kegiatan Perbankan. Dana yang berasal dari 
masyarakat tersebut pada prinsipnya merupakan dana yang 
harus diolah atau dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya 
agar memperoleh keuntungan (profit). Sedangkan yang 
dimaksud dengan simpanan dari masyarakat itu adalah dana 
yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 
pejanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 
sertifi kat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu.13 Dana yang bersumber dari 
Bank Indonesia adalah dana yang dikucurkan oleh Bank 
Indonesia melalui fasilitas kredit kepada bank-bank yang 
mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin 
dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. 
Pemberian fasilitas kredit oleh bank Indonesia tersebut 
merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai 
the lender of the last resort (LoLR) Berkaitan dengan itu, 
menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, fungsi the 
lender of the last resort itu memungkinkan Bank Indonesia 
memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya 
menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami 
kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi 
mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. 
Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaring 
pengaman sektor keuangan (Indonesia Financial Safety Net). 
Dana yang bersumber dari Bank Indonesia yang dikucurkan 
kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendanaan 
adalah sebagai berikut: Kredit Likuiditas Bank Indonesia 
(KLBI). Kredit Likuiditas Bank Indonesia ini adalah kredit 
yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membiayai kredit 
program pemerintah yang disalurkan melalui bank umum, 
Dengan perkataan lain, KLBI diberikan oleh Bank Indonesia 
sbagai pinjaman kepada bank-bank yang membutuhkan dana 
untuk kepentingan likuiditas mereka. Pada saat ini Kredit 
Likuiditas Bank Indonesia sudah tidak dipergunakan lagi 
oleh Bank Indonesia, yaitu sejak dikeluarkannya fasilitas 
diskonto rupiah dan diberlakukannya Surat Berharga Pasar 
Uang (SBPU).14 Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 
BLBI adalah dana yang dikucurkan oleh bank Indonesia 
ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam 
operasinya sehari-hari. Kesulitan Likuiditas tersebut bisa 
terjadi antara lain karena penarikan dana secara tiba-tiba 
dan besar-besaran oleh nasabah, sementara bank tersebut 
tidak siap melayani kejadian tersebut. Dalam pengertian 

10 Ibid hal. 350
11 Hermansyah, 2012. Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 43.
12 Ibid, hal. 44

13 Hermansyah ibid hal. 45–46
14 Hermansyah, op.cit hal. 49–50, lihat pula Thomas Suyatno, et al 

Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Gramedia pustaka utama, 1997 hal. 41-43, 
Yang dimaksud fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka 
pendek oleh bank Indonesia dengan cara pembelian promes oleh bank umum yang 
tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto (jangka waktu) adapun yang 
dimaksud dengan Surat Berharga Pasar Uang yaitu surat-surat berharga jangka 
pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan bank Indonesia atau 
dengan lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. 
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lain dikatakan bahwa BLBI adalah fasilitas yang diberikan 
oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga 
kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar 
tidak terganggu oleh adanya ketidak seimbangan (mismatch) 
likuiditas, antara penerimaan dana pada bank-bank.15 Kredit 
atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Jangka 
Pendek Dari Bank Indonesia yaitu: Kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada bank untuk 
mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang 
bersangkutan. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah ini hanya diberikan oleh bank Indonesia kepada 
bank yang mengalami kesulitan dana dengan menggunakan 
agunan sesuai ketentuan yang berlaku.16 Sumber dana yang 
keempat adalah dana yang berasal dari lembaga-lembaga 
keuangan pada umumnya dapat diperoleh bank dalam bentuk 
pinjaman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 
sesuai dengan kebutuhan dari bank yang membutuhkan dana 
tersebut. Adapun dana yang termasuk berasal dari lembaga 
keuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:17 yang 
pertama adalah pinjaman Antar Bank, pada dunia Perbankan 
adanya kerja sama dengan pihak lain adalah suatu kelaziman. 
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk 
antara lain pemberian bantuan dalam bentuk bantuan tenaga 
ahli ataupun dalam bentuk modal kerja. Bantuan modal 
biasanya diberikan sebagai pinjaman, tentunya dalam 
jangka pendek dan jangka menengah. Untuk jangka waktu 
maksimal 7 (tujuh) hari disebut call money, sedangkan yang 
tanpa batas waktu tetapi setiap saat dapat diambil dengan 
pemberitahuan dahulu disebut deposit on call. Mengenai 
pinjam meminjam uang antar bank yang lazim terjadi adalah 
pemberian pinjaman dari bank yang kuat ke bank yang relatif 
lemah, yang kedua adalah pinjaman dana dari luar negeri, 
yaitu keseluruhan dana yang diperoleh dari pinjaman luar 
negeri baik yang berasal dari lembaga keuangan bank atau 
lembaga keuangan bukan bank yang menimbulkan kewajiban 
bagi bank penerima pinjaman untuk mengembalikan dana 
pinjaman tersebut untuk menjadi nasabah pemegang rekening 
di bank tersebut apakah itu rekening giro tabungan atau 
deposito.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa sumber 
dana dati masyarakat sangatlah menentukan operasional 
dari suatu bank, sehingga tidak berlebihan bahwa dunia 
perbankan dituntut untuk menjaga kepercayaan yang 
diberikan masyarakat antara lain dengan prinsip kehati-hatian 
dalam menjalankan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pentingnya Penerapan Prinsip Kehati-
Hatian Pada Lembaga Perbankan

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga keuangan 
yang dalam kegiatan operasionalnya sangat bergantung 
pada kepercayaan masyarakat. Agar dapat menumbuhkan 
kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank 
maka diperlukan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan 
manajemen bank maupun fungsi pengawasan bank. Prinsip 
kehati-hatian berasal dari kata dasar hati-hati (prudent) . 
Prinsip kehati-hatian perbankan (prudent banking principle) 
merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa 
bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 
usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) 
dengan mengenal customer dalam rangka melindungi 
masyarakat yang mempercayakan dana kepadanya, dengan 
mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia 
dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.18 

Setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-
hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib 
menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip 
ini. Hal ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan 
kebijakan yang dilakukan harus senantiasa berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, 
rambu-rambu kesehatan bank atau prudential principles harus 
mendapatkan perhatian yang cermat dari setiap bank, baik 
bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah saja maupun bank konvensional.

Prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
tidak ada penjelasan resmi, tetapi kita dapat mengemukakan 
bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, 
terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan 
kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya 
masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga 
memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam 
membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya 
harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku secara konsisten didasari oleh itikad 
baik. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama 
bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa 
adanya kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan 
mampu menjalankan kegiatan usahanya.19

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian bagi 
perbankan adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Anwar Nasution pentingnya 
kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan dalam 
penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa 
alasan antara lain:20 

15 Hermansyah, ibid hal. 50
16 Ibid hal 52–54 Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah oleh Bank Indonesia sesuai pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 3 
tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, jangka waktu pembiayaan berdasarkan 
Prinsip Syariah ini maksimal 90 (sembilan puluh hari) dan wajib dijamin oleh bank 
penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi 
surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum 
lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil lembaga peringkat yang 
kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan 
uang tunai.

17

18 Permadi Gandapraja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, hal. 21.
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a. Keunikan karakterististik perbankan yang rentan 
terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana 
secara besar-besaran (Bank Runs) sehingga berpotensi 
merugikan deposan dan kreditor bank;

b. Penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat 
melalui contagion effect sehingga menimbulkan sistem 
problem;

c. Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan 
dana dalam jumlah yang tidak sedikit;

e. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 
sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan 
tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (Financial 
distress) dan

f. Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada 
kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan 
tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter. 

Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit dan 
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip kehati-hatian sebagaimana disebut pada uraian 
sebelumnya didasarkan pada pasal 2 Undang-undang No. 
10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut UU 
Perbankan akan tetapi pada pasal lain juga juga dipertegas 
kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu 
diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank yaitu pasal 
29 ayat 2 UU Perbankan terkait kewajiban bank untuk 
memelihara tingkat kesehatan bank. Pasal lain yang juga 
berkaitan dengan penerapan prinsip ke hati-hatian adalah 
pasal 29 ayat 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa; 
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya , bank 
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 
bank.” 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk 
dalam memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah kepada nasabah debitur harus selalu 
berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. 
Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan 
secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua 
persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. 
Terkait dengan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip Syariah ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam 
Undang-undang Perbankan yang merupakan asas-asas 
perkreditan yang sehat antara lain: 
1) Adanya batas maksimum pemberian kredit atau legal 

lending limit
 Ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit baik 

dalam UU Perbankan maupun peraturan pelaksanaannya 

bertujuan untuk memelihara kesehatan bank serta 
meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran 
risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai 
nasabah peminjam. Selain itu juga dimaksudkan untuk 
mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau 
kelompok peminjam tertentu saja.

2) Adanya pemberian jaminan, ini dimaksudkan bahwa 
bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan 
berdasarkan syariah tentu mengandung suatu risiko, 
untuk mengurangi risiko tersebut pemberian jaminan 
yang diartikan sebagai salah satu bentuk keyakinan 
atas kemampuan nasabah debitur untuk melunasi 
kewajibannya sesuai perjanjian. Jaminan dalam 
pemberian kredit berfungsi untuk menjamin kepastian 
akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji 
atau dinyatakan pailit.

3) Adanya penilaian suatu bank untuk memberikan 
persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dengan 
berpedoman pada formula 5P dan formula 5C juga 3R. 
Sebagai usaha untuk meminimalisasi risiko kredit yang 
mungkin terjadi, bank pada umumnya menggunakan 
metode analisis 5 C atau The Five C’S analysis yaitu:21

• Charakter (Sifat) dalam hal ini para analis kredit pada 
umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit 
yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu 
diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, 
bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon 
debitur tersebut.

• Capacity (Kemampuan) bank mencoba menganalisis 
apakah permohonan dana yang diajukan rasional 
atau tidak dengan kemampuan yang ada pada 
debitor sendiri, bank melihat sumber pendapatan dari 
pemohon dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari.

• Capital (Modal) Hal ini cukup penting bagi 
bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar 
apakah dengan modal yang ada, memungkinkan 
pengembalian kredit yang diberikan. 

• Collateral (Jaminan) apakah jaminan yang diberikan 
oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. 
Hal ini penting agar bila debitor tidak mampu 
melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.

• Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) situasi dan 
kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu. 
Formula 5P dapat diuraikan sebagai berikut:22

• Party (para pihak) bahwa para pihak merupakan 
titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap 
pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit 
harus memperoleh suatu “ kepercayaan” terhadap 
para pihak bagaimana karakter kemampuan dan 
sebagainya.

19 Hermansyah, op.cit hal 19
20 Anwar Nasution dalam Sentosa Sembiring, 2012, Hukum Perbankan Edisi 

Revisi, Cetakan Ketiga, Mandar Maju Bandung, hal. 42 21 Sentosa sembiring, op.cit hal. 200
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• Purpose yaitu bank harus mencari data tentang 
tujuan atau penggunaan kredit.

• Payment (pembayaran) harus diperhatikan apakah 
sumber pembayaran kredit dari calon debitur 
cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan 
demikian diharapkan bahwa kredit yang akan 
diluncurkan dapat dibayarkan kembali oleh debitur 
yang bersangkutan.

• Profitability (Perolehan laba) unsur perolehan laba 
oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam 
suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus 
berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh 
perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan 
apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi 
pembayaran kembali kredit, cash f low, dan 
sebagainya.

• Protection (perlindungan) diperlukan suatu 
perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan 
debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok 
perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan 
pribadi pemilik perusahaan sangat diperhatikan. 
Terutama untuk berjaga jaga sekiranya terjadi hal-
hal di luar skenario atau di luar prediksi semula. 

 Di samping prinsip 5 P juga dikenal prinsip 3R yaitu 
pertama: Returns (laba yang diperoleh), artinya laba 
yang diperoleh mencukupi untuk membayar utang 
pokok dan bunga, Kedua: Repayment (pembayaran 
kembali) kemampuan membayar kembali utang 
debitor harus juga dipertimbangkan, dan ketiga: Risk 
Bearing Ability (kemampuan menanggung risiko. 
Berbagai unsure sebagaimana disebutkan diatas 
merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam 
pemberian kredit pada bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hakikat Pentingnya Penerapan Prinsip Kehati-hatian 
Pada Lembaga Perbankan

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian bagi 
perbankan adalah untuk menciptakan perbankan yang sehat. 
beberapa alasan antara lain, perlunya penciptaan perbankan 
yang sehat ada beberapa alasan dapat dikemukakan yaitu 
keunikan karakterististik perbankan yang rentan terhadap 
serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-
besaran (Bank Runs) sehingga berpotensi merugikan 
deposan dan kreditor bank; Penyebaran kerugian di antara 
bank-bank sangat cepat melalui contagion effect sehingga 

menimbulkan sistem problem; Proses penyelesaian bank-
bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang 
tidak sedikit; Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan 
tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (Financial distress) 
dan Ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada 
kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak 
efektifnya transmisi kebijakan moneter. 

Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit dan 
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk 
dalam memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah kepada nasabah debitur harus selalu 
berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Ada 
beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 
Perbankan yang merupakan asas-asas perkreditan yang sehat 
antara lain: adanya batas maksimal pemberian kredit, adanya 
jaminan, diterapkannya formula 5 P, 5 C dan 3 R agar dapat 
menghindari adanya kredit macet pada penyaluran dana 
masyarakat ini.

Saran

Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bank haruslah 
jelas baik dari sisi definisi tentang prinsip kehati-hatian 
maupun segala sisi perbankan yang mutlak diperlukan 
implementasi prinsip kehati-hatian. Perlu adanya perubahan 
Undang-undang Perbankan, dan Undang-undang Bank 
Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No. 21 tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan 
kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan 
bank termasuk pengawasan terhadap penerapan prinsip 
kehati-hatian bank.
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ABSTRAK

Pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber 
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dibiayai pemerintah melalui 
program Jamkesmas masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan baik dalam segi 
administrasi maupun dari segi sumber daya manusianya. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan daya 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 
belum tercukupinya tenaga yang melayani rawat jalan dan waktu pelayanan terbatas terjadi penumpukan pasien, oleh karenanya perlu 
peningkatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan untuk memperlancar serta memenuhi harapan masyarakat.

Kata kunci: peserta jamkesmas, pelayanan, kesehatan

ABSTRACT

The purpose of health development as a national commitment is to increase awareness, willingness, and the ability to live a healthy 
life for every person to realize the degree of public health as high, as an investment for the development of human resources socially and 
economically productive. In the implementation of government-funded health services through JAMKESMAS program still does not meet 
the expectations of society ,, it is necessary for improvement of services both in terms of administration and in terms of human resources. 
Qualitative methods as a research procedure that produces descriptive form of words written or spoken of people and behaviors that 
can be observed. Obtained a description of the research that has not been insufficient personnel serving outpatient and time limited 
service resulting in the accumulation of patients, therefore, need to increase in line with service needs and to facilitate and fulfill the 
expectations of society.

Key words: jamkesmas participants, services, health

LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus 
merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional 
tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak asasi 
manusia yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kualitas 
bangsa yang sehat yang mampu mewujudkan pembangunan 
nasional. Upaya pemenuhan hak setiap insan atas kesehatan 
merupakan prinsip dasar pembangunan kesehatan di 
Indonesia. (Direktorat JPKM, 2006). Upaya-upaya yang 
dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan 
kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi 
yang salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan. Salah satu persoalan tersebut 
adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 ayat (2) UUD 
1945 yang berbunyi:

“ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah 
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya 
merupakan program negara yang bertujuan memberi 
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk 
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 
layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan 
hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, 
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia 
lanjut atau pensiun.

Untuk memastikan jaminan sosial yang dilaksanakan 
beberapa penyelenggara dapat menjangkau kepesertaan yang 
lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi 
setiap warga negara, maka diundangkanlah Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional.
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Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
mengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan 
pegawai negeri, pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan 
beserta anggota keluarganya dan peserta lainnya adalah 
PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia. Badan ini 
ditetapkan berdasarkan PP no. 69 tahun 1991 dan telah 
diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang Undang nomor 24 
tahun 2011 mulai 12 Mei 2014, berkantor pusat di Jakarta, 
merupakan perusahaan nirlaba dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai penjamin pelayanan kesehatan bagi peserta askes. 
Di beberapa ibukota propinsi mempunyai kantor regional, 
sedangkan di Daerah Tingkat II (dapat terdiri dari beberapa 
Dati II) terdapat Kantor Cabang (KC). Di Daerah Tingkat 
II yang tidak terdapat kantor cabang ditempatkan Kantor 
Kabupaten/Kota. Kantor BPJS yang berada di Kabupaten 
Lumajang merupakan cakupan unit kerja dari cabang 
Jember. 

Jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) adalah 
bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin 
dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, 
diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak 
tahun 2008 dan merupakan perubahan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) 
atau lebih dikenal dengan Askeskin.

Kemiskinan merupakan salah satu hambatan terbesar bagi 
sebuah negara berkembang terutama untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Tingkat 
kemiskinan juga menjadi penyebab masyarakat miskin tidak 
mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang 
tergolong mahal. Namun, kemahalan akan biaya kesehatan 
tidak menjamin kualitas yang baik pada kesehatan itu sendiri 
karena Kualitas kesehatan masyarakat indonesia selama ini 
tergolong rendah. 

Masyarakat miskin adalah rumah tangga yang menurut 
penilaian Biro Put Statistik (BPS) masuk kategori miskin. 
Untuk itu berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan 
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).

Program jamkesmas sebagai kelanjutan dari program 
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin 
(askeskin) dilaksanakan untuk memenuhi hak dasar setiap 
individu/semua warga negara termasuk masyarakat miskin 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa transisi 
pelaksanaan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang 
sistem jaminan sosial nasional. Selanjutnya, penyelenggaraan 
akan diserahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) sesuai dengan UU SJSN.

Kebijakan jamkesmas/askeskin dilaksanakan untuk 
memenuhi hak dasar setiap individu/semua warga negara 
termasuk masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Kebijakan ini merujuk pada Deklarasi Universal 
Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
Tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang 
berbunyi:

 “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Lebih lanjut, Program jamkesmas diselenggarakan 
untuk:
• Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan 

kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan 
yang melaksanakan program Jamkesmas.

• Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang 
terstandar dan terkendali mutu dan biayanya.

• Terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang 
transparan dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, program jamkesmas diatur dalam 

Permenkes no. 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 
jaminan kesehatan masyarakat, yang menyebutkan 
Penyelenggaraan Program Jamkesmas dibedakan dalam dua 
kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu:
1. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas 

termasuk jaringannya
2. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah 

sakit balai kesehatan.
Sedangkan untuk setiap peserta jamkesmas berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi:
a. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama 

(RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP),
b. pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 

(RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) kelas III; 
dan,

c. pelayanan gawat darurat.
Sebagai bukti masyarakat miskin akan diberi kartu 

program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat 
Miskin (JPKMM) berlogo ASKES. Kartu tersebut merupakan 
bukti sah sebagai peserta askeskin untuk memperoleh 
pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan diberikan mulai dari puskesmas 
hingga rumah sakit. Pelayanan kesehatan ini berjenjang 
berdasarkan rujukan, pelayanan rawat jalan tingkat pertama 
diberikan di puskemas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan 
tingkat lanjutan diberikan di rumah sakit dan jaringannya. 
Begitu pun dengan pelayanan rawat inap tingkat pertama 
juga diberikan di puskemas dan pelayanan rawat inap tingkat 
lanjutan diberikan di rumah sakit.

Dalam hal ini, RSUD dr. Haryoto yang bekerja sama 
dengan BPJS sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat 
lanjutan sebagaimana tercantum dalam Permenkes no. 
40 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa rumah sakit 
merupakan penyedia pelayanan kesehatan tingkat lanjutan 
bagi para peserta jamkesmas. RSUD dr. Haryoto memberikan 
pelayanan dalam dua program yaitu rawat jalan tingkat 
lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan. 

Arti rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan 
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik ayau sub 
sub spesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan 
kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi 
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pelayanan kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan 
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau 
pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa 
menginap di ruang perawatan. Pelayanan Rawat jalan tingkat 
lanjutan ini diterapkan pada rumah sakit yang ditunjuk oleh 
BPJS sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, 
dalam hal ini RSD Dr. Haryoto yang ditunjuk sebagai 
pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terutama rawat 
jalan tingkat lanjutan. Dan merupakan salah satu rumah sakit 
yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi 
peserta jamskemas di Kabupaten Lumajang. Akan tetapi 
banyak beredar anggapan dari masyarakat yang menyebutkan 
bahwa pelayanan kesehatan di RSD dr. Haryoto Lumajang 
khususnya peserta jamkesmas masih kurang optimal. Oleh 
karena hal inilah yang menarik minat dari peneliti untuk 
melakukan penelitian di tentang bagaimanakah pelaksanaan 
pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan di RSD Dr. Haryoto 
Lumajang.

Di Kabupaten Lumajang, pelaksanaan rawat jalan tingkat 
lanjutan untuk program jamkesmas masih berpedoman pada 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006. Dikarenakan belum 
ditetapkan perda terbaru yang mengatur pelayanan rawat 
jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan untuk 
pasien di ruang kelas III.

Berdasarkan data dari balai pusat statistik di kabupaten 
Lumajang yang mendapatkan kartu Jaminan kesehatan 
masyarakat yaitu 426.701 jiwa pendataan ini diambil pada 
tahun 2008. Sedangkan untuk keterangan jumlah total 
kunjungan pasien dari para peserta jamkesmas ke RSUD 
dr. Haryoto Lumajang berdasarkan data dari PT. Askes 
(Persero) bahwa peserta yang benar-benar menggunakan 
haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah 
sakit dr. Haryoto hanya berjumlah 9.806 jiwa, baik dari peserta 
pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat 
lanjutan dan dari instalasi gawat darurat yang pendataannya 
diambil dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 
2012. Dengan persentase jumlah pasien terbanyak yaitu pada 
peserta pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar 84% 
atau kurang lebih sebesar 7.845 jiwa sedangkan persentase 
untuk peserta pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dan 
instalasi gawat darurat masing-masing sebesar 8%. Sehingga 
jelas terlihat dari data tersebut pelaksanaan program jaminan 
kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan rawat jalan 
tingkat lanjutan lebih besar jumlah pesertanya daripada 
para peserta pelayanan rawat inap tingkat lanjutan dan dari 
instalasi gawat darurat.

Kebijaksanaan merupakan dasar dalam suatu program 
yang bertujuan untuk kepentingan publik, apakah yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat guna pencapaian 
suatu tujuan. Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan 
yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis 
atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas 
publik.

Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan 
haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang 

menerima mandat publik atau orang banyak umumnya 
proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat 
banyak. Selanjutnya Kebijakan Publik akan dilaksanakan 
oleh Administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi 
Pemerintah. Adapun fokus utama dari Kebijakan Publik 
adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu 
yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau 
meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. 

Salah satu kebijakan dituangkan dalam program 
Jamkesmas (akronim dari jaminan kesehatan masyarakat) 
adalah sebuah program jaminan kesehatan untuk warga 
Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang 
kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak 
mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar 
kebutuhan dasar kesehatan yang layak dapat terpenuhi. 
Program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) 
diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program 
ini diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. 
Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan 
untuk:
1. Mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan 

rujukan tertinggi yang disediakan oleh jamkesmas dapat 
diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah. 

2. Agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat 
miskin.
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang di 

selenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama 
dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan 
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memudahkan perseorangan, kelompok dan ataupun 
masyarakat.

Sedangkan sasaran utama dari program ini adalah 
masyarakat miskin. Masyarakat miskin adalah suatu 
kondisi di mana fi sik masyarakat yang tidak memiliki akses 
ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, 
dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di 
bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang 
tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu 
dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi 
ekonomi, dan dimensi asset.

Program ini bertujuan untuk memenuhi pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat. Adapun kriteria pelayanan yang 
memuaskan menurut DR. Bob Woworutu (Noveniawanata, 
http://one.indoskripsi.com) adalah:
1. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.
2. Mampu memberikan pelayanan yang baik.
3. Tidak berbelit-belit.
4. Menyingkat waktu tunggu masyarakat.
5. Dapat menguntungkan semua pihak.

Mutu pelayanan hanya dapat diketahui apabila 
sebelumnya telah dilakukan penilaian, baik terdapat tingkat 
kesempurnaan, sifat, totalitas dari wujud serta ciri atau pun 
terhadap standar yang telah ditetapkan. Dalam kenyataannya 
melakukan penilaian ini tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan 
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mutu pelayanan tersebut bersifat multi-demensional yang 
artinya setiap orang dapat saja melakukan penilaian yang 
berbeda-beda tergantung dari latar belakang dan kepentingan 
masing-masing orang.

Secara umum sehat dapat diartikan sebagai suatu keadaan 
sehat jasmani dan rohani. Istilah sehat dalam kehidupan 
sehari-hari sering di pakai untuk menyatakan bahwa sesuatu 
dapat bekerja secara normal. Kebanyakan orang mengatakan 
sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan 
seorang dokter pun akan menyatakan pasiennya sehat 
manakala menurut hasil pemeriksaan yang dilakukannya 
mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal. 
Namun demikian, pengertian sehat yang sebenarnya 
tidaklah demikian. Pengertian sehat menurut UU Pokok 
Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 1 adalah keadaan 
yang meliputi kesehatan badan (jasmani, rohani (mental), 
dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, 
cacat, dan kelemahan. Pengertian sehat menurut Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1975 sebagai berikut: Sehat 
adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis penyakit, 
baik fi sik, mental, dan sosial.

Pada intinya paradigma sehat memberikan perhatian 
utama terhadap kebijakan yang bersifat pencegahan dan 
promosi kesehatan, memberikan dukungan dan alokasi 
sumber daya untuk menjaga agar tetap sehat namun tetap 
mengupayakan yang sakit segera sehat. Pada prinsipnya 
kebijakan tersebut menekankan pada masyarakat untuk 
mengutamakan kegiatan kesehatan daripada mengobati.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan 
Kesehatan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Dinyatakan 
bahwa:

“Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, 
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, 
atau dapatmenjadi tempat penularan penyakit serta 
memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan 
gangguan kesehatan.”

Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/
PER/III/2010 adalah:

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan dan gawat darurat.”

Dari pengertian di atas, rumah sakit melakukan 
beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, 
pelayanan penunjang medik pelayanan perawatan, pelayanan 
rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai 
tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para 
medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu 
teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari risiko 
dan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud, sehingga 

perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah 
sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Rawat jalan adalah pelayanan medis kepada seorang 
pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, 
rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa 
mengharuskan pasien tersebut di rawat inap (hospitalization). 
Sedangkan pasien rawat jalan adalah pasien yang dirawat 
tapi tidak menginap, perawatannya dilakukan secara berkala 
dan dengan petunjuk dokter sesuai dengan penyakit yang 
dideritanya.

Rawat jalan (ambulatory) adalah salah satu bentuk dari 
pelayanan kedokteran. Rawat jalan ini termasuk tidak hanya 
yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang 
telah lazim dikenal Rumah Sakit atau klinik, tetapi juga yang 
diselenggarakan di rumah pasien (home care) serta di rumah 
perawatan (nursing homes).

Pelayanan bagi peserta jamkesmas untuk rawat jalan 
tingkat lanjutan keberhasilannya dipengaruhi berbagai 
faktor, oleh karena itu dibutuhkan pemikiran untuk dapat 
meminimalisir berbagai faktor hambatan tersebut baik bagi 
peserta jamkesmas maupun petugas pelayanannya agar dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan. 

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan 
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan program jamkesmas 

pada rawat jalan tingkat lanjutan di RSD dr. Haryoto 
Kabupaten Lumajang?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan 
program jamkesmas pada rawat jalan tingkat lanjutan di 
RSD. Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis apakah pelaksanaan program 
jamkesmas dapat dilaksanakan dengan baik dan 
kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam 
pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan daya deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Penentuan informan menggunakan 
teknik purposive sampling, di mana informan di sini adalah 
orang-orang yang dijadikan sumber informasi data yang 
diperlukan dalam proses penelitian. Sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Analisis data dimulai sejak pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
atau verifi kasi.
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HASIL PEMBAHASAN

Peneliti menyajikan pembahasan dari hasil hasil penelitian 
yang didapat dari hasil wawancara dengan informan yaitu dari 
poliklinik dalam, petugas administrasi dalam hal ini adalah 
karyawan. Askes serta peserta jamkesmas yang periksa 
ke poliklinik penyakit dalam. Dikarenakan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
maka informan yang diminta informasi bisa mewakili dari 
objek penelitian sehingga dalam wawancara yang dilakukan 
dengan para informan, pertanyaan yang diajukan dibatasi. 
Terutama untuk pelayanan yang akan diterima disesuaikan 
dengan informasi yang dibutuhkan.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pelayanan 
peserta jamkesmas untuk rawat jalan tingkat lanjutan 
di RSD dr. Haryoto Lumajang sudah diusahakan sesuai 
dengan peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2012 
dan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi fasilitas yang 
belum lengkap mengakibatkan pasien harus dirujuk ke rumah 
sakit lain dengan fasilitas yang lebih lengkap fasilitasnya. 
Hal itu merupakan usaha dari pihak rumah sakit agar pasien 
mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Sebelum masuk pada alur memperoleh pelayanan 
kesehatan yaitu pemberi pelayanan kesehatan rumah sakit, 
peserta jamkesmas perlu memahami terlebih dahulu alur/
cara memperoleh pelayanan Jamkesmas. Proses untuk 
memperoleh Jaminan Kesehatan Masyarakat atau biasa 
disebut Jamkesmas juga menjadi persoalan tersendiri bagi 
masyarakat miskin. Banyak warga yang mengeluhkan 
tentang proses/alur untuk memperoleh Jamkesmaskot mulai 
dari wilayah tempat tinggalnya dari puskesmas sampai 
dengan Rumah Sakit (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang 
dituju. Untuk itu warga miskin perlu mengetahui secara detail 
dan jelas mengenai alur untuk memperoleh layanan jaminan 
kesehatan masyarakat dengan pemahaman sebaik-baiknya, 
agar tidak menjadi masalah baik bagi warga miskin selaku 
penerima layanan kesehatan maupun pihak petugas BPJS 
Kesehatan dan rumah sakit.

Berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan warga 
miskin yang ingin mengakses pelayanan kesehatan bagi 
dirinya harus melalui prosedur yang sudah ada, baik pada 
tingkat pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit

Dari hasil wawancara dengan petugas pendaftaran, 
masih terdapat masyarakat yang belum paham tentang 
persyaratan untuk mengurus jamkesmas sehingga banyak 
yang merasa dipersulit. Pada faktanya ketidaktahuan secara 
jelas tentang administrasi yaitu persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi membuat masyarakat yang belum dapat 
memenuhi administrasi pendaftaran harus bolak-balik untuk 
menyelesaikan administrasi pendaftaran.

Tahap Pendaftaran berguna untuk mendata seberapa besar 
dan banyaknya para peserta jamkesmas yang menggunakan 
haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
layak dengan fasilitas lengkap yang telah disediakan oleh 

pemerintah untuk Warga Negara Indonesia yang harus 
dilindungi kesejahteraan hidupnya. 

 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 
tidak dijelaskan tentang bagaimana seorang peserta 
jamkesmas mendaftarkan dirinya untuk menjadi Peserta 
namun berdasarkan dari data yang diperoleh melalui Dinas 
Kesehatan bagian Pelayanan Kesehatan bahwa pendataan 
dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) melalui laporan yang diberikan 
berdasarkan sensus oleh ketua RT, RW, Kelurahan dan 
kemudian Kecamatan. TNP2K yang kemudian menyerahkan 
kepada Dinas Sosial Kota dan akhirnya berikan kepada Dinas 
Kesehatan. 

 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Lumajang yaitu 
sebagai Rumah Sakit yang melaksanakan Program jamkesmas 
tersebut, mereka hanya memberlakukan syarat pengurusan 
keabsahan kartu jamkesmas yaitu berupa verifi kasi data 
sehingga Rumah Sakit dapat mengetahui apakah pemegang 
kartu jamkesmas sekarang ini adalah benar-benar pemilik 
kartu jamkesmas tersebut karena menurut petugas loket 
administrasi jamkesmas hal-hal yang berkaitan dengan 
pendaftaran adalah bukan urusan dan tanggung jawab pihak 
rumah sakit sehingga pihak rumah sakit juga tidak memiliki 
wewenang dan kewajiban untuk tahap pendaftaran ini. 

Diketahui berdasarkan wawancara dan pengamatan, 
minimnya jumlah petugas loket mengakibatkan adanya 
penumpukan pasien di ruang loket pendaftaran yang harus 
sabar menunggu antrian dikarenakan harus melayani 
pendaftaran pasien askes dan pasien jamkesmas, sementara 
terdapat jumlah pasien yang cukup banyak yang harus 
dilayani oleh petugas yang terbatas dalam jumlahnya yaitu 
hanya dua orang, ditambah lagi terbatasnya waktu pelayanan 
membuat masyarakat belum dapat dilayani secara cepat dan 
tepat waktu. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
pasien yang memang dalam kondisi sakit dan masih harus 
antri lama apabila pendaftar begitu banyak dan tidak dapat 
dilayani dalam waktu singkat, akan berpengaruh terhadap 
kondisi pasien yang penyakitnya cukup parah. 

Selain itu jumlah tenaga medis di poli yang belum 
mencukupi pelayanan dan jumlah petugas di loket pendaftaran 
dan jam buka poli yang cukup singkat mengakibatkan 
banyak pasien yang harus sabar menunggu antrian untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Penumpukan pasien 
banyak terdapat di loket pendaftaran, ruang tunggu poli rawat 
jalan serta antrian pengambilan obat di apotik rumah sakit 
yang memang harus menunggu lama untuk dapat pelayanan 
sesuai kebutuhan. Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan di 
RSD dr. Haryoto terkesan lambat dan tidak memuaskan.

Di samping itu dari hasil wawancara dengan pasien peserta 
jamkesmas dapat diketahui bahwa perlakuan dari para tenaga 
medis terhadap para pasien jamkesmas dengan pasien umum 
berbeda. Terkadang petugas medis lebih mengutamakan 
pelayanan terhadap pasien umum dibandingkan dengan 
pasien peserta jamkesmas. Hal ini mengakibatkan banyak 
timbul keluhan dari para pasien peserta jamkesmas yang 
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merasa tidak puas atas pelayanan yang telah dilaksanakan 
di RSD dr. Haryoto. 

Hambatan yang terjadi di luar Rumah Sakit dan yang 
mengakibatkan tidak semua Warga Negara Indonesia 
mendapatkan haknya dari Pemerintah adalah Tidak adanya 
pembaharuan terhadap data kepesertaan jamkesmas. 
Dokumentasi dan pembaharuan data peserta jamkesmas 
tidak dilakukan oleh Pihak Rumah Sakit Daerah Dr. Haryoto 
Kabupaten Lumajang. Pembaharuan data dilakukan melalui 
sensus setelah itu data-data sensus di serahkan kepada Pihak 
Rumah Sakit. Pihak Rumah Sakit hanyalah Penerima dari 
data-data yang di berikan. 

Selain dari pihak Peserta jamkesmas yang telah terdaftar 
dalam Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
tersebut, kesulitan juga terdapat dari Pihak lain yang tidak 
terdaftar dan sebenarnya mampu membayar biaya pengobatan 
dan pemeriksaan. Atau lebih dikenal sadikin (sakit sedikit 
miskin). Para pihak ini tidak menyadari bahwa pemerintah 
mendahulukan hak-hak para warga negara Indonesia yang 
tidak mampu membayar dalam hal perlindungan kesehatan 
untuk diri mereka sendiri bukan untuk mereka yang mampu 
membayar tetap tidak ingin mengeluarkan uang pribadi 
mereka untuk kepentingan kesehatan mereka. Dengan kata 
lain: “jika ada yang gratis, kenapa harus bayar?”. Terkadang 
kata-kata itulah yang muncul di pikiran para masyarakat 
yang mampu melakukan perlindungan kesehatan sendiri 
tanpa harus dilindungi oleh pemerintah. Hal ini ungkapkan 
oleh petugas. Askes bagian loket pendaftaran. (Wawancara 
tanggal 28 Mei 2013)

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dibuat oleh 
peneliti maka simpulannya adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesmas di rumah 

sakit dr. Haryoto Lumajang dari tahap pendaftaran, 
verifikasi data, pelayanan kesehatan sudah cukup baik 
dan disesuaikan dengan Permenkes no. 40 tahun 2012.

2. Terdapat banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan 
pemberian pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat 
terutama pada rawat jalan tingkat lanjutan di RSD 
dr. Haryoto, diantaranya yaitu:
a. Faktor Intern yang terdiri dari: kurangnya jumlah 

petugas loket administrasi dari .Askes dan petugas 
medis poli yang mengakibatkan pasien harus sabar 
menunggu dan terjadi penumpukan pasien, serta 
tingkat pengetahuan tentang persyaratan yang perlu 
diketahui dari para peserta jamkesmas yang sedikit 
menghambat proses administrasi. Dan perilaku 
dari para petugas medis yang membeda-bedakan 
perlakuan dalam memberikan pelayanan kesehatan 
antara pasien jamkesmas dengan pasien umum serta 
waktu buka poli yang terlalu singkat dikarenakan 
harus berbagi dokter dengan ruangan inap.

b. Faktor Ekstern yang terdiri atas: tidak adanya 
pembaharuan data tiap tahunnya yang mengakibatkan 
pasien yang seharusnya tidak dapat tapi malah dapat 
pelayanan jamkesmas. 
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ABSTRACT

One of the English skills in English Proficiency Test is Listening. Listening section of EPT consists of Part A, B, and C. In part A, 
students listen to the short dialogue of two speakers on the recordings. Part B is long dialogue and Part C is short lecture. In order to 
perform well on the listening test, students learn the listening strategies, such as practices on idioms, implied meaning, emphasis, stress, 
and tone, sound discrimination, comparison, and specific content question. Mastering the listening strategy promotes the relevant 
technique for students in order to improve the listening score on the test. The students of Dentistry make significant progress on the 
score of listening section. The EPT preparation provides students with some practices on listening strategy. The benefit of using this 
strategy are (1) Recognizing the keywords of a dialogue (2) Interpreting the meaning of words (3) Understanding the detail information 
(4) Deciding the best answer for the question (5) Making conclusion from the topic of a dialogue. Applying the strategy of listening also 
affects the understanding of sentence expression and words meaning in Reading section. The understanding of the talk in English on 
the recordings creates the ability to comprehend the listening materials. As a result, the students of Dentistry improve their listening, 
structure, and reading skills on EPT.

Key words: English Profi ciency Test, Listening strategy, Long conversation, Short dialogues, Short Lecture

INTRODUCTION

Language is part of community life. The interaction 
between two or more people becomes benefi cial if there are 
exchanging information and social-culture understanding. 
A person from a certain country can talk with someone 
from another country through email and social media, like 
Facebook and Twitter. There is a culture exchange when 
people interact with each other. A positive knowledge on 
certain discussion will be an interesting topic that speakers 
may continue to extent the conversation. One of the most 
important skills in communicating is listening which plays 
great role in a successful learning English communication. 
An answer is spoken as the production of listening process 
from the interlocutors. A listener in English communication 
should pay attention on the main topic of the discussion. It 
can be concluded that a good speaker as a result of a good 
listening strategy.

Listening as one of English skills is taught in University. 
The ability of understanding the oral presentation of a 
speaker takes a signifi cant role for a successful learning 
of student in a class. Listening is an enjoyment because 
we simply pay attention on what the speaker has said and 
listened to the messages which are valued as knowledge 
and new information. The listening activities which can be 
experienced in daily life and conversation are interesting 
actions for language skills improvement. (Craven, 2008). 
The students of Hang Tuah University who have joined 
Test of Foreign Language in Language Laboratory, still 
needs improvement on listening skill. The fact that they get 
lower score in listening, is a big challenge for the lecturer 

in educating and training them to be able to increase their 
scores. As it is important for the students who will prepare 
themselves for thesis proposal to get the certifi cate of English 
Profi ciency Test (EPT), teaching technique in preparing 
students before doing the test is the main requirement. If the 
lecturer doesn’t teach and train them in listening strategy, 
students will get lower score in listening. 

Listening becomes the weakness because of lack in 
practicing and inappropriate teaching technique. Listening 
is considered as insignifi cant material to teach and students 
are rarely assessed on their listening skill. This condition 
creates the imbalance between listening and another skill in 
English. (Field, 2009). There are many listening materials 
which can be found at home, school, and public places. 
Students can watch a movie and listen to the dialogue in a 
movie at home. Schools also provide some cassettes available 
in the laboratory or library which can be learnt with friends 
in group. Foreigners talk in English at Kuta beach, museum 
and many interesting places. It means that listening is part 
of our daily life. Children listen to their parents. Students 
pay attention carefully on teacher explanation. The offi ce 
workers listen to the manager’s order. In other words, the 
daily activities that all students have experienced, teach them 
to listen. It isn’t the curriculum failures, unskilled lecturer’s 
technique, and student lack of motivation. If life teaches 
them how to listen well, the problem of understanding the 
messages is solved. 

Listening strategy should be used for teaching listening 
comprehension at University level. Students are expected 
to learn how to communicate effectively. This objective 
needs the collaboration between listening comprehension, 



73Wahyuni: Listening Strategi for Improving the Students Score 

new knowledge, critical thinking, and ability to organize the 
ideas into oral statement (Kotzman, 2008). This is what the 
lecture always wish that the learners able to use English as 
communicative language. The consideration also follows 
when social interaction occurred, such as positive changes, 
outcomes, and potential values or culture. Listening skill 
needs the ability to understand the meaning of sentences in 
contextual life. A sentence may have different meaning when 
it is stated in different time, interlocutors, and situation. 

The task of a lecturer in teaching listening is to understand 
what students need in targeting the mastery of language skill. 
This is a crucial matter that a good lecturer must provide 
subject and material which fulfi ll student expectation to 
train the area of listening weaknesses. The responsibility of 
lecturer is to make the situation of learning acceptable for 
student perspectives and the technique gives some practices 
to make them recognize the strategy (Schultz, 2003). It is a 
fact that some students may have a diffi culty in understanding 
the communication on listening, but some may consider that 
listening isn’t a big problem for them to comprehend. The 
point is how to maximize the student ability of listening to get 
the higher score in English Profi ciency Test. This is the goal 
of introducing the listening strategy that students are trained 
to memorize the steps and apply them in listening section. 

A successful listening mastery doesn’t come instantly, it 
requires some efforts in delivering a meaningful technique 
for lecturer and understanding the language expression 
for students. On listening section, students will hear some 
dialogues. Part A has 30 questions and each question has 
different topic. Part A consists of questions about idioms, 
implied meanings, emphasis, stress, and tone, sound 
discrimination, and comparisons. Part B has long dialogues 
which have two types of listening selections: long dialogues 
between two speakers and short lectures with three or four 
questions each. Part B consists of practices on idioms, 
implied meanings, and comparison. Furthermore, the level 
of diffi culty in Part B is higher than part A because it includes 
history, science, and university knowledge. Part C is short 
lectures that contains information about university orientation, 
such as academic lectures, descriptions of course, and faculty 
policies. The focus of talks is to test oral comprehension of 
academic presentations. Part C contains practices on specifi c 
contain questions that provide detail information. 

The strategy in listening for English Profi ciency Test is 
different from another listening material. Students may try to 
understand what they hear on listening section by focusing on 
what the speakers said in term of the word stress, the rising 
and falling tone of the statements form the second speaker, 
key words, and idioms (Hinkel, 2005). While students are 
listening, they are forbidden to write on the test book and 
read the possible answers because reading the options can 
distract the concentration of listening the dialogue. Listening 
comprehension means getting the information from the audio 
presentations which needs concentration and ability to infer 

the meanings. Moreover, it needs vocabulary mastery and 
sentence expression to reach the understanding fully. 

The way of people listen to speaker dialogue is sometime 
ineffective that they try to understand and give meaning to all 
the words they hear. That is incorrect technique that makes 
them unable to answer correctly. In listening to the academic 
material like English Proficiency Test, students should 
anticipate and guess the message in context of speaking 
topic (Sullivan & Garbutt, 1991). The answer of listening 
question is sometime implied that ask students to guess from 
the context of a dialogue, the stress and intonation from the 
second speaker. Moreover, the knowledge of interpreting 
words to get the meaning plays important strategy in 
enhancing the listening skill. 

In order to get the understanding of listening skill, the 
knowledge of listening direction, passages, and types of 
questions, the strategy is needed. Furthermore, the ability 
to differentiate the types of questions can help students to 
choose the right answer. Students must differentiate between 
gist questions and stance questions. Gist questions refer to 
overall ideas of statements in the dialogue. Stance questions 
relates to the speakers’ feel and attitude toward the problem 
or conversation context (Phillips, 2006). The detail steps of 
listening strategy are as follow. 

(1) Read the directions carefully.
(2) Listen carefully to the passages
(3) Pay attention on the question
(4) Analyze the types of question
(5) Choose the best answer to each question
(6) Do not spend much time on a question that is unsure 

of

Students at University level in Indonesia are students of 
SLA that they have to do the practices to increase the ability 
of English skill, especially listening. Speaking English isn’t 
the daily conversation in the community so that listening is 
also the activity that they can get when they are studying 
in the class. The active students may try hard to improve 
the listening skill by listening to the music from the radio, 
watching the news on BBC, and listening to the interviews 
or documentary of social and science. To do the listening 
activities, students must concentrate and understand the 
context because the solution, answer, and the topic can be 
guessed by collecting all the information from what to hear. 
In order to get the relevant answer from the context, knowing 
the intuition and guessing are the technique to feel certain 
about the answer because students must know that they have 
limited time, so thinking wisely in that situation can help 
them to answer on time (Gear, 1993).

The listening cassettes in daily learning and exercises 
should be repeated in order to make students be accustomed 
to the dialogues in English. The strategy for lecturer in 
teaching listening during the learning process is providing 
the recording script so that they can see the conversation 
and match with audio cassettes (Phillips, 2003). This can’t 
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be neglected that students are still in the learning phase that 
they need guidance, basic instructions, and feedback for the 
improvement. The easiest way of learning listening strategy 
will help students to understand correctly on the test. The 
preparation course should be designed to fulfi ll the need 
of student mastery in listening. The course must solve the 
weaknesses and have the learning target which aims to 
increase the student score. 

The listening practices must be given every day for a few 
months because the student progress doesn’t come in short 
time, it takes long period time from some reinforcements 
through class activities, extensive practice, such as watching 
a daytime drama on television, listening to a radio program, 
and music lyrics (Sharpe, 1996). The students must be 
encouraged that they need to do some efforts regarding the 
English Profi ciency Test preparation. Because the lowest 
score is on the listening section, students must be given a 
lot of exercises to make them prepare for the test. Practices 
always create perfection that guarantee a learner to do the 
best in any situation of educational system. The listening 
exercises promote a learning style which involves them to 
get the right strategy of answering all questions in listening 
dialogues Part A, B, and C. 

The strategy of choosing the best answer in listening isn’t 
guessing the answer randomly. It is suggested that elimination 
the incorrect answers from the options available might 
help students to read them and consider one answer will 
be suitable according to the understanding (Sharpe, 2005). 
The listening strategy gives advices as the consideration 
for test preparation. It can be concluded that to be able to 
listen correctly, extensive practices on academic and social 
recordings are needed. Moreover, the strategy also includes 
the techniques of teaching listening in the classroom. There 
are three strategies that must be introduced to the students 
(Hinkel, 2005). 

Practices on short dialogues ( Listening Part A).

There are fi ve strategies in practicing short dialogue in 
Part A. The teaching technique of introducing the strategy 
is providing the example of dialogue in idioms, implied 
meanings, emphasis, stress, and tone, sound discrimination, 
and comparison. 

Practices on Idioms. 

Idiom means fi nding out the same meaning or synonym. 
The technique of recognizing words doesn’t come from 
analyzing all words in dialogue. Students need to fi nd the 
keyword from the conversation. The words are usually 
mentioned by the second speaker. The result of the meaning is 
the production of using vocabulary knowledge. The example 
of listening Part A that includes Idioms is as follow. 
Woman : Did Ann fi nish her wedding preparations?

Man : After the fl orist dropped off the samples of 
fl ower arrangements, Ann spent the  whole 
day picking out the prettiest ones.

Narrator : What does the man say happened?

In the test book, the options are:
A Ann was picked up near the florist’s
B The florist dropped the flowers
C Ann was choosing the flowers for the wedding
D The florist arranged the flowers as Ann wanted

The keyword of the dialogue above is from the sentences 
mentioned by the second speaker or the man. The word 
“picking out” means choosing. The context of conversation 
informs that Ann was choosing the fl owers. The best answer 
of the question is (C) Ann was choosing the fl owers for the 
wedding. 

Practices on implied meanings.

Implied meanings are also called as inferred meanings 
which refer to the interpretation of keywords in a dialogue. 
In order to interpret correctly, students must use the prior 
knowledge and focus on the dialogue situation on recording. 
The implied meaning is easily found when the interpretation 
has closest meaning with the best option. The example of 
implied meaning in listening section is as follow.
Man :  I’d like to make reservation for next Friday. 

We’d like to sit by a window, if  possible.
Woman :  You’ll need to call next Monday, then.
Narrator :  What does the woman imply?

In the test book, the options are:
A She thinks that Friday is not a good day
B It’s too early to make a reservation
C Window seats won’t be available until Monday
D Reservations for seats are not accepted here

The dialogue above shows that the keywords are implied 
which must be interpreted from the context and situation of a 
dialogue. The second speaker mentioned “you’ll need to call 
next Monday” which implies the instruction of reservation 
for fl ight ticket is recommended next week. The best answer 
is (B) it’s too early to make a reservation.

Practices on emphasis, stress, and tone.

Communication between two speakers in the dialogue 
is always meaningful which can be seen from the emphasis, 
stress, and tone of the statements. The second speaker gives 
the stress on the intonation to express feeling and thought 
toward the fi rst speaker question and statement. The emphasis, 
stress, and tone can represent the meaning of conversation. 
The example is as follow.
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Woman : The door bell is ringing
Man : Why is it always my turn to answer the 

door?
Narrator : What does the man imply?

In the test book, the options are:
A Someone else should answer the door
B His job is to answer the phone
C He needs to turn the door handle
D He needs to give an answer

The words “my turn” are said using stress and tone which 
give implication to the listener that the second speaker thinks 
that it is always his job to open the door, he asks for someone 
else to do it. The best answer to this question is (A) someone 
else should answer the door. 

Practices on sound discrimination

The technique of learning sound discrimination in 
listening requires the knowledge of differentiate the 
meaning of noun and verb. The example of practice on sound 
discrimination is as follow. 
Man : This area is so crowded that there is no room 

to work
Woman : The fi les on the desk should be removed and 

put on the shelf
Narrator : What is the woman suggesting?

In the test book, the options are:
A Moving the disc
B Clearing off the desk
C Shelving the task
D Putting away the vials

The conversation above shows the discrimination in 
saying words. The word “should be removed” means that 
the desk should be clean. The best answer of this question is 
(B) clearing off the desk. 

Practices on comparison.

In order to get the meaning by comparing the meaning of 
words stated, students should understand the pattern in degree 
of comparison. The example of practice on comparison in 
listening is as follow.
Man : Both Alex and Dan look fi t
Woman : Although Alex weighs as much as Dan, he 

is fi ve inches shorter
Narrator : What does the woman mean?

In the test book, the options are:
A Alex is heavier than Dan
B Alex is not as heavy as Dan
C Dan is shorter than Alex
D Dan is taller than Alex

This dialogue contains comparison that Alex is being 
compared with Dan. The sentence “he is fi ve inches shorter” 
means that Alex is shorter than Dan. The best answer is (D) 
Dan is taller than Alex. 

Practices on long dialogues (Listening Part B). 

Man : I’ve always wanted to ask you why you read 
the New York Times instead of the Seattle 
Post. If we live in Seattle, don’t you want 
to learn about the local news? For example, 
did the Times report the new developments 
in Vancouver?

Woman : Of course, I do, but the Times has a much 
better coverage of the international and 
national news. You are right, the Post covers 
the regional news in depth, but I learn more 
from the Times. And their movie reviews are 
the best. I read them every week. The Seattle 
news is covered in all radio reports, so I listen 
to the radio to fi nd out what’s happening in 
the city.

Man : So, you read the paper and listen to the radio. 
Now that I think about it, I do that, too. 
Yesterday, I heard that Portland is expanding 
its convention complex to bring more visitors 
to the city. Because Portland is not on the 
coast, not many tourists go there.

Woman : I read about it in the Times. They do have 
a very good coverage of developments 
throughout the country. 

Practices on idioms.

1. Where do the man and the woman live?
A New York
B  Seattle
C Vancouver
D  Portland

From the conversation above, it shows that the answer 
is stated in the conversation that the man and woman live in 
Seattle. Sometime students are confused with the word “New 
York Times,” that they sometime think that the man and 
woman live in New York. The best answer of the question 
is (B) Seattle

Practices on implied meaning

2. What does the woman do to keep up with the local 
news?
A She gets the New York Times
B She reads about it in the Seattle Post
C She listens to the news on the radio
D She watches TV and goes to the movies.

As it is mentioned by the woman that she likes to read 
New York Times and Seattle Post, it makes students have to 
fi nd out what is implied by the woman. It is stated that the 
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woman listen to the radio to fi nd out what’s happening in the 
city. The best answer of the question is (C) She listens to the 
news on the radio. 

Practices on comparison.

3. How does the man stay up-to-date with the news?
A He reads the newspaper and listens to the radio
B He travels to Portland to attend conventions
C Usually, he pays attention to regional news
D He talks to tourists who come to visit the city

This question contains a comparison in which the man 
made comparison between New York Times and Seattle Post. 
He mentioned that he read Times and also Seattle. Times 
has much news about international and national, on the 
other hand, Seattle Post only has local news. The man read 
newspaper to fi nds out the international news and listen to the 
radio to know the local news. The best answer of the question 
is (A) He reads the newspaper and listens to the radio. 

Practices on short lecture (Listening Part C). 

In order to get the detail information from the recording, 
students must listen carefully to the specifi c content questions 
related to the lecture about university, faculty, campus life, 
library, science, and education. By understanding the speaker 
said on the listening Part C, background knowledge about 
education and social science are needed to support the 
understanding and fi nd the best answer. The example of short 
lecture in Part C is as follow.
Woman : In most airports, mail and other freight 

except the passengers’ baggage is handled 
as cargo. In recent years, the number of tons 
of cargo processed by major airports has 
been growing twice as fast as the number 
of passengers. In small airports that have 
no separate cargo facilities, cargo is carried 
together with the passenger baggage. On the 
other hand, in large airports, cargo is directed 
to separate terminals that exclusively process 
cargo. After cargo is delivered to the airport, 
it is grouped by destination and, occasionally, 
by carrier company. Large postal outlets 
in airports sort mail to be delivered by 
various fl ights, depending on their scheduled 
departures and arrival times. Commercial 
cargo includes a wide range of articles, 
such as electronic goods, processed food 
items, machine parts, and even agricultural 
equipment. Airline economists claim that, 
because transporting goods doesn’t require 
serving meals and drinks and employing 
stewards, companies make greater gains by 
carrying cargo than by carrying passengers. 

1. How is cargo processed at major airports?
A It is routed to separate cargo terminals
B It is separated from mail by machine

C It is loaded when passengers board the planes
D It is shipped to smaller airports

The information about how cargo is handled as the 
lecture that students will get many knowledge in business 
and transportation aspects. The detail information provides 
many ideas that enrich the social knowledge. According to 
the question about the process of cargo, it is explained on 
the recording that the process is separated and grouped by 
the destinations. The best answer of the question is (A) it is 
routed to separate cargo terminals

2. Where is mail sorted?
A In postal offices
B In airports
C On aircraft
D In commercial outlets

From the recording, the students will hear the detail 
information about how mail is sorted. It is stated that large 
postal outlets in airports sort mail to be delivered by various 
fl ights, depending on their scheduled departures and arrival 
times. The sentences provide information that the mail is 
sorted in the airport. The best answer of the question is (B) 
In airports. 

It can be concluded that listening strategy of practicing 
Part A, B, and C provide students with some exercises on 
idioms, implied meanings, emphasis, stress, and tone, sound 
discrimination, comparison, and specifi c content question. 
The complete process gives benefi t to the student of listening 
skill. The lecturer expectation from applying the strategy is 
that students will improve the score of listening section and 
the strategy will benefi t for the further study of listening 
comprehension in all materials. Listening strategy is not only 
for EPT preparation but also for any topics of listening that 
the students hear. 

METHODOLOGY

The sample

There are 22 students of Dentistry who have joined 
the test and the results show that the lowest score is the 
listening section. All students also joined the preparation 
course in Language Laboratory for 16 meetings. During 
the meetings, students are introduced the listening strategy 
and given some practices on listening. As the standard score 
of EPT in Hang Tuah University is 500 which is valid for 
graduation requirement, students feel the need of listening 
improvement. 

THE PROCEDURE

The technique of teaching listening in improving the 
student consists of three aspects, namely practices on 
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listening part A, B, and C. Each stage will provide exercises 
for students to learn. The detail practice can be seen in 
graphic below.

There are twenty two students who take preparation course 
on EPT who do the practices emphasized on Idioms, implied 
meanings, specifi c content questions, sound discrimination, 
comparison, and emphasis stress and tone. Here, they have 
to master these strategies in order to perform well on the test. 
The expectation from using listening strategy is the increase 
score on listening section so that it will also improve the 
total score of EPT. Furthermore, the strategy will solve the 
weaknesses on student listening ability. 

RESULTS

The listening strategy provides the technique to answer 
the questions on listening Part A, B, and C and the results 
shows the improvement in listening test score. There are 
twenty two students who have joined English Profi ciency 
Test in Language Laboratory. These students tried the test 
and didn’t get the training of learning listening strategy. 
Because of the lack of practices in English skills, the scores 
are less than 500. The fact that the standard score of EPT 
is 500 for Dentistry, it can be concluded that the ability of 
student’ English profi ciency in listening is low. The results 
are as follow. 

The students of Dentistry get the score below 500, and the 
lowest skill is on listening section. The highest score of EPT 

before the training is 483 and the lowest listening score is 
13 out of 50 questions. There are three skills for profi ciency 
test, namely listening, structure and reading. Table 1 shows 
that the lowest skill is listening. This means the trainer should 
emphasis the teaching on practicing the listening skill. It is an 
obvious that in order to master the English ability, a student 
doesn’t only read and write the English pattern well, but also 
listen the dialogues in English well. English is a unity which 
all skills should be mastered by the students. In order to listen 
the conversation on recording well, students must focus the 
training on listening. They have practiced idioms, implied 
meanings, emphasis, stress, and tone, sound discrimination, 
comparison, and specifi c content questions. In 16 meetings, 
the trainer gives the tutorial on listening skill. Students are 
provided some exercises on part A, B, and C. The effects 
of teaching listening strategy for the students of Dentistry 
improve the ability of:

(1) Recognizing the keywords of a dialogue
(2) Interpreting the meaning of words
(3) Understanding the detail information 
(4) Deciding the best answer for the question
(5) Making conclusion from the topic of a dialogue

The students who have joined the course, make some 
improvements on their listening ability. The strategy of 
listening meaningfully promotes the learners to understand 
the conversation on the recordings and reach higher score in 
listening section. The result of student listening score after 
joining the course is as follow. 

Table 2 shows the improvement of listening score which 
proves listening strategy is the suitable technique for listening 
comprehension. The results also show that students can reach 
45 points out of 50 questions in listening. This is a remarkable 
effort which done by students. It proves that the listening 
strategy gives benefi t to the student listening improvement. 
The scores show that all of them get above 500. This is 
beyond the lecturer expectation that the students can get 
higher score than the standard determined by University. In 
fact, there are 15 students who get more than 520 as the EPT 
score. It means that mastering listening skill really increases 
the grade point. Because of EPT preparation on the listening 
skill, the students of Dentistry have made great achievement. 
It can be seen from the comparison of EPT score before and 
after the training.

Table 3 shows the differences between the fi rst and the 
second of listening score. The fi rst listening score refers 
to the results of EPT when the students didn’t get the EPT 
preparation. The second listening score refers to the results 
of EPT after they get the training of listening practices and 
strategy. In addition, some students can do listening test well 
that they can get 45 out of 50 questions. It can be seen that 
listening isn’t a diffi cult material to be mastered and the 
students of Dentistry prove it by achieving good score on 

Graphic 1. ............
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Table 1. The Score of EPT before EPT preparation

No Name Listening Structure Reading Score
1 Insana Arina P 18 25 33 473
2 Ayu Fadhilah 15 25 30 460
3 Devina Anantiningrum 20 24 27 463
4 Elok Nafi lah F 21 30 28 483
5 Putri Aditya P 21 26 23 460
6 Rosalina Tri 13 24 30 446
7 Farida Ayu 22 22 28 460
8 Tsalisia Nur Oktavia 23 23 26 463
9 Robert Hartono 16 24 28 450

10 Dinda Ayu M 18 22 28 450
11 Gaharu Firdianto 19 23 28 456
12 Fatma Safi tri 24 27 25 473
13 Indhan Yuniar P 15 25 30 460
14 Jemie Kurniawan 18 24 27 456
15 Grace Diana A 19 23 28 456
16 Nurya Handika S 20 22 31 463
17 Vita Narastri 19 20 21 433
18 Fifi n M.S 20 23 27 460
19 Yulia Arindra 13 17 27 416
20 Debora Yublina R 24 27 25 473
21 Citra Agustien 25 26 26 476
22 Dwi Prastyo Pyandaru 19 22 26 450

Table 2. The score of listening after EPT preparation

No Name Listening Structure Reading Score
1 Insana Arina P 38 30 37 543
2 Ayu Fadhilah 45 25 33 536
3 Devina Anantiningrum 37 26 35 523
4 Elok Nafi lah F 40 25 35 526
5 Putri Aditya P 30 29 32 510
6 Rosalina Tri 30 32 32 520
7 Farida Ayu 37 23 39 523
8 Tsalisia Nur Oktavia 26 32 28 500
9 Robert Hartono 30 29 32 510

10 Dinda Ayu M 37 28 39 540
11 Gaharu Firdianto 44 34 32 560
12 Fatma Safi tri 45 24 32 530
13 Indhan Yuniar P 39 20 33 503
14 Jemie Kurniawan 40 25 35 526
15 Grace Diana A 38 22 35 513
16 Nurya Handika S 45 27 39 556
17 Vita Narastri 39 28 40 546
18 Fifi n M.S 45 31 40 573
19 Yulia Arindra 35 30 30 520
20 Debora Yublina R 40 20 32 500
21 Citra Agustien 28 25 40 510
22 Dwi Prastyo Pyandaru 43 25 40 546
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the listening section. It also proves that mastering listening 
strategy by learning idioms, implied meaning, emphasis, 
stress, and tone, sound discrimination, comparison, and 
specifi c content question are believed as the right technique 
to be mastered. 

The learning process of listening skill gives impact for 
the further study for the students that they apply it not only 
for EPT preparation but also for listening materials in the 
class. When students understand the function and apply it 
well, they will always perform well in listening and get the 
important information from the speaker fully. The lack of 
listening comprehension will create a misunderstanding of 

information. Listening strategy promotes the second language 
acquisition students to be more competent in giving respond 
to the conversation on the recording. 

DISCUSSION

The technique of teaching listening needs some 
considerations, such as the students’ vocabulary mastery, 
words and stress in sentences, and understanding the oral 
language presentation. In teaching listening, students must 
understand the meaning of sentences. The dialogues on the 
recording contain idioms, implied meanings, and detail 
information that students must get the keywords immediately 
because the speakers sometime speak fast according to the 
context and situation of a dialogue which requires sound 
discrimination, stress, and tone. Students should able to 
recognize what the speakers are trying to say, and the topic 
that speakers convey. Using listening strategy promotes a 
suitable technique to get the closest meaning. In addition, 
students mostly interpret the key words and try to match the 
meaning production on the best option. 

Second language acquisition students have less exercise 
on listening materials. This is a fact that a lecturer should 
realize because English isn’t their main language and students 
always talk using national language with each other. This 
condition creates incompetent students in listening skill. 
As a result, students have diffi culties in understanding the 

Table 3. The comparison of listening score

No Name Listening scores before EPT 
preparation

Listening scores after EPT 
preparation

1 Insana Arina P 18 38
2 Ayu Fadhilah 15 45
3 Devina Anantiningrum 20 37
4 Elok Nafi lah F 21 40
5 Putri Aditya P 21 30
6 Rosalina Tri 13 30
7 Farida Ayu 22 37
8 Tsalisia Nur Oktavia 23 26
9 Robert Hartono 16 30

10 Dinda Ayu M 18 37
11 Gaharu Firdianto 19 44
12 Fatma Safi tri 24 45
13 Indhan Yuniar P 15 39
14 Jemie Kurniawan 18 40
15 Grace Diana A 19 38
16 Nurya Handika S 20 45
17 Vita Narastri 19 39
18 Fifi n M.S 20 45
19 Yulia Arindra 13 35
20 Debora Yublina R 24 40
21 Citra Agustien 25 28
22 Dwi Prastyo Pyandaru 19 43
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Graphic 2. `The improvement of students’ EPT score
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talk in English on the test. English profi ciency test requires 
comprehension in all skills especially in listening, structure, 
and reading. The students of Dentistry have weaknesses on 
listening skill that they got lower score than another skill. 
According to this fact, students must get the EPT preparation 
which provides practices on listening Part A, B, and C. 
Students focus on listening practices because the lack of 
comprehension and exercises. 

Recognizing words, keywords, and sentence expression 
are given during 16 meetings. The focus study on listening 
makes students able to comprehend meanings and detail 
information. Practices on listening strategy are recommended 
as the technique in improving the students’ score of listening. 
When the listening score is improved, the EPT score is also 
increased. The standard of EPT score for Dentistry students 
is 500 which three skills should get at least 30 points out 
of 50 questions in each section. Table 1 shows the result 
of student EPT score. The lowest score is on listening 
section. This is a challenge for the lecturer to responsible 
for the student improvement. The strategy of teaching 
listening using idioms, implied meaning, emphasis, stress, 
and tone, sound discrimination, comparison, and specifi c 
content question are really helpful because the listening 
questions will be those aspects. Integrating all skills in 
English and the listening strategy is an excellent learning 
to gain listening comprehension. Furthermore, the use of 
listening strategy for students learning process affects the 
understanding of answering the listening questions. There is 
signifi cant progress that students make on listening section 
that they can reach 30-45 correct answers out of 50. This 
means that listening strategy creates a successful listening 
comprehension. The result of student progress in listening 
section can be seen in graphic 2. 

Graphic 2 proves the signifi cant improvement on listening 
skill. There is a difference between the score of listening 
before EPT preparation and after EPT preparation. Students 
only get 10–25 correct answers on listening section when they 
have no practices on listening strategy. Graphic 2 also shows 
a remarkable improvement on student listening score after 
EPT preparation. Since the students get the training during 
the lesson for 16 meetings, they can reach high scores on 
listening section. There are 30–45 correct answers in listening 
as a result they can reach the score of EPT above 500. The 
benefi t of learning the strategy of listening comprehension 
is the knowledge of interpreting, finding meaning and 
creating idioms. These abilities are mastered by the students 
and applied in reading the passages on the test. In order to 
know the topic, implied meaning, and detail information 
on passages, the students use the strategy that they get in 
listening because they also use the vocabulary mastery and 
interpretation to get the right answer of reading questions. It 
can be concluded that mastering listening strategy give many 
benefi ts for listening and another skill of English. 

CONCLUSION

To fi nd out the best technique to improve the listening 
skill, teaching and learning process should involve the student 
understanding of listening strategy. The materials that should 
be mastered, such as idioms, implied meanings, emphasis, 
stress, and tone, sound discrimination, comparison, and 
specifi c content questions. The understanding of speakers’ 
dialogue needs the ability of listening well. When a person 
can listen and understand the messages, he/she easily knows 
the topic of discussion and gives meaning to the words 
choices. When students are motivated to study English, 
they will get better gain, especially in learning to listen for 
English Profi ciency Test. By learning the strategy of listening, 
students can get higher scores. There is a real improvement 
on listening score before and after treatments. 

Listening meaningfully means giving meaning to the 
keywords of a dialogue. When a keyword is found, student 
needs to interpret the meaning and match with the most 
suitable answer on the options. By doing this strategy, students 
are able to answer the test precisely. The result of students 
EPT scores show improvement in the listening ability. The 
use of listening strategy supports the learning process which 
aims for the increase of EPT score. In this analysis, it shows 
that students get very high scores in listening since they know 
how to understand the conversation on the recording and 
use the strategy in answering the questions. This is a rapid 
progress which done by students of Dentistry as a result 
listening the English talk isn’t a big problem anymore for 
them. They gradually make continuous comprehension and 
manage themselves to be good listeners.

The listening strategy gives benefit for the students. 
Students are able to recognize the meaning of words, interpret 
the meaning of words, understand the detail information of a 
dialogue, decide the best answer for the question, and make 
conclusion from the topic of a dialogue. The impacts affect 
them to perform well on the test. Furthermore, understanding 
the strategy in listening also gives infl uence for further study 
in which it isn’t only applied for English Profi ciency Test, but 
it is relevant for further study of listening, such as listening 
to BBC News, radio, movie, and English conversation on the 
recording. Students try to apply the strategy of listening in 
any topics of listening material. It can be concluded that the 
listening strategy is suitable for another listening materials. 
Teaching listening for EPT preparation is very useful 
because students get knowledge and real practices for the 
improvement of listening ability. 
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ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pembelajaran Praktik Laboratorium Asuhan Kehamilan Prodi D-III 
Kebidanan STIKES Husada Jombang meliputi (a) Proses Pembelajaran Praktik Laboratorium; (b) Metode Pembelajaran Laboratorium; 
(c) Pengaturan Jadwal; (d) Sarana dan Prasarana; (e) Sistem Evaluasi dan Pencapaian. (2) Kendala dan Cara mengatasi. Metode: 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali sebanyak mungkin fakta sesuai dengan fokus penelitian. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi melibatkan pengelola program, pembimbing pendidikan dan 
mahasiswa tingkat II Prodi D-III Kebidanan Stikes Husada Jombang. Teknik analisis data menggunakan metode perbandingan tetap. 
Keabsahan data diperoleh dengan perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, keterlibatan terus menerus, trianggulasi dan 
review informan kunci. Trianggulasi yang digunakan meliputi trianggulasi sumber, metode dan waktu. Hasil: Persiapan Pembelajaran 
Praktik Laboratorium Asuhan Kebidanan Kehamilan pada Prodi D-III Kebidanan Stikes Husada Jombang dilakukan beberapa tahap 
yaitu: (a) Penyusunan Jadwal berdasar silabi (b) Strategi dan Metode Pembelajaran menggunakan metode laboratorium bersama (d) 
Evaluasi belajar dengan response, penilaian afektif, penilaian kognitif dan penilaian psikomotor menggunakan checklist. Kesimpulan ; 
Pada penilaian praktik, aspek yang dinilai meliputi skills, sikap dan penguasaan materi untuk menilai indikator kegiatan yang dilakukan 
di laboratorium berdasarkan kompetensi yang sudah ada dalam bentuk checklist. 

Kata kunci: Pembelajaran, Praktik Laboratorium, Asuhan Kehamilan.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara.

Untuk pelaksanaan pendidikan tersebut dibutuhkan 
kurikulum yang dapat memberikan arah bagi santunan 
pendidikan tertentu. Kurikulum adalah seperangkat rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. 
Kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. (SIKDINAS, 2003)

Pendidikan Diploma III  Kebidanan dalam 
menyelenggarakan Pendidikan berpedoman para kurikulum 
nasional tahun 2002, yang berorientasi pada perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya profesi 
dan penyusunannya mengacu pada kopetensi inti. Bidan 
Indonesia. Kopetensi inti bidan Indonesia tersebut terbagi 
menjadi 5 kelompok kopetensi yang disesuaikan dengan 

kelompok mata kuliah yang diatur dalam Surat Keputusan 
Mendiknas 232/U/2002.
Adapun kelima kelompok kompetensi tersebut antara 
lain:
1. Mengembangkan diri sebagai bidan profesional yang 

berkepribadian bangsa Indonesia.
2. Menerapkan konsep dan prinsip serta keilmuan dan 

keterampilan yang mendasari profesionalisme bidan 
dalam memberikan asuhan dan pelayanan kebidanan.

3. Melaksanakan asuhan kebidanan secara profesional 
kepada wanita dalam siklus kehidupannya (remaja, 
pra perkawinan, perkawinan, ibu hamil, ibu bersalin, 
nifas, klimakterium, manopause dan masa antara, 
asuhan neonatus, bayi dan anak balita) di semua tatanan 
pelayanan kesehatan di institusi dan komunitas.

4. Mengembangkan sikap profisional dalam praktek 
kebidanan komunikasi interpersonal dan konseling serta 
menjalin kerja sama dalam tim kerja sama.
Memberikan pelayanan kebidanan dengan 

mempertimbangkan kultur dan budaya setempat, dengan 
melakukan upaya promosi dan prevesi kesehatan reproduksi 
melalui pendidikan kesehatan, pemberdayaan wanita, 
keluarga serta masyarakat dengan tidak mengabaikan aspek 
kuratif dan rehabilitatif.
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TUJUAN

Tujuan umum

Mengetahui pelaksanaan pembelajaran praktik 
Laboratorium asuhan Kebidanan Kehamilan di Prodi 
Kebidanan Husada.

Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik laboratorium 
Asuhan Kebidanan Kehamilan.

b. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi dalam 
pembelajaran praktik laboratorium Asuhan Kebidanan 
Kehamilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di STIKES HUSADA 
JOMBANG yang merupakan salah satu lembaga 
pendidikan kebidanan dan keperawatan. Desain penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang di susun 
secara lentur dan terbuka untuk bisa disesuaikan dengan 
kondisi sebenarnya yang dijumpai di lapangan, pada bulan
Mei–Nopember 2013.

Rancangan penelitian ini adalah: deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan observasi partisipasif yaitu penelitian 
terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 
atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data 
menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan dokumen, 
wawancara mendalam dan observasi untuk sumber data yang 
sama secara serempak.

Data yang dikumpulkan, diperoleh dari hasil wawancara 
mendalam dari mahasiswa yang berprestasi dan dilaksanakan 
sendiri oleh penulis. Analisa data pada akhir penelitian adalah 
analisa kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara 
mentabulasikan jawaban responden, kemudian dianalisis 
dengan menggunakan analisa persentase. Pada penelitian 
ini tidak dilakukan uji statistik. Analisa ini dimaksudkan 
untuk mengetahui pendapat dari responden, selanjutnya 
diajukan usulan/rekomendasi perbaikan guna tujuan dari 
penelitian tercapai tersebut. Keterkaitan timbal balik tersebut 
misalnya, merefl eksikan pemahaman-pemahaman penting 
dalam proses kebijakan umum dan jika benar demikian 
maka dapat menuntun ke arah rekomendasi tertentu bagi 
kebijakan-kebijakan yang akan datang (Yin, 2006). Analisis 
data dilakukan dengan analisis transkrip wawancara dan 
merumuskan hasil wawancara untuk mendapatkan gambaran 
bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan usaha kesehatan sekolah, kemudian hasil 
wawancara yang sama dikelompokkan kembali untuk 
menemukan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah. Hasil yang didapat 

dipertajam kembali dengan temuan-temuan ketika observasi 
ataupun studi data sekunder. 

Hasil observasi dan dokumen yang ada dianalisis dengan 
analisis observasi dan analisis dokumen. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis komparasi atau kategorisasi 
dan kausalisasi.

Uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 
triangulasi yaitu teknik mengumpulkan data yang bersifat 
mengkroscek berbagai teknik pengumpulan data yang telah 
ada (Sugiyono, 2006). Triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 
Pada Triangulasi teknik peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama .Peneliti menggunakan observasi, 
wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Pada 
triangulasi sumber peneliti mendapatkan data dari sumber 
yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan pembelajaran laboratorium asuhan 
kehamilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung 
jawab kepala program studi D-III Kebidanan Stikes Husada 
Jombang pada tanggal 10 September 2013 jam 13.00 WIB. 
Sistem pembelajaran praktik laboratorium yang selama ini 
dilaksanakan adalah dengan mengambil jumlah tatap muka 
praktik pada mata kuliah yang bersangkutan.

Disiapkan dalam ruangan beserta ceklistnya. Tahap 
pertama adalah mahasiswa dibagi menjadi kelompok-
kelompok kecil dengan anggota 5–6 mahasiswa tingkat II 
dengan jumlah mahasiswa sebanyak 57 mahasiswa. Jenis 
tindakan yang telah diidentifi kasi dalam mata kuliah Askeb 
Kehamilan seperti perawatan payudara, senam hamil, 
pemeriksaan kehamilan. Kemudian dosen memberikan 
demonstrasi salah satu tindakan seperti pemeriksaan 
kehamilan dengan bantuan cheklist atau daftar tilik.

Dosen pengampu memberikan contoh bagaimana 
langkah-langkah tersebut dilakukan dengan benar dan tepat. 
Kemudian dosen pengampu menunjuk salah satu mahasiswa 
untuk mempraktikkan prasat tersebut. Mahasiswa “R” 
terdapat kekurangan dalam mempraktikkan prasat Leopold 
pada langkah leopold IV, mahasiswa tidak merubah posisi 
kaki pasien. Dosen pengampu membenarkan langkah yang 
kurang tersebut yang sebelumnya memberi umpan balik 
kepada mahasiswa lain dalam praktik yang sudah dilakukan 
oleh mahasiswa “R”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT 
Laboratorium pada tanggal 10 September 2013 pukul 
10.00 WIB didapatkan bahwa pengaturan jadwal diawali 
dengan peninjauan silabi yang sebelumnya telah diadakan 
rapat bersama untuk menentukan jenis tindakan yang akan 
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dilakukan sesuai dengan silabi yang sudah ada, kemudian 
membagi dengan jumlah dosen team. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada UPT 
Laboratorium D III Kebidanan bahwa untuk melengkapi 
sarana dan prasarana kami terlebih dahulu menanyakan 
kepada dosen pengampu peralatan apa yang akan digunakan, 
apabila di laboratorium tidak ada maka bagian laboratorium 
mengajukan ke bagian pengadaan barang. Jangka waktu dari 
pengajuan barang sampai ke pembelian barang biasanya 
membutuhkan waktu hampir satu bulan. Dalam standar alat 
dengan jumlah mahasiswa sesuai dengan Permenkes 2002 
bahwa idealnya masing-masing alat berjumlah 8, sehingga 
1 alat bisa digunakan 8 mahasiswa. Di Prodi ini jumlah alat 
yang masih sangat kurang yaitu Phantom dewasa, sehingga 
saat ada kegiatan yang bersamaan masih sering ganti ganti 
phantom. Pada saat pelaksanaan prasat pemeriksaan leopold, 
prodi hanya mempunyai phantom perut ibu hamil 3 buah. 
Sementara mahasiswa yang akan praktik sebanyak 30 
mahasiswa, jadi kami mengatasi hal tersebut dengan cara 
bergantian untuk pelaksanaan praktik tersebut, dengan 
membagi waktu kelompok praktik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pembimbing 
laboratorium pada tanggal 12 September 2013 pukul 08.00 
WIB didapatkan data bahwa evaluasi terhadap mahasiswa 
yang sudah dilakukan team dosen dilihat dari aspek skills, 
sikap dan penguasaan materi sesuai cheklist. 

Berdasarkan telaah pada dokumentasi yang ditinjau 
peneliti pada silabi, pembelajaran praktik laboratorium 
didapatkan data bahwa penilaian pembelajaran dengan 
memperhatikan beberapa indikator seperti evaluasi secara 
individu melalui praktik laboratorium bersama dan nilai 
mata kuliah. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa 
informan, didapatkan data bahwa sistem evaluasi yang 
diterapkan saat praktik adalah pengetahuan, skills dan 
sikap.

Kendala dan Cara mengatasi dalam praktik 
laboratorium

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 
Ketua Program Studi D-III Kebidanan pada tanggal 17 
September 2013 pukul 14.00 WIB, menyatakan bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran praktik laboratorium masih ada 
kendala yang dihadapi yaitu:
a. Sering adanya jadwal yang berubah karena dosen ada 

tugas tambahan lain, untuk mengatasi hal tersebut 
biasanya ruangan dibiarkan kosong dulu atau ada 
pengganti team dosen lain sehingga proses tetap berjalan. 
Kegiatan laboratorium bersama sesuai dengan jadwal 
dimulai pada pukul 07.00 WIB. Pada pelaksanaannya 
masih ada dosen yang terlambat sehingga menyebabkan 
mahasiswa menunggu dan mengakibatkan jadwal 
mundur sampai mahasiswa pulang lebih sore dari jadwal 
yang sudah ada.

b. Selain itu pembagian jenis tindakan tidak sesuai dengan 
kebutuhan waktu tiap-tiap ruang, seperti dalam konseling 

masa hamil dan senam hamil yang membutuhkan waktu 
lebih banyak jika dibandingkan dengan tindakan refleks 
oksitosin.

 Pada tahap masih berlatih memang mahasiswa 
membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk tindakan 
konseling, walau pada saat ujian nanti masing masing 
ruang mendapat waktu yang sama yaitu 10 menit.

c. Kepala UPT laboratorium memang berpendidikan 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan bidan, beliau 
berpendidikan Sarjana Keperawatan. Kemudian dalam 
persiapan ruangan juga terkadang tidak sesuai dengan 
perkembangan yang sudah ada seperti untuk Vulva 
hygiene yang seharusnya menggunakan kapas DTT 
tetapi beliau menyiapkan dengan betadin. Beliau juga 
kurang memahami tindakan dalam kebidanan yang 
sering berbeda prinsip dengan tindakan keperawatan 
seperti tindakan vulva hyigiene untuk kebidanan 
tidak menggunakan pispot di bawah pantat, tetapi di 
keperawatan masih menggunakannya.

Dalam rutinitas sehari hari beliau juga tidak berkantor 
di ruangan laboratorium tetapi di ruang dosen keperawatan 
sehingga menyulitkan kami untuk berkoordinasi apabila ada 
kekurangan. Beliau juga jarang aktif di ruang laboratorium 
saat kebidanan sedang melaksanakan praktik.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Laboratorium

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung 
jawab mata kuliah Askeb Kehamilan, didapatkan hasil 
bahwa praktik yang dilaksanakan di laboratorium ini dengan 
mengambil tatap muka praktik. Kemudian membagi jumlah 
mahasiswa dengan kelompok kelompok kecil berjumlah 
5-6 mahasiswa. Sebagai dosen memfasilitasi mahasiswa 
dengan mendemonstrasikan keterampilan sesuai dengan 
checklist. Sebagaimana dipaparkan oleh Hamalik 2008 
yang menerangkan bahwa dalam proses pengajaran, unsur 
proses belajar memegang peranan yang vital, dan ditegaskan 
bahwa mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar 
yang akan bermakna apabila terjadi kegiatan belajar murid. 
Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 
melalui pengalaman (learning is defi ned ax modi fi cation or 
strengthening of behaviour through experiencing).

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada persiapan 
pembelajaran masing-masing penanggung jawab mata 
kuliah mengidentifi kasi peralatan yang dibutuhkan sesuai 
dengan silabi. Menurut Zainudin pembelajaran laboratorium 
merupakan bentuk pembelajaran yang digunakan untuk 
membelajarkan secara bersama sama kemampuan pengertian, 
sikap dan psikomotor.

Dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana prasarana 
yang digunakan demi kelancaran pembelajaran laboratorium 
tersebut, kemudian beberapa alat peraga atau alat yang 
dibutuhkan sesuai dengan jenis keterampilan. Pembelajaran 
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praktik laboratorium ini semua alat alat yang digunakan 
sudah ditata dalam tiap-tiap ruangan sesuai jenis tindakannya 
demi kelancaran kegiatan. Alat bantu adalah alat-alat yang 
digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan 
pengajaran.

Berdasarkan data dari temuan penelitian didapatkan 
bahwa evaluasi terhadap mahasiswa diambil dari nilai teori 
yang juga dikorelasikan dengan nilai praktik laboratorium. 
Pada penilaian praktik aspek yang dinilai meliputi skills, 
sikap dan pcnguasaan materi untuk menilai indikator kegiatan 
yang dilakukan di laboratorium berdasarkan kompetensi yang 
sudah ada dalam bentuk checklist.

Kendala dan Cara Mengatasi dalam Pembelajaran 
Praktik Laboratorium Asuhan Kebidanan Kehamilan

Berdasarkan data yang ditemukan dalam penelitian 
bahwa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran praktik 
laboratorium adalah dosen pembimbing yang sudah dibuatkan 
jadwal terkadang ada tugas luar seperti pelatihan-pelatihan. 
Di satu sisi seorang dosen juga harus mengembangkan 
kompetensinya walaupun terkadang jadwalnya berbenturan 
dengan pembelajaran praktik laboratorium.

Untuk mengantisipasi hal tersebut biasanya ada team 
dosen yang menggantikan sehingga tidak menghambat rotasi 
dalam kegiatan laboratorium bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembelajaran Praktik laboratorium
a. Metode yang digunakan adalah dengan mengambil tatap 

muka praktik, kemudian diidentifikasi dengan tindakan 
yang ada pada silabi mata kuliah Askeb Kehamilan.

b. Pengaturan jadwal laboratorium yang sudah disesuaikan 
dengan jumlah tindakan, jumlah kelompok mahasiswa 
dan kesesuaian dengan team dosen.

c. Sarana prasarana pada pelaksanaan praktik laboratorium 
menyesuaikan dengan prasat yang sudah ditentukan oleh 
dosen pengampu. 

d. Evaluasi pembelajaran dengan menilai tindakan 
mahasiswa yang diamati oleh dosen menggunakan 
cheklist dan hasil dari penilaian mahasiswa semester 
II didapatkan hasil dari 57 mahasiswa: 12 mahasiswa 
mendapatkan nilai A ( Sangat Baik ) dan 45 mahasiswa 
mendapatkan nilai B ( Baik ).

Implikasi

1. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa dalam 
proses pembelajaran praktik laboratorium pada mata 
kuliah asuhan kehamilan didapatkan hasil praktik yang 
cukup memuaskan. Pembelajaran praktik laboratorium 
pada mata kuliah asuhan kehamilan bisa dilanjutkan ke 
arah praktik klinik kebidanan.

2. Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah institusi 
kami perlu meningkatkan pembelajaran praktik 
laboratorium karena hal tersebut merupakan bekal modal 
untuk melanjutkan ke praktik klinik kebidanan. 

Saran

1. Perlunya diperhatikan mengenai sarana dan prasarana 
yang perlu dilengkapi untuk menunjang proses 
pembelajaran praktik laboratorium.

2. Peningkatan metode dalam proses pembelajaran praktik 
laboratorium akan membawakan hasil yang lebih bagus 
untuk para mahasiswa. 

3. Adanya kendala dengan pengaturan jadwal proses 
pembelajaran laboratorium membuat mahasiswa 
menimbulkan rasa kecewa terhadap dosen pengampu. 
Sehingga perlu juga ditinjau kembali dalam pemilihan 
dosen pengampu praktik laboratorium yang mempunyai 
banyak waktu di institusi ( tidak terlalu sering mendapat 
jadwal di luar kampus).

4. Penambahan jumlah staf laboratorium dengan 
perbandingan antara staf yang berasal dari keperawatan 
dan kebidanan yang seimbang sehingga memudahkan 
mahasiswa ketika mendapatkan kesulitan ketika 
dosen pengampu sedang tidak terlibat dalam proses 
pembelajaran laboratorium tersebut.
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ABSTRACT

Latar Belakang: Pembelajaran demonstrasi merupakan pembelajaran yang dapat memperkuat teori-teori atau pengetahuan yang 
telah didapat peserta didik, sehingga memberikan kesempatan untuk mendapatkan kemampuan baik sikap, tingkah laku, pengetahuan 
dan keterampilan dasar profesional (Nursalam, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi proses pembelajaran 
demonstrasi (2) Kendala dan cara mengatasi (3) serta hasil evaluasi proses pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan kompetensi 
Asuhan Persalinan Normal pada mata kuliah Asuhan Kebidanan II. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
menggunakan rancangan studi kasus dan bersifat deskriptif, yaitu menyajikan deskripsi lengkap dari suatu fenomena yang diamati dalam 
konteks yang nyata. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi melibatkan pengelola program, dosen 
pengampu, dan mahasiswa TA. 2011–2012 Prodi D-III Kebidanan di STIKES Husada Jombang. Teknik analisis data menggunakan 
Metode perbandingan tetap (constant comparative method) dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dan dalam penelitian 
ini validitas data diuji dengan cara trianggulasi yang meliputi trianggulasi sumber dan teknik. Hasil: penelitian ini menunjukkan 
bahwa; pelaksanaan pembelajaran asuhan kebidanan II di STIKES Husada Jombang dengan metode demonstrasi cukup efektif, karena 
terencana dengan baik dan sistematis, namun ada beberapa kendala antara lain kurangnya motivasi dan keaktifan mahasiswa atau 
malas, kurangnya waktu dan sarana prasarana. Dosen pengampu sudah melaksanakan hasil evaluasi dalam bentuk yang hampir 
sama yaitu pretest dan post test. Kesimpulan: Pencapaian kompetensi mahasiswa pada Asuhan Persalinan Normal di STIKES Husada 
Jombang sebagian besar kompeten, tetapi masih terdapat mahasiswa yang memiliki pencapaian kompetensi kurang, yang disebabkan 
oleh beberapa faktor antara lain adalah metode atau strategi pembelajaran, media pembelajaran dan sumber materi pembelajaran.

Kata kunci: Pembelajaran, Demonstrasi, Asuhan Persalinan Normal

PENDAHULUAN

Kompetensi yang baik, salah satunya ditunjang 
oleh adanya proses pembelajaran. Proses pembelajaran 
dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh berbagai 
komponen pembelajaran yang sinergis untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran 
adalah metode pembelajaran yang terdiri dari metode 
ceramah, demonstrasi, simulasi, role play, dll. (Anitah, 
2009). Pembelajaran praktikum Asuhan Persalinan Normal 
dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap pada mata kuliah Asuhan Kebidanan 
II. Program Studi D-III Kebidanan yang mencetak tenaga 
bidan dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang 
kompeten, salah satu kompetensi dalam memenuhi mata 
kuliah Asuhan Kebidanan II (Persalinan) pada praktik 
klinik adalah asuhan persalinan normal (Hamalik, 2010). 
Pada praktikum Asuhan Kebidanan II yang dilaksanakan 
di program studi D-III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Husada Jombang menunjukkan bahwa 
kemampuan setelah mendapatkan teori saja dengan metode 

ceramah sangatlah kurang, begitu juga setelah melakukan 
praktikum dan bahkan pada saat praktek klinik di Rumah 
Sakit kompetensi yang seharusnya sudah dikuasai ternyata 
masih banyak mahasiswa yang belum mampu melakukan. 
Dengan demikian terdapat kesenjangan antara tujuan 
pembelajaran yang diharapkan institusi dengan kemampuan 
yang dimiliki mahasiswa dalam pembelajaran praktikum.

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen 
yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Tanpa 
adanya metode pembelajaran maka proses pembelajaran 
tidak akan bisa berlangsung secara optimal karena metode 
pembelajaran adalah komponen integral dari sistem 
pembelajaran (I Wayan Sabtyasa, 2007). Dalam hal 
peningkatan kualitas pembelajaran, pendidik harus mampu 
menemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang 
efektif, menyenangkan dan lebih memberdayakan potensi 
siswa. Pembelajaran metode demonstrasi merupakan 
salah satu metode yang dapat digunakan sebagai inovasi 
pembelajaran tersebut. Karena metode ini mendorong siswa 
untuk aktif dan menemukan sendiri apa yang dipelajarinya. 
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Dan peran dosen dalam pembelajaran adalah sebagai 
fasilitator, mediator dan pembimbing, sehingga pembelajar 
dapat mencapai tingkatan pemahaman yang lebih sempurna 
dibandingkan dengan pengetahuan sebelumnya. Kegiatan 
belajar yang optimal adalah salah satu indikator untuk 
mewujudkan hasil belajar peserta didik yang optimal pula, 
sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. 
Dan pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya 
pengajar yang mampu dan siap berperan secara profesional 
dalam lingkungan sekolah dan masyarakat (Ibrahim et al., 
2001).

Dalam rangka peningkatan kualitas tersebut di Prodi 
Kebidanan Husada terutama berkaitan dengan pembelajaran 
demonstrasi, maka pihak Prodi D-III Kebidanan Husada telah 
melakukan upaya-upaya antara lain: meningkatkan anggaran 
untuk pembelian peralatan untuk pembelajaran demonstrasi 
yang bersumber dana dari mahasiswa, menyediakan 
checklist untuk prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam 
pembelajaran demonstrasi dan menunjuk beberapa dosen 
dengan latar belakang bidan untuk mengampu mata kuliah 
Asuhan Kebidanan II yang berhubungan langsung dengan 
kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa khususnya 
Asuhan Persalinan Normal. Dan berdasarkan hasil studi 
pendahuluan yang dilakukan terhadap 53 mahasiswa Prodi 
D-III Kebidanan Tahun Angkatan 2011–2012 di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang pada bulan 
Mei 2012 dapat diketahui bahwa mahasiswa merasakan 
peralatan yang digunakan untuk pembelajaran demonstrasi 
masih cukup terbatas. Dan keluhan-keluhan dari mahasiswa 
antara lain : sebanyak 20 mahasiswa (37%) menyatakan 
bahwa jumlah phantom atau peralatan untuk pembelajaran 
demonstrasi masih terbatas atau kurang, sedangkan 
sebanyak 35 mahasiswa (60%) menyatakan bahwa waktu 
untuk pembelajaran demonstrasi masih kurang karena tiap 
mahasiswa tidak bisa melakukan demonstrasi secara individu 
dengan diawasi langsung oleh dosen pengampunya. Dan 
harapan mahasiswa adalah kendala-kendala yang dialami 
mahasiswa dalam pembelajaran demonstrasi dapat diatasi 
sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang baik.

TUJUAN

1. Tujuan Umum:
 Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembelajaran 

Demonstrasi untuk Meningkatkan Kompetensi Asuhan 
Persalinan Normal pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan 
II.

2. Tujuan Khusus:
a. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pelaksanaan 

Pada Implementasi Pembelajaran Demonstrasi untuk 
Meningkatkan Kompetensi Asuhan Persalinan 
Normal pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II.

b. Untuk Mengetahui Apakah Kendala dan Cara 
Mengatasi Implementasi Pembelajaran Demonstrasi 

untuk Meningkatkan Kompetensi Asuhan Persalinan 
Normal pada Mata Kuliah Asuhan Kebidanan II.

c. Untuk Mengetahui Bagaimana hasil Implementasi 
Pembelajaran Demonstrasi untuk Meningkatkan 
Kompetensi Asuhan Persalinan Normal pada Mata 
Kuliah Asuhan Kebidanan II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
menggunakan rancangan studi kasus dan bersifat deskriptif, 
yaitu menyajikan deskripsi lengkap dari suatu fenomena 
yang diamati dalam konteks yang nyata selain itu penelitian 
ini terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 
diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian 
(Sugiono, 2010). Study kasus merupakan salah satu metode 
penelitian ilmu-ilmu sosial .Secara umum studi kasus 
merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan 
suatu penelitian berkenaan dengan how dan why, bila 
peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol 
peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus 
penelitiannya terletak pada fenomena kontenporer (Masa 
kini) di dalam konteks kehidupan nyata. (Yin, 2006).

Prinsip Studi Kasus yaitu menghubungkan berbagai 
bukti. Baik itu merupakan hasil dari wawancara, observasi 
dan penelusuran dokumen. Menurut Moleong (2010) sumber 
data dan teknik penelusuran data dalam penelitian ini adalah 
nara sumber, tempat dan peristiwa serta dokumen arsip.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
dengan kecenderungan peneliti untuk memperoleh 
informannya berdasarkan posisi dengan akses tertentu 
yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan 
permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 
menjadi sumber data yang mantap, atau yang lebih cepat 
disebut criterion-based selection (Goeetz dan Le Comte, 
1984). (Sutopo, 2002: 56)

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data 
menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan dokumen, 
wawancara mendalam dan observasi untuk sumber data yang 
sama secara serempak.

Dalam penelitian ini validitas data diuji dengan cara Uji 
Triangulasi yaitu teknik mengumpulkan data yang bersifat 
mengkroscek berbagai teknik pengumpulan data yang telah 
ada (Sugiyono, 2006). Triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. Pada triangulasi sumber peneliti mendapatkan data 
dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama. 
Pada Triangulasi metode peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, 
wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. 

Teknik analisa yang digunakan adalah Metode 
perbandingan tetap (constant comparative method) Moleong, 
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2010. Dikatakan metode perbandingan tetap karena dalam 
analisis data secara tetap membandingkan satu datum dengan 
datum yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan 
satu kategori lain. Secara umum proses analisa data 
mencangkup reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifi kasi (Sugiyono, 2009: 88).

Kegiatan ini seluruhnya direncanakan sebagai berikut 
yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, analisa data, tahap 
penyelesaian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran asuhan kebidanan II di 
STIKES Husada Jombang dengan metode demonstrasi yaitu 
pembelajaran keterampilan kebidanan dalam praktik dengan 
dipandu instruktur atau dosen pengampu, disarankan oleh 
mahasiswa cukup efektif, karena terencana dengan baik dan 
sistematis. Dari beberapa metode pembelajaran yang ada, 
kebanyakan dosen pengampu memilih metode ceramah 
yang dilanjutkan dengan demonstrasi dalam pelaksanaan 
pembelajaran asuhan kebidanan II. Metode demonstrasi 
merupakan sebuah model pembelajaran yang efektif 
agar peserta didik bisa memperoleh pengalaman praktek 
kecakapan dan keterampilan yang lebih kompeten.

Seperti yang salah satu mahasiswa ketahui, Metode 
Demonstrasi yaitu suatu bentuk pembelajaran Andragogi/ 
pembelajaran orang dewasa, karena mahasiswa dituntut lebih 
aktif dan kreatif, sedangkan dosen pengampu hanya sebagai 
fasilitator. Pada dasarnya proses pembelajaran demonstrasi 
APN pada matakuliah Askeb II sudah cukup baik, karena 
pembelajaran Askeb II ini bukan merupakan mata kuliah 
tersendiri, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan salah satu 
pengalaman belajar mahasiswa pada mata kuliah kebidanan, 
karena mata kuliah kebidanan ini menetapkan pengalaman 
belajar dalam bentuk belajar mandiri. Pembelajaran Askeb 
II di lakukan pada semester III dan disesuaikan dengan 
kompetensi mata kuliah yang diajarkan. Dan persiapan 
yang dilakukan meliputi: menyiapkan RPP, silabus, cheklist, 
daftar hadir dosen maupun mahasiswa dan menghubungi 

dosen pengampu, membuat jadwal perkuliahan, membagi 
jumlah pertemuan. Setelah itu baru melaksanakan 
pembelajaran demonstrasi yang terdiri dari: menjelaskan 
tujuan pembelajaran, melakukan pre-test baik secara lisan 
atau tulisan, menjelaskan persiapan alat, mendemonstrasikan 
keterampilan dalam melaksanakan APN, melakukan post-
test, memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya dan 
redemonstrasi.

Kendala dan Cara Mengatasi

Semua hasil penelitian yang sudah dikemukakan 
sebelumnya, peneliti juga banyak sekali mendapatkan 
masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 
peningkatan mutu pembelajaran asuhan kebidanan II di 
STIKES Husada Jombang. Dari hasil wawancara dengan 
dosen dan mahasiswa, peneliti menerima usulan, saran dan 
harapan mengenai pembelajaran yang ideal dan langkah-
langkah antisipasi mengatasi kendala pembelajaran.

Beberapa kendala yang dirasakan terangkum dalam 
kesimpulan peneliti di bawah ini, antara lain yaitu:
a. Mahasiswa kurang motivasi dan meremehkan
b. Mahasiswa merasa sudah tahu, sehingga mereka menjadi 

kurang berminat mengikuti pembelajaran.
c. Mahasiswa malas, merasa malu kalau dilihat dan 

diperhatikan banyak orang dalam melakukan kegiatan 
serta keinginan untuk mementingkan kepentingan 
pribadi. 

d. Hanya mahasiswa tertentu, terutama yang aktif saja yang 
berani maju untuk berperan serta sebagai partisipan dan 
melakukan redemonstrasi. 

e. Waktu yang kurang sehingga tidak semua bisa mencoba 
ulang

f. Sarana prasarana, karena persiapan alat hanya terbatas.
g. Adanya kendala dari dosen, yaitu dosen tidak memenuhi 

jadwal yang ditentukan, karena kesibukan atau urusan 
pendidikan yang lain, serta terlambat dalam memulai 
pembelajaran.
Usulan dan masukan dari dosen pengampu serta 

mahasiswa dalam mengatasi masalah kendala pembelajaran 
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Jumlah mahasiswa dalam tiap kelompok dikurangi 

menjadi 2-3 mahasiswa dengan 1 instruktur atau dosen 
pengampu.

b. Waktu pembelajaran ditambah atau diperpanjang, 
seminggu dua kali.

c. Setiap mahasiswa peserta demonstrasi diwajibkan untuk 
mendemonstrasikan ulang. Apabila waktu terjadwal tidak 
mencukupi, maka mencari waktu lain di luar jadwal.

d. Reward dengan tambahan ni la i bagi yang 
mendemonstrasikan ulang.

e. Pemberian punishment (hukuman) dengan penugasan 
yang sifatnya mendidik.

f. Dosen dan mahasiswa harus lebih komunikatif dalam 
pembelajaran.

Gambar 1. Reduksi Data
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g. Sistem asistensi, dengan melibatkan sesama mahasiswa 
yang sudah bisa.

Hasil Evaluasi

Beberapa mahasiswa dan dosen pengampu yang 
diwawancarai peneliti mengungkapkan keinginannya, 
agar evaluasi ini berjalan efektif dan benar-benar mampu 
mengukur hasil yang diinginkan. Uji UHAP sebagai salah 
satu metode evaluasi pembelajaran asuhan kebidanan II, 
menurut narasumber dari dosen mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Penentuan kelulusannya dengan menentukan 
nilai batas lulus mahasiswa dalam ujian UHAP minimal 
mencapai 70. Kelebihan uji UHAP diantaranya: dari segi 
waktu cukup singkat, cepat ternilai urut atau tidaknya, 
sistematis atau tidak. Kekurangan uji UHAP yaitu persiapan 
media paten dan stressornya tinggi. Persiapan alat dilakukan 
oleh mahasiswa sehingga dapat dinilai juga pada kemampuan 
mahasiswa dalam persiapan alat. 

PEMBAHASAN

Pelaksanaan

Penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran 
demonstrasi APN merupakan pilihan yang tepat. Pemilihan 
metode pembelajaran disesuaikan dengan pesan/materi yang 
akan disampaikan kepada peserta didik. Dan menurut Anita 
(2008) salah satu yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
demonstrasi adalah posisi peserta didik seluruhnya harus 
dapat memperhatikan atau mengamati objek yang akan 
didemonstrasikan.

Pelaksanaan pembelajaran demonstrasi APN di STIKES 
Husada Jombang, juga sudah sesuai dengan proses bimbingan 
pengajaran di kelas yang disampaikan dalam Clinical 
Training Skills-Developing Clinical Skills. Yaitu tahap 
mendemonstrasikan keterampilan klinik, tahap praktek ulang 
oleh mahasiswa di bawah pengawasan dosen pada model 
klien dan tahap evaluasi kompetensi/keterampilan mahasiswa 
oleh dosen. Tahap-tahap ini teraplikasi dalam penggunaan 
metode diskusi dan demonstrasi.

Kendala dan Cara Mengatasi

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa dan dosen 
pengampu serta penanggung jawab mata kuliah asuhan 
kebidanan II ditemukan beberapa faktor kendala dalam 
pelaksanaan pembelajaran demonstrasi APN di STIKES 
Husada Jombang. Pada pelaksanaan/ implementasi 
pembelajaran, perlu dikembangkan strategi dan bahan 
instruksional yang sesuai dengan karakteristik peserta 
didik. Karena menurut Oemar Hamalik (2010) menyatakan 
pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan bukan suatu 
hasil atau tujuan, belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 
lebih luas dari itu, yakni mengalami. Sehingga salah satu 
metode pembelajaran yang tepat adalah demonstrasi.

Faktor kendala yang dialami dalam pelaksanaan 
pembelajaran, ada yang berasal dari mahasiswa maupun 
dosen pengampu. Mahasiswa, dosen, metode, alat bantu 
belajar dan materi atau bahan yang dipelajari, saling 
berpengaruh secara timbal balik dalam proses pembelajaran. 
Kendala tersebut antara lain keaktifan dan motivasi yang 
kurang dan terbatasnya waktu.

Untuk mengatasi masalah kurangnya motivasi yang 
ditemukan dalam penelitian ini, ada baiknya memang 
diterima usulan dari dosen pengampu dan mahasiswa berupa 
pemberian reward atau reinforcement, punishment, dan 
pemberian kewajiban untuk mencoba ulang. Diharapkan hal 
ini dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan mahasiswa.

Kendala dalam proses pembelajaran demonstrasi dalam 
upaya pencapaian kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan II (persalinan) yaitu mahasiswa tidak selalu 
memperoleh kesempatan untuk melaksanakan asuhan 
persalinan normal secara mandiri. Hal ini disebabkan karena 
dosen pengampu tidak selalu memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk melakukan asuhan persalinan normal 
secara mandiri. Dosen pengampu tidak melepas keterampilan 
mahasiswa sepenuhnya karena apabila ada kesalahan dalam 
melakukan redemonstrasi, maka dosen pengampu langsung 
memberikan arahan yang tepat kepada mahasiswa tersebut 
yang melakukan demonstrasi. Hal ini sesuai dengan tugas 
pembimbing yaitu mendampingi mahasiswa sesuai dengan 
tingkat kemandirian (Pusdiknakes, 2005: 59). Dosen 
pengampu harus menumbuhkan rasa percaya diri kepada 
mahasiswa dalam melakukan demonstrasi sesuai dengan 
kompetensi yang ada.

Hasil Evaluasi 

Hasil evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai 
efektivitas dari suatu program yang dijalankan dan untuk 
melihat apakah tujuan yang didinginkan dapat tercapai 
atau tidak. Proses dan hasil pembelajaran di evaluasi untuk 
mendapatkan umpan balik yang menjadi masukan dalam 
perencanaan berikutnya.

Hasil wawancara dan studi dokumen, menunjukkan 
bahwa evaluasi sudah dilakukan, baik evaluasi selama 
proses pembelajaran maupun evaluasi hasil belajar di akhir 
program pembelajaran. Evaluasi untuk menilai kemampuan 
keterampilan psikomotorik tidak terlepas dari evaluasi 
kognitif atau pengetahuan yang mendasarinya. Pemilihan 
metode UHAP sebagai satu bentuk evaluasi pembelajaran 
demonstrasi dirasa sudah tepat. UHAP sebagai instrumen 
yang mampu mengevaluasi kompetensi kognitif, afektif dan 
psikomotor secara serentak, terlepas dari segala kelebihan 
dan kekurangannya.

Evaluasi hasil belajar dalam pembelajaran keterampilan, 
sebaiknya memakai cara langsung yaitu dengan observasi 
langsung dalam praktek. Hal ini sudah dipublikasikan 
di STIKES Husada Jombang dalam bentuk uji UHAP. 
Kompetensi psikomotor dinilai dengan menggunakan lembar 
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check list, dengan melihat secara langsung keterampilan yang 
dilakukan mahasiswa satu per satu sebagai seorang konselor. 
Evaluasi hasil belajar juga merupakan proses penentuan 
perolehan hasil belajar berdasarkan kriteria tertentu. 
Pengukuran dalam evaluasi pembelajaran demonstrasi 
APN langsung diujikan kepada mahasiswa dengan 
menggunakan check list, kemudian dibandingkan dengan 
standard pencapaian kemampuan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Standart nilai batas lulus yang ditentukan oleh 
Institusi STIKES Husada Jombang dalam menentukan 
kelulusan peserta ujian akhir program. Apabila memenuhi 
batas minimal standart yang telah ditentukan, mahasiswa 
dinyatakan lulus ujian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran demonstrasi 
Asuhan Persalinan Normal di STIKES Husada Jombang 
terselenggara dengan baik.

2. Kendala yang dihadapi dosen dalam upaya pencapaian 
kompetensi mahasiswa pada Asuhan Persalinan Normal 
adalah mahasiswa tidak selalu memiliki kesempatan 
melakukan demonstrasi Asuhan Persalinan Normal 
secara mandiri dan waktu yang disediakan kurang 
mencukupi untuk melakukan proses pembelajaran 
demonstrasi Asuhan Persalinan Normal.

3. Pencapaian kompetensi mahasiswa pada Asuhan 
Persalinan Normal di STIKES Husada Jombang sebagian 
besar kompeten, tetapi masih terdapat mahasiswa yang 
memiliki pencapaian kompetensi kurang. Faktor-
faktor yang berperan dalam pencapaian kompetensi 
mahasiswa pada Asuhan Persalinan Normal di STIKES 
Husada Jombang, antara lain adalah metode atau strategi 
pembelajaran yang digunakan, selain itu juga media 
pembelajaran dan sumber materi pembelajaran harus 
yang uptodate.

Implikasi

Temuan penelitian sebagaimana disimpulkan di atas 
menggambarkan bahwa adanya proses pembelajaran 
demonstrasi sangat bermanfaat untuk mendukung pencapaian 
kompetensi mahasiswa pada Asuhan Persalinan Normal 
di STIKES Husada Jombang. Adanya target kompetensi 
sebanyak 50 pasien akan memberikan motivasi kepada 
mahasiswa untuk lebih aktif dan giat lagi dalam proses 
pembelajaran demonstrasi khususnya pada Asuhan 
Persalinan Normal, yang nantinya bisa digunakan untuk bekal 
memperoleh pengalaman secara nyata dalam melaksanakan 
Asuhan Persalinan Normal sesuai dengan teori dan konsep 
yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang 

kompeten. Dan harapannya dosen akan bisa menghasilkan 
bidan yang mampu memberikan pelayanan persalinan sesuai 
dengan standart kompetensi serta mengurangi angka kesakitan 
dan kematian ibu dan bayi. Evaluasi proses pembelajaran 
demonstrasi dapat digunakan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pelaksanaan Asuhan Persalinan 
Normal berikutnya atau kedepannya.

Saran

1. Bagi mahasiswa yaitu untuk mempersiapkan diri 
dalam menghadapi ujian UHAP melalui peningkatan 
pengetahuan, skill dan sikap secara konsep dan teori 
dengan dosen pengampu sehingga mahasiswa akan 
dapat meningkatkan pencapaian kompetensinya asuhan 
persalinan normal pada mata kuliah asuhan kebidanan 
II.

2. Bagi pendidik Perlu dipertimbangkan kemungkinan 
adanya waktu tambahan dalam jadwal terstruktur 
untuk pembelajaran demonstrasi APN, dengan 
menyesuaikan beban SKS dari masing-masing mata 
kuliah kebidanan.

3. Bagi Institusi yaitu untuk Mempertahankan dan semakin 
meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran 
yang telah berjalan dengan baik guna tercapainya 
kompetensi mahasiswa pada Mata Kuliah Asuhan 
Kebidanan II di STIKES Husada Jombang. Memberikan 
pembimbingan secara lebih intensif kepada mahasiswa 
dengan kompetensi kurang atau tidak kompeten dengan 
memberikan waktu pembelajaran di luar jam pelajaran 
untuk melakukan demonstrasi sehingga diharapkan 
dapat membantu meningkatkan pencapaian kompetensi 
dalam melakukan Asuhan Persalinan. Mempersiapkan 
mahasiswa sebelum mengikuti praktek klinik kebidanan 
baik dari segi teori maupun praktek laboratorium, dan 
demi terselenggaranya pembelajaran praktek yang 
lebih berkualitas dengan menemukan solusi terbaik 
bagi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan 
kompetensi APN khususnya dalam pada mata kuliah 
Asuhan Kebidanan II.
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ABSTRAK

Latar Belakang: Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan mahasiswa, maka universitas harus sungguh-sungguh dalam 
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mahasiswa serta selalu memperbaiki kekurangan yang ada. Salah satu 
perbaikan tersebut mungkin memperbaiki pelayanan administrasi akademik dan mutu pengajaran dosen yang mampu memenuhi 
tuntutan dan kepuasan para mahasiswa. Universitas harus selalu tanggap dan menerima secara terbuka setiap masukan baik saran 
maupun kritik yang bersifat membangun dari pihak internal, terutama mahasiswa. Dengan adanya masukan dari mahasiswa, pihak 
universitas dapat memperbaiki kekurangan dalam pelayanan administrasi akademik. Metode: Pada penelitian ini, menggunakan desain 
penelitian Observasional korelasional yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamakan korelasi antara faktor-faktor dengan efek, 
dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (point time approach). Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Field research, yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan guna 
mengetahui permasalahan yang terjadi, sekaligus memperoleh data yang dikumpulkan dengan cara menggunakan Angket/kuesioner. 
Hasil: Menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 3600,214. Sedangkan F-tabel dengan taraf signifikansi 95% atau tingkat kesalahan sebesar 
5% dengan pembilang 2 dan penyebut 216 menunjukkan angka sebesar 0,000. Hal ini berarti F hitung (3600,214) > F tabel (3,04 ), 
artinya hipotesa nol (Ho) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha) dan variabel bebas Pelayanan Administrasi Akademik (X1) dan 
Kinerja Dosen (X2) secara bersama-sama mempunyai kontribusi yang sangat kuat terhadap Kepuasan Mahasiswa (Y). Kesimpulan: 
Secara simultan faktor-faktor Layanan Administrasi (X1) dan Kinerja Dosen (X2), secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh 
yang signifikan terhadap Kepuasan Mahasiswa (Y), di STIKES Husada Jombang dapat diterima.

Kata kunci: Pelayanan Administrasi Akademik, Kinerja Dosen dan Kepuasan

PENDAHULUAN

Dampak dari globalisasi adalah timbulnya persaingan 
yang semakin tajam dalam berbagai sektor kehidupan. Di 
bidang pendidikan tinggi, tantangan dan persaingan semakin 
berat dan kompleks yang diakibatkan oleh ekspansi pasar 
internasional dalam dunia pendidikan di satu sisi dan 
dinamika internal pendidikan dalam negeri di sisi lain 
(Effendi, 2007). Hal ini tercermin dari banyaknya promosi 
masuk perguruan tinggi di luar negeri yang sangat gencar 
ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi 
tersebut menawarkan berbagai kemudahan bagi mahasiswa 
lokal untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan cara 
mengadakan tes-tes di perguruan tinggi negeri di Indonesia 
(Kompas, 12 Januari 2007). Fenomena ini menunjukkan 
bahwa pendidikan tinggi telah ditempatkan sebagai komoditi 
pasar internasional.

Fenomena perguruan tinggi sebagai komoditi pasar 
harus di respons secara positif. Respons itu berupa upaya 
peningkatan kualitas pendidikan agar tidak kalah bersaing 
dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Dalam suatu 
sistem persaingan yang sempurna, di mana banyak produsen 

menawarkan barang dan jasa yang sama, maka kunci untuk 
memenangkan persaingan adalah kualitas, khususnya kualitas 
pelayanan. Apalagi dewasa ini Perguruan tinggi, sebagai salah 
satu organisasi jasa, mengalami peningkatan tuntutan dari 
masyarakat. Tuntutan terhadap perguruan tinggi dewasa ini 
bukan hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan 
berkualitas yang diukur secara akademik, melainkan juga 
melalui pembuktian akuntabilitas yang baik. Secara umum 
tuntutan yang diberikan masyarakat kepada perguruan tinggi 
meliputi jaminan kualitas (quality assurance), pengendalian 
kualitas (quality control), dan perbaikan kualitas (quality 
improvement) (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 
1998).

Oleh karena hal tersebut, maka pihak manajemen 
STIKES Husada Jombang berusaha untuk memenuhi 
kriteria yang menjadi bahan pertimbangan calon mahasiswa. 
Kriteria tersebut bisa berupa produk yang ditawarkan (bidang 
keahlian pendidikan) sendiri maupun jasa pelayanan yang 
diberikan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 
mahasiswanya. Walaupun demikian, keluhan dari pihak 
konsumen (mahasiswa) masih tetap ada. Dari data poling 
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mehasiswa STIKES Husada Jombang yang diadakan 
oleh bagian kendali mutu terhadap pelayanan tahun 2006 
didapatkan; 1) mutu pelayanan pegawai biro administrasi 
didapatkan 49% baik, 48% kurang baik, abstain 3%; 
2) pelayanan pegawai perpustakaan 68% baik, 30% kurang 
baik dan 2% abstain; 3) pelayanan dosen 87% baik, 11% 
kurang baik dan 2% abstain.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan 
mahasiswa, maka universitas harus sungguh-sungguh dalam 
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 
mahasiswa serta selalu memperbaiki kekurangan yang 
ada. Salah satu perbaikan tersebut mungkin memperbaiki 
pelayanan administrasi akademik dan mutu pengajaran 
dosen yang mampu memenuhi tuntutan dan kepuasan para 
mahasiswa. Universitas harus selalu tanggap dan menerima 
secara terbuka setiap masukan baik saran maupun kritik yang 
bersifat membangun dari pihak internal, terutama mahasiswa.
Dengan adanya masukan dari mahasiswa, pihak universitas 
dapat memperbaiki kekurangan dalam pelayanan administrasi 
akademik.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil 
judul: “Hubungan Pelayanan Administrasi Akademik, 
Kinerja Dosen Dengan Kepuasan Mahasiswa.”

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
 Mengetahui hubungan pelayanan administrasi akademik 

dan kinerja dosen dengan kepuasan mahasiswa.
2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara 
pelayanan administrasi akademik dengan tingkat 
kepuasan mahasiswa.

b. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara 
kinerja dosen dengan tingkat kepuasan mahasiswa .

c. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan secara 
bersama antara pelayanan administrasi akademik dan 
kinerja dosen dengan tingkat kepuasan mahasiswa.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan desain penelitian 
Observasional korelasional yaitu suatu penelitian untuk 
mempelajari dinamakan korelasi antara faktor-faktor dengan 
efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan 
data sekaligus pada suatu saat (point time approach). 
Artinya, tiap subyek penelitian hanya di observasi sekali 
saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter 
atau variabel subyek saat pengkajian. Hal ini tidak berarti 
bahwa semua subyek penelitian diamati pada waktu yang 
sama (Notoatmodjo, 2005). Dengan desain penelitian sebagai 
berikut:

X1 

X2 

Y 

X1,X2 : Variabel independen 
Y  : Variabel dependen 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 
1998). Sesuai dengan pengertian tersebut maka peneliti 
menetapkan mahasiswa STIKES Husada Jombang 
berjumlah 482 mahasiswa sebagai populasi penelitian.

Pelayanan administrasi akademik yang dirasakan oleh 
mahasiswa STIKES Husada Jombang, meliputi indikator 
sebagai berikut:
a. Pelayanan administrasi STIKES Husada Jombang dilihat 

dari dimensi reliability.
b. Pelayanan administrasi STIKES Husada Jombang dilihat 

dari dimensi responsivenes
c. Pelayanan administrasi STIKES Husada Jombang dilihat 

dari dimensi assurance
d. Pelayanan administrasi STIKES Husada Jombang dilihat 

dari dimensi emphaty
e. Pelayanan administrasi STIKES Husada Jombang dilihat 

dari dimensi tangibles 

Data dan Sumber Data

Jenis data berupa tanggapan terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh bagian administrasi akademik STIKES 
Husada Jombang. Sumber dari data ini didapatkan secara 
empirik melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa 
STIKES Husada Jombang.

Teknik dan Instrumen untuk Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Field research, yaitu melakukan penelitian langsung 
ke lapangan guna mengetahui permasalahan yang terjadi, 
sekaligus memperoleh data yang dikumpulkan dengan cara 
menggunakan Angket/kuesioner. Sebelum digunakan untuk 
mengumpulkan data, instrumen penelitian perlu diujicobakan 
untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan data-data 
hasil penelitian yang akan diolah menjadi hasil penelitian 
sebagai berikut:
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variabel dependent. Dari hasil perhitungan menggunakan 
program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari tabel di atas diketahui bahwa F-hitung sebesar 
3600,214 Sedangkan F-tabel dengan taraf signifi kansi 95% 
atau tingkat kesalahan sebesar 5% dengan pembilang 2 dan 
penyebut 216 menunjukkan angka sebesar 0,000. Hal ini 
berarti F hitung (3600,214) > F tabel (3,04 ), artinya hipotesa 
nol (Ho) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ha) dan 
variabel bebas Pelayanan Administrasi Akademik (X1) 
dan Kinerja Dosen (X2) secara bersama-sama mempunyai 
kontribusi yang sangat kuat terhadap Kepuasan Mahasiswa 
(Y). 

Analisis Regresi Berganda

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda yang berfungsi untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara kedua variabel yaitu variabel 
Layanan Administrasi (X1), Kinerja Dosen (X2) terhadap 
Kepuasan Mahasiswa STIKES Husada Jombang (Y). Untuk 
mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan analisis regresi linier berganda dengan persamaan 
regresi:

Y = α + b1X1 + b2X2 + e

Alasan digunakan analisis regresi sederhana ini karena 
analisis korelasi hanya menguji hubungan dua variabel secara 
kualitatif. Seperti angka korelasi 0,9 adalah korelasi yang 
kuat. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa angka korelasi 
0,9 adalah dua kali lebih kuat dari pada angka korelasi 0,45. 
Sedangkan pada analisis regresi, justru akan dicari sebuah 
angka yang dapat ditafsir secara kuantitatif. Analisis regresi 
akan menghasilkan sebuah persamaan regresi atau model 
regresi, sedangkan korelasi hanya menghasilkan angka dan 
bukan sebuah model (Tjiptono, 2002:95).

Tabel 1.

Coeffi cientsa

Model
Unstandardized Coeffi cients Standardized Coeffi cients

T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) ,326 ,034  9,483 ,000

Pelayanan Akademik ,148 ,045 ,144 3,284 ,001

Kinerja Dosen ,780 ,040 ,846 19,333 ,000

Tabel 2. Pengujian Hipotesis ketiga (Uji F)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 30.072 2 15.036 3600.214 .000a

Residual .902 216 .004
Total 30.974 218

a. Predictors: (Constant), Kinerja Dosen, Pelayanan Akademik
b. Dependent Variable: Kepuasan Mahasiswa

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pertama (Uji T)

Uji-t adalah alat uji yang dipergunakan untuk mengetahui 
signifi kansi hubungan dari masing-masing variabel bebas 
Layanan Administrasi Akademik (X1) dan Kinerja Dosen 
(X2) terhadap Kepuasan Mahasiswa (Variabel Y) dengan 
ketentuan Ho ditolak (hipotesis diterima) jika t-hitung > t-
tabel atau -t-hitung < -t-tabel. Dari hasil penelitian diperoleh 
hasil sebagai berikut: 

Variabel X1 (Layanan Administrasi Akademik)
Dari hasil uji t (tabel 4.4), diperoleh hasil t-hitung sebesar 

3,248 dan sebagai perbandingan peneliti memakai t-tabel 
dengan taraf signifi kansi a = 0,001, pengujian dua arah, 
df = 216 = 2,02. Hal ini berarti bahwa t-hitung lebih besar dari 
t-tabel, hal ini berarti Ho ditolak, H, diterima, yang artinya 
layanan Administrasi Akademik (X1) secara signifikan 
mempunyai hubungan yang kuat terhadap Kepuasan 
Mahasiswa di STIKES Husada Jombang.

Pengujian hipotesis ke dua (Uji T)
Variabel X2 (Kinerja Dosen)

Dari hasil uji t (tabel 4.4b), diperoleh hasil t-hitung 
sebesar 19,333 dan sebagai perbandingan peneliti memakai 
t-tabel dengan taraf signifi kansi a = 0,000, pengujian dua 
arah, df = 216 = 2,02. Hal ini berarti bahwa t-hitung lebih 
besar dari t-tabel, hal ini berarti Ho ditolak, H, diterima, yang 
artinya Kinerja Dosen (X2) secara signifi kan mempunyai 
hubungan yang kuat terhadap Kepuasan Mahasiswa di 
STIKES Husada Jombang.

Pengujian Hipotesis ketiga (Uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 
secara bersama (simultan) dari variabel independent terhadap 
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Hasil output program SPSS untuk unit analisis regresi 
berganda variabel pelayanan administrasi akademik dan 
kinerja dosen dengan kepuasan mahasiswa adalah berikut. 
Hasil perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 
4.33 sebagai berikut:

Dari tabel 4.33, maka dapat disusun persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,326 + 0.148 X1 + 0,780X2 + e

Dari persamaan regresi linier linier berganda dapat 
dijelaskan: 
a. Konstanta (α) sebesar 0,326 artinya bahwa dengan 

menganggap semua variabel bebas sama dengan 0, 
maka Kepuasan Mahasiswa di STIKES Husada Jombang 
sebelum dilakukan penelitian terhadap kedua variabel 
bebas, Kepuasan Mahasiswa STIKES Husada Jombang 
akan mengalami peningkatan sebesar 0,326 nilai dari 
sebelumnya.

b. Koefisien regresi variabel Layanan Administrasi sebesar 
0,148 artinya bahwa setiap perubahan satu persen 
kedisiplinan Dosen STIKES Husada Jombang, maka 
Kepuasan Mahasiswa STIKES Husada Jombang akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,148 kali dari nilai X1. 
Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan 
Mahasiswa STIKES Husada Jombang dianggap tetap.

c. Koefisien regresi variabel Kinerja Dosen sebesar 0,780 
X2 artinya bahwa setiap perubahan Layanan Administrasi 
STIKES Husada Jombang , maka Kepuasan Mahasiswa 
STIKES Husada Jombang akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,780 kali perubahan nilai X2. Dalam hal ini 
faktor lain yang mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa 
STIKES Husada Jombang dianggap tetap.

Koefi sien Determinasi 

Besarnya nilai R = 0,985 menunjukkan keeratan hubungan 
antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R = 
0,985 menunjukkan hubungan kedua variabel bebas dengan 
variabel terikat adalah sangat erat (hubungan yang sangat 
kuat). Sedangkan untuk mengetahui besar persentase variasi 
variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 
bebas, maka dapat dilihat dari besarnya nilai R2. Dari tabel 
4.8 diperoleh nilai R2 atau nilai koefi sien determinasi sebesar 
0,971 atau 97,1% hal ini berarti 97,1% variasi Kepuasan 
Mahasiswa STIKES Husada Jombang bisa dijelaskan oleh 
variasi dari kedua variabel bebas yaitu Layanan Administrasi 
dan Kinerja Dosen, sedangkan sisanya sebesar 2,9% 
dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif variabel 
X1 dan X2 terhadap Y

Berdasarkan hasil perolehan SPSS, maka dapat diketahui 
untuk mengetahui besaran sumbangan relatif dan sumbangan 
efektis masing varaibel maka dapat dihitung dengan rumus 
sebagai berikut :
1. Sumbangan Relatif (SR) X1 terhadap Y

a. Sumbangan Relatif (SR) X1 terhadap Y

 SR X1  =  x 100%

    =  x 100%
 

    = 15,4 %

b. Sumbangan Relatif (SR) X2 terhadap Y

Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi

Coeffi cientsa

Model
Unstandardized Coeffi cients Standardized Coeffi cients

T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) ,326 ,034  9,483 ,000

Pelayanan Akademik ,148 ,045 ,144 3,284 ,001

Kinerja Dosen ,780 ,040 ,846 19,333 ,000

Sumber: Data Primer yang diolah (SPSS)

Tabel 4. Koefi sien Determinasi Parsial

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .985a ,971 ,971 ,065

a. Predictors: (Constant), Layanan Administrasi, Kinerja Dosen
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 SR X1  =  x 100%

    =  x 100%
    

    = 84,6 %

 
2. Sumbangan Efektif (SE) X1 terhadap Y
 a. SE X1 x R2 

   = 15,4 % x 97,1
   = 14,9%
 b. SE X2 x R2 

   = 84,6 % x 97,1
   = 82,2%

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka 
dapat penulis deskripsikan masing-masing variabel sebagai 
berikut:
1. Variabel Pelayanan Administrasi Akademik
 “Pelayanan adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 
tidak menghasilkan kepemilikan”.

 Menurut Moenir (2001), bahwa:
 “Pelayanan merupakan proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pengertian 
proses ini terbatas dalam kegiatan manajemen untuk 
mencapai tujuan organisasi”.

  Untuk mengetahui nilai pemenuhan kebutuhan melalui 
aktivitas yang telah dilakukan oleh para pegawai 
administrasi akademik di STIKES Husada Jombang 
didapatkan nilai regresi sebesar 0,148 yang berarti bahwa 
variabel ini mempunyai koefisien positif yang berarti 
hubungannya dengan variabel Kepuasan Mahasiswa 
(Y).

2. Variabel Kinerja Dosen
 Hamzah B. Uno (2008), menjabarkan penampilan 

kinerja dosen kedalam tiga kategori, yaitu: kemampuan 
profesional, hubungan interpersonal, dan kualitas 
personal.

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan 
maka didapatkan nilai keberartian Kinerja Dosen 
terhadap Kepuasan Mahasiswa di STIKES Husada 
Jombang sebesar 0,780 yang berarti bahwa variabel ini 
mempunyai koefisien positif yang berarti hubungannya 
dengan variabel Kepuasan Mahasiswa (Y).

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian tentang Layanan Administrasi Dan 
Kinerja Dosen terhadap Kepuasan Mahasiswa STIKES 
Husada Jombang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil koefisien regresi maka Kinerja Dosen 

mempunyai hubungan yang lebih terhadap kepuasan 
mahasiswa. H-ai ini ditunjukkan oleh koefisien regresi 
sebesar 0,780.

2. Variabel Layanan Administrasi Dan Kinerja Dosen 
mempunyai keeratan hubungan yang sangat besar 
terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini ditunjukkan 
oleh nilai r square sebesar 9,71. Hal ini menunjukkan 
bahwa variasi Kepuasan Mahasiswa STIKES Husada 
Jombang bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel 
bebas yaitu Layanan Administrasi dan Kinerja Dosen, 
sedangkan sisanya sebesar 2,9% dijelaskan oleh sebab-
sebab lain.

3. Ada pengaruh Layanan Administrasi terhadap kepuasan 
Mahasiswa Jombang. Terbukti variabel kepemimpinan 
kepala sekolah memiliki nilai signifikansi (sig) = 0,001 < 
0,05 maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, 
sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang positif 
dan signifikan Layanan administrasi terhadap Kepuasan 
Mahasiswa STIKES Husada Jombang. 

4. Ada pengaruh Kinerja Dosen terhadap kepuasan 
Mahasiswa Jombang. Terbukti variabel kepemimpinan 
kepala sekolah memiliki nilai signifikansi (sig) = 0,000 < 
0,05 maka dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, 
sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang positif 
dan signifikan Kinerja Dosen terhadap Kepuasan 
Mahasiswa STIKES Husada Jombang

5. Secara simultan faktor-faktor Layanan Administrasi 
(X1) dan Kinerja Dosen (X2), secara bersama-sama 
(simultan) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 
Kepuasan Mahasiswa (Y), di STIKES Husada Jombang 
“ dapat diterima.

Saran

Dari hasil analisa dan kesimpulan yang ada penulis 
berusaha mengajukan beberapa masukan atau saran bagi 
STIKES Husada Jombang untuk menciptakan strategi yang 
cocok guna meningkatkan kinerja dosen.

Beberapa implikasi yang dapat dilakukan oleh instansi 
terkait dengan adanya temuan ketiga hipotesis di atas antara 
lain:
1. Manajer STIKES Husada Jombang hendaknya mampu 

menjadi motivator, evaluator, delegator bagi dosen 
dan karyawan sehingga mampu bekerja dengan baik 
yang dapat memberi dampak meningkatnya kepuasan 
mahasiswa di STIKES Husada Jombang.
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2. Para karyawan sebagai pemberi layanan administrasi 
akademik hendaknya selalu menciptakan disiplin kerja 
yang tinggi, menciptakan suasana aman dan tentram. 

3. Para dosen sebagai pejabat fungsional, hendaknya 
menjalankan tugas pengajaran di kelas, lebih 
meningkatkan kemampuan profesional, kemampuan 
hubungan interpersonal dan kualitas personal 
menciptakan kondisi perkuliahan yang bermutu yang 
sesuai dengan harapan peserta didik.
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ABSTRAK

Latar Belakang: Pembelajaran praktik klinik di lahan praktik lebih difokuskan ke arah penerapan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan profesional dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis selama melakukan asuhan. STIKES 
Husada Jombang menerapkan praktik klinik kebidanan untuk mempersiapkan bidan yang mampu memberikan pelayanan secara 
professional. Salah satu target kompetensi dalam praktik klinik kebidanan yang diselenggarakan oleh STIKES Husada Jombang adalah 
melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis proses pembelajaran praktik klinik 
kebidanan untuk mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan informan, tempat penelitian dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, pengamatan dan dokumen. Uji keterpercayaan data menggunakan trianggulasi sumber dan metode. Hasil: Menunjukkan 
bahwa praktik klinik kebidanan berjalan dengan baik, pencapaian kompetensi mahasiswa ada yang baik dan ada yang kurang kompenten, 
kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran praktik klinik kebidanan untuk mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan ibu hamil adalah kurang mendapat kesempatan melaksanakan asuhan kebidanan dan jumlah kehamilan yang tidak sesuai 
target dan praktik klinik kebidanan merupakan upaya pencapaian kompetensi pada asuhan kebidanan ibu hamil. Kesimpulan: Proses 
pembelajaran praktek klinik kebidanan dalam mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil adalah sangat besar 
pengaruhnya sehingga praktek klinik kebidanan merupakan langkah dalam mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan 
ibu hamil.

Kata kunci: Praktik Klinik Kebidanan, Kompetensi Asuhan Kebidanan Ibu Hamil

PENDAHULUAN

Pendidikan Diploma III Kebidanan merupakan bagian 
dari jenjang pendidikan tinggi tenaga kesehatan untuk 
mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional yang 
mempunyai kemampuan intelektual, sikap dan keterampilan, 
sehingga dapat memberikan pelayanan asuhan kebidanan 
yang aman dan memuaskan bagi ibu maupun bayinya beserta 
keluarga dan masyarakat. 

Praktik klinik merupakan bagian penting dalam 
keseluruhan proses pembelajaran pendidikan Diploma 
III Kebidanan dalam tercapainya kompetensi lulusan 
yang diharapkan. Melalui praktik klinik, para mahasiswa 
dimungkinkan untuk mengembangkan dan memadukan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan diperlukan 
dalam kehidupan professional mereka sehingga perlu 
disiapkan sepenuhnya dalam praktik klinik sebagai bidan 
yang kompeten dalam kewenangannya. Mahasiswa 
kebidanan bergantung pada Institusi pendidikan kebidanan 
untuk memperoleh kesempatan praktik klinik dengan 
kualitas tinggi.

Di Indonesia, lingkup praktik, kewenangan dan kompetensi 
yang harus dikuasai oleh seorang bidan sangat luas. Bidan 
memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan ibu 
dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan anak dan 
pelayanan kesehatan primer. Dalam peran tersebut, para bidan 
memerlukan keterampilan berkomunikasi, keterampilan 
klinik psikomotorik, keterampilan membuat keputusan klinik, 
keterampilan manajemen dan keterampilan kepemimpinan. 
Pada saat seorang bidan lulus dari program Diploma III 
Kebidanan, harus sudah mencapai kompetensi di semua 
area lingkup praktik tersebut dan siap untuk melaksanakan 
praktik klinik yang aman. Kondisi praktik klinik saat ini 
menunjukkan bahwa untuk dapat belajar dengan efektif, 
mahasiswa memerlukan kesempatan untuk memperoleh 
penilaian dan umpan balik ketika mereka mengintegrasikan 
dan mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan dan 
perilaku baru.

Untuk meningkatkan status kesehatan ibu, puskesmas dan 
jaringannya serta rumah sakit rujukan menyelenggarakan 
berbagai upaya kesehatan ibu, baik yang bersifat promotif, 
preventif, maupun kuratif dan rehabilitatif. Upaya tersebut 
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berupa pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pertolongan 
persalinan oleh tenaga kesehatan, penanganan komplikasi, 
pelayanan konseling KB dan kesehatan reproduksi. Setiap 
ibu hamil diharapkan dapat menjalankan kehamilannya 
dengan sehat, bersalin dengan selamat serta melahirkan bayi 
yang sehat. Oleh karena itu, setiap ibu hamil harus dapat 
dengan mudah mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapat 
pelayanan sesuai standar, termasuk deteksi kemungkinan 
adanya masalah/penyakit yang dapat berdampak negatif 
terhadap kesehatan ibu dan janinnya.

Salah satu target kompetensi dalam praktik klinik 
kebidanan yang diselenggarakan oleh Program Studi 
Kebidanan Diploma Tiga (D-III) STIKES Husada Jombang 
adalah melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu hamil. 
Gambaran kompetensi mahasiswa ini dapat diketahui 
melalui Ujian Tahap II yang diselenggarakan oleh Institusi. 
Didapatkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
terhadap mahasiswa semester IV pada bulan Mei 2013 
bahwa mahasiswa kurang mampu dalam melakukan asuhan 
kebidanan pada ibu hamil. Selain itu banyak mahasiswa 
yang belum menguasai tentang prosedur tindakan yang 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Keluhan yang 
dirasakan oleh mahasiswa yaitu masih takut dan belum 
terbiasa berhubungan langsung dengan ibu hamil, sehingga 
masih perlu banyak belajar di lahan praktik.

STIKES Husada Jombang menetapkan ketentuan bahwa 
mahasiswa harus mampu menguasai keterampilan sesuai 
dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam 
setiap praktik klinik. Keterampilan yang dimiliki oleh setiap 
mahasiswa tidak sama. Berdasarkan studi awal peneliti 
memperoleh temuan bahwa masih terdapat mahasiswa yang 
belum dapat mencapai keterampilan dalam memberikan 
asuhan kebidanan ibu amil sesuai kompetensi yang ditetapkan 
dalam pelaksanaan ujian tahap II. Oleh karena itu peneliti 
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa proses 
pembelajaran praktik klinik kebidanan untuk mencapai 
kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil di 
STIKes Husada Jombang” 

TUJUAN

1. Tujuan Umum
 Mendeskripsikan analisis proses pembelajaran praktik 

klinik kebidanan untuk mencapai kompetensi mahasiswa 
pada asuhan kebidanan ibu hamil di Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Husada Jombang.

2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran 

praktik klinik kebidanan untuk mencapai kompetensi 
mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil di 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang.

b. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi 
proses pembelajaran praktik klinik kebidanan 
untuk mencapai kompetensi mahasiswa pada 

asuhan kebidanan ibu hamil di Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Husada Jombang.

c. Untuk mengetahui bagaimana hasil analisa proses 
pembelajaran praktik klinik kebidanan untuk 
mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan ibu hamil di Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan Husada Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di tempat praktik klinik 
kebidanan yaitu BPM wilayah Jombang. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan Juni–September 2013. Desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, di mana peneliti menyajikan dan apa 
adanya sesuai yang disampaikan informan yang menjadi 
obyek penelitian tanpa melakukan manipulasi. Selanjutnya 
peneliti menginterpretasi data yang menggambarkan 
fenomena yang terjadi pada subyek penelitian.

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan strategi 
multimetode. Data yang diperoleh dengan suatu metode akan 
diperkuat, dilengkapi dan disempurnakan dengan metode 
lain. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan strategi 
multi metode (Syaodih, 2008). Data yang diperoleh dengan 
suatu metode umumnya wawancara, dilengkapi, diperkuat 
dan disempurnakan dengan metode lain seperti observasi 
dan dokumen. Demikian juga data yang diperoleh dengan 
cara observasi, dilengkapi dan disempurnakan dengan hasil 
wawancara dan dokumen.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data 
menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan 
data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan 
wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan analisa 
dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Proses Pembelajaran Praktek Klinik Kebidanan di Lahan 
praktik

 Pembelajaran praktik klinik merupakan bagian penting 
dari proses pendidikan yang terintegrasi dalam seluruh 
program pendidikan khususnya pencapaian tujuan bagi 
lulusan. Praktek klinik kebidanan yang diselenggarakan 
oleh STIKES Husada berada di bawah tanggung jawab 
Waket I sehingga merupakan bagian yang paling banyak 
mengetahui kegiatan praktek klinik kebidanan mulai 
tahap persiapan sampai pelaksanaan kegiatan. Pihak 
yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ini 
adalah lahan praktek klinik diantaranya adalah bidan 
yang membimbing mahasiswa secara langsung dalam 
melakukan praktek klinik kebidanan khususnya dalam 
melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil.
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2. Kendala dan cara mengatasi Dalam Pencapaian 
Kompetensi Pada Asuhan Kebidanan Ibu Hamil.

 Kendala yang ada dalam kegiatan praktek klinik 
kebidanan akan mempengaruhi pencapaian kompetensi 
mahasiswa dalam hal ini adalah kompetensi asuhan 
kebidanan ibu hamil, di antaranya: Perbedaan Persepsi 
tentang praktek, jumlah pembimbing belum memadai 
baik kuantitas & kualitas, perubahan status lahan 
praktek serta bertambahnya jumlah institusi Diknakes 
yang mempengaruhi ketersediaan lahan. Dari hasil 
wawancara dengan Waket I STIKES Husada, observasi 
secara langsung ke tempat penelitian serta Bidan 
Pembimbing praktek diperoleh bahwa Institusi Husada 
selalu mengadakan rapat koordinasi sebelum melakukan 
kegiatan praktek klinik kebidanan sehingga dapat 
menghindari adanya perbedaan persepsi antara institusi 
dan lahan praktek dalam kompetensi yang harus dicapai 
oleh mahasiswa dalam praktek klinik kebidanan. Kerja 
sama yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan dan profesi 
dapat membantu menentukan lahan praktek sehingga 
saat ini pembimbing lahan praktek memiliki salah satu 
kriteria yang ditentukan yaitu pendidikan minimal D-3 
dan D-4, bidan pembimbing yang sesuai standar dengan 
menjadi bidan Delima serta pemilihan lahan dengan 
jumlah pasien ibu hamil yang banyak karena mengingat 
banyaknya institusi kebidanan di lingkungan STIKES 
Husada sehingga tidak semua mahasiswa mendapatkan 
kesempatan memperoleh tempat praktek dengan jumlah 
persalinan yang sesuai harapan.

 Dalam pelaksanaan praktek klinik kebidanan mahasiswa 
mengalami kendala bahwa mahasiswa tidak selalu 
memperoleh kesempatan untuk melakukan asuhan 
kebidanan pada ibu hamil secara mandiri karena 
kemampuannya kurang, pasien tidak selalu bersedia 
di periksa oleh mahasiswa, komunikasi antara bidan 
dan mahasiswa kurang serta jumlah ibu hamil di lahan 
praktek yang tidak selalu sesuai dengan target yang 
diharapkan. Cara mengatasi adalah dengan memberikan 
bimbingan secara lebih intensif, kemudian memberikan 
kesempatan kembali untuk melakukan asuhan. Untuk 
jumlah ibu hamil yang tidak sesuai dengan target, dapat 
diatasi dengan kerja sama dengan bidan di wilayah 
terdekat atau menempatkan mahasiswa di tempat yang 
jumlah ibu hamil lebih banyak pada periode praktek 
berikutnya.

3. Hasil analisa proses pembelajaran Praktek Klinik 
Kebidanan dalam mencapai Kompetensi Mahasiswa 
pada Asuhan kebidanan Ibu Hamil

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Waket I STIKES 
Husada, Bidan Praktek dan Mahasiswa diperoleh hasil 
bahwa mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat 
menerapkan teori dan pembelajaran praktek laboratorium 
secara nyata ketika mengikuti praktek klinik kebidanan. 
Penentuan target kompetensi yang hams diperoleh 
mahasiswa dalam asuhan kebidanan ibu hamil sebanyak 

100 pasien akan membantu pencapaian kompetensi 
mahasiswa karena dilakukan dengan bimbingan bidan 
sehingga mahasiswa tidak hanya memenuhi target yang 
telah ditetapkan melainkan benar-benar melakukan 
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Terdapat 
mahasiswa yang memiliki kompetensi yang baik dan 
mahasiswa yang memiliki kompetensi yang kurang 
dalam asuhan kebidanan ibu hamil. Pembimbingan 
dilakukan oleh bidan kepada mahasiswa yang memiliki 
pencapaian kompetensi asuhan kebidanan pada ibu hamil 
yang tidak sesuai standar dengan mengulang bimbingan 
sampai mahasiswa dapat menerapkan asuhan sesuai 
kompetensi yang ditetapkan. Pembimbingan bidan 
terhadap mahasiswa dengan kompetensi baik adalah 
dengan memberikan kesempatan untuk mahasiswa 
memberikan asuhan mandiri dengan pengawasan. 
Berbagai hal yang menjadi faktor pendukung dalam 
pencapaian kompetensi pada praktek klinik kebidanan 
adalah persamaan persepsi bidan dan institusi tentang 
praktek, pembimbing klinik telah memenuhi syarat baik 
dalam pendidikan maupun jumlah persalinan di lahan 
praktek.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti 
mengenai praktek klinik kebidanan di STIKES Husada, maka 
peneliti membahasnya dalam tiga aspek yaitu: 
1. Proses pembelajaran praktik kilinik kebidanan dalam 

mencapai kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan 
ibu hamil di STIKES Husada

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan Waket I, Bidan pembimbing praktek serta 
dokumen mengenai kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan ibu hamil, didapatkan bahwa kompetensi 
mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil secara garis 
besar adalah memenuhi standart kompeten walaupun 
mahasiswa tidak selalu melakukan pemeriksaan ibu hamil 
secara mandiri tetapi tetap mendapatkan pendampingan 
dan bimbingan dari bidan yang menjadi lahan praktek. 
Hal ini disebabkan karena yang dihadapi mahasiswa 
adalah pasien nyata sehingga bidan tetap melakukan 
pendampingan sebagai wujud tanggung jawabnya 
sebagai tempat lahan praktek. Mahasiswa tidak dapat 
melakukan asuhan kebidanan ibu hamil secara langsung 
karena kesempatan akan diberikan setelah mahasiswa 
memperoleh beberapa asuhan kehamilan sehingga bidan 
pembimbing dapat melakukan pengamatan terhadap 
asuhan yang dilakukan oleh mahasiswa dan bila dianggap 
telah mampu maka pembimbing akan memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan asuhan 
secara mandiri. Kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan ibu hamil ada yang masih kurang sehingga 
perlu perbaikan karena tidak memenuhi standart yang 
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telah ditetapkan untuk kompeten dalam asuhan kebidanan 
ibu hamil melalui penilaian dengan daftar tilik/checklist 
asuhan kehamilan. Pencapaian target yang masih belum 
memenuhi akan membuat pengalaman mahasiswa 
dalam memberikan asuhan kehamilan kurang sehingga 
pencapaian kompetensi menjadi kurang.

2. Kendala dan cara mengatasi proses pembelajaran praktik 
klinik kebidanan mencapai kompetensi mahasiswa pada 
asuhan kebidanan ibu Hamil di STIKES Husada

 Terdapat berbagai kendala yang menjadi faktor-faktor 
yang berperan dalam pencapaian kompetensi mahasiswa 
yaitu perbedaan persepsi tentang pembelajaran praktik di 
antara pembimbing institusi dan lahan praktek, jumlah 
pembimbing klinik belum memadai baik kuantitas 
maupun kualitasnya dan perubahan status lahan 
praktek dari pemerintah menjadi perusahaan jawatan 
serta bertambahnya jumlah institusi Diknakes yang 
mempengaruhi ada kelas ibu hamil.

 Kendala dalam praktek klinik kebidanan khususnya 
dalam upaya pencapaian kompetensi mahasiswa pada 
asuhan kebidanan ibu hamil yaitu mahasiswa tidak 
selalu memperoleh kesempatan untuk melaksanakan 
asuhan kebidanan pada ibu hamil secara mandiri. Hal 
ini disebabkan karena pembimbing lahan praktek tidak 
selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melakukan asuhan kehamilan secara mandiri, kurang 
komunikasi antara mahasiswa dengan bidan pembimbing 
dan pasien yang tidak selalu bersedia di beri asuhan oleh 
mahasiswa praktek. Cara mengatasi adalah memberi 
bimbingan secara lebih intensif tindakan yang tidak 
dapat dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai umpan balik 
terhadap kegiatan praktek klinik. 

3. Hasil analisa proses pembelajaran praktek klinik 
Kebidanan dalam upaya pencapaian kompetensi 
mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil di STIKES 
Husada

 Dari hasil observasi dan wawancara dengan Waket 
I, bidan pembimbing praktek serta mahasiswa 
menunjukkan bahwa STIKES Husada menyelenggarakan 
praktek klinik Kebidanan dengan baik dan pencapaian 
kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil 
juga baik sehingga praktek klinik kebidanan merupakan 
upaya pencapaian kompetensi pada asuhan kebidanan 
ibu hamil karena persiapan yang dilakukan di institusi 
sebelum melakukan praktek disampaikan oleh Waket I 
sebagai berikut: mahasiswa menyelesaikan matakuliah 
askeb I dengan praktek laboratorium memakai 
phantom, UHAP ANC, melakukan rapat koordinasi 
dengan lahan praktek, latar belakang pendidikan bidan 
pembimbing praktek dari lahan, proses pembimbingan 
oleh bidan yang memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk melakukan asuhan secara mandiri 
di bawah pantauan bagi mahasiswa yang kompeten 
serta melakukan bimbingan intensif berulang terhadap 
mahasiswa yang memiliki kompetensi yang kurang 

selama masih bisa dibimbing sehingga dapat benar-
benar kompeten dalam asuhan kebidanan pada ibu hamil. 
Mekanisme pembelajaran praktek melalui tahap siklus 
pembelajaran yaitu persiapan teori melalui matakuliah 
Askeb I, laboratorium melalui praktek individu dengan 
bimbingan dosen yang memiliki kompetensi dalam 
asuhan kebidanan ibu hamil, pertemuan pra klinik 
melalui rapat koordinasi, pelaksanaan praktek klinik 
kebidanan melalui pembelajaran praktek dengan 
menggunakan target kompetensi asuhan kehamilan 
sebanyak 100 pasien, pertemuan pascaklinik yang 
dilakukan oleh pembimbing lahan praktek dan dosen 
serta evaluasi dan tindak lanjut. Metode pembelajaran 
praktek di lahan praktek dilakukan melalui metode 
pengalaman dengan menerapkan asuhan kepada pasien 
nyata serta penugasan tertulis melalui pendokumentasian 
asuhan kebidanan. Pencapaian kompetensi mahasiswa 
pada asuhan kebidanan ibu hamil adalah baik. Terdapat 
mahasiswa yang kompeten dalam melakukan asuhan 
kebidanan ibu hamil pada praktek klinik kebidanan I 
yang dilakukan pada semester IV. Meskipun terdapat 
mahasiswa yang memiliki kompetensi yang kurang. 
Hal ini disebabkan karena target yang diperoleh masih 
kurang, sehingga pengalaman untuk menghadapi asuhan 
kehamilan kurang. Hal ini merupakan monitoring dan 
evaluasi unsur luaran (Out put). Unsur luaran adalah 
hasil pelaksanaan program yang diukur dengan indikato 
keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan lulus sesuai 
dengan tingkat kompetensi yang ditetapkan, kualitas 
penampilan pembimbing dalam pembelajaran praktik 
serta menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
pencapaian kegiatan pembelajaran praktik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses pembelajaran praktek klinik kebidanan di 
STIKES Husada terselenggara dengan baik. Kompetensi 
mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil sebagian 
besar kompeten, tetapi masih terdapat mahasiswa yang 
pencapaian kompetensi kurang.

2. Kendala yang dihadapi mahasiswa dalam upaya 
pencapaian kompetensi mahasiswa pada asuhan 
kebidanan ibu hamil adalah tidak selalu memiliki 
kesempatan melakukan asuhan kebidanan ibu hamil 
secara mandiri dan jumlah ibu hamil yang tidak sesuai 
dengan target yang ditentukan.

3. Hasil analisa proses pembelajaran praktek klinik 
kebidanan dalam mencapai kompetensi mahasiswa 
pada asuhan kebidanan ibu hamil di STIKES Husada 
adalah sangat besar pengaruhnya sehingga praktek 
klinik kebidanan merupakan langkah dalam mencapai 
kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu 
hamil.
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Implikasi

Temuan penelitian sebagaimana disimpulkan di atas 
menggambarkan bahwa adanya praktek klinik kebidanan 
sangat bermanfaat untuk mendukung pencapaian kompetensi 
mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil di STIKES 
Husada. Adanya target kompetensi sebanyak 100 pasien 
akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
memperoleh pengalaman secara nyata dalam melaksanakan 
asuhan kebidanan kehamilan sesuai dengan teori dan konsep 
yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang 
kompeten khususnya dalam melaksanakan asuhan kebidanan 
ibu hamil dan harapannya akan menghasilkan bidan 
mampu memberikan pelayanan kehamilan sesuai dengan 
standart kompetensi serta mengurangi angka kesakitan dan 
kematian ibu dan bayi. Evaluasi praktek klinik kebidanan 
dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualitas pelaksanaan praktek klinik kebidanan berikutnya 

Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan
 Mempertahankan dan semakin meningkatkan praktek 

klinik yang telah berjalan dengan baik guna tercapainya 
kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu hamil 
di STIKES Husada. Memberikan Pembimbingan secara 
lebih intensif kepada mahasiswa dengan kompetensi 
kurang atau tidak kompeten dengan pemantauan target 
untuk menentukan lahan praktek selanjutnya yang 
dapat membantu meningkatkan pencapaian kompetensi 
dalam asuhan kebidanan ibu hamil serta menjalin kerja 
sama dengan instansi yang terkait dengan praktek 
klinik kebidanan untuk memperoleh lahan yang sesuai 
dengan harapan. Mempersiapkan mahasiswa sebelum 
mengikuti praktek klinik kebidanan baik dari segi teori 
maupun praktek laboratorium sehingga mahasiswa siap 
melakukan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Menjalin 
kerja sama yang baik antara lahan praktek dan institusi 
pendidikan demi terselenggaranya pembelajaran praktek 
yang lebih berkualitas dengan menemukan solusi 
terbaik bagi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
praktek klinik kebidanan khususnya dalam pencapaian 
kompetensi mahasiswa pada asuhan kebidanan ibu 
hamil. 

2. Bagi Mahasiswa
 Mempersiapkan diri dalam menghadapi praktek klinik 

kebidanan melalui peningkatan pengetahuan, skill dan 
sikap secara konsep dan teori, menjalin komunikasi 
yang baik dengan pembimbing institusi dan pembimbing 
praktek serta aktif dalam kegiatan praktek klinik 
kebidanan sehingga mahasiswa akan dapat meningkatkan 
pencapaian kompetensinya pada asuhan kebidanan ibu 
hamil.

3. Bagi Lahan Praktek
 Mempersiapkan lahan praktek untuk dapat 

menyelenggarakan pembelajaran praktek dari segi sarana, 
kasus yang diperlukan oleh mahasiswa, keterampilan 
dalam pembelajaran praktek dengan mengikuti pelatihan 
Clinical Educator (CE) serta memberikan bimbingan 
kepada mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan 
ibu hamil sesuai standar kompetensi secara mandiri.
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Increasing Students’ Vocabulary Through Listening Simple Song
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ABSTRACT

This research was done in STKIP PGRI Pasuruan especially C Class in the second semester students. In this research, the 
researcher used classroom action research to find and collected the data. It was done in two cycles, each cycle has four steps: 
planning, acting, observing, and reflecting. There are two cycles in this research and there are two meetings every cycle. The 
researcher used different song in every cycle. It was done to train the students listening skill in finding the words and also to avoid 
students’ saturation. The result of this research showed that songs are appropriate for English teaching learning and quite effective 
to increase the students’ interest in learning English besides creating a joyful learning where every class should be. Finally, it can be 
concluded that through modern song in teaching English, it can increase the students’ listening skill. Furthermore, it can motivate 
students to learn another language besides their native language.

Key words: Listening, simple song

INTRODUCTION

Background of the study

Language skill separates into two kinds namely, 
receptive and productive skill. Receptive skill includes 
listening and reading skills while productive skill includes 
writing and speaking skills. Students spend 20 percents of 
all school related hours just listening (Susila, 2010:1). Brown 
(2003:119) stated that speaking is the most important skill in 
English, followed by its counterpart, listening, let’s consider 
that every time we communicate to other, we conduct do both 
speaking and listening ability. Teaching and learning listening 
skill needs the right kinds of media, so the students can master 
the ability well. Joyo (2011) argued that media are all aids 
which may used by teachers and learners to attain certain 
educational objectives. Fachrurazy (2006:6) gives suggestion 
about the same aspect to be covered in listening that are: (1) 
hearing the sound, (2) understanding intonation and stress, (3) 
copying with redundancy and ‘noise’, (4) making prediction, 
(5) understanding colloquial vocabulary, (6) Listening under 
the condition of fatigue, (7) understanding different accept, 
(8) using visual and aural environmental clues. According to 
Richards (1998:3), the activities of teaching listening that are 
given to the students be active, there three steps in teaching 
listening, which are: pre-listening activity, whilst listening 
activity and post listening activity. Listening basically has 
different meaning from hearing; listening has often been 
called a passive skill. This is misleading, because listening 
demands active involvement from hearer. Listening is always 
an active process, while hearing can be thought as passive 
condition (underwood in

Retmitasari, 1989:9). Moreover, Rivers (1981:160–161) 
gives his idea that listening is not a passive skill. Listening 
is a creative skill. In order to comprehend the sound falling 
on our cars, we take the raw material of words, arrangement 

of words, and the rise and fall of the voice, and from this 
material we create signifi cance. According to Mc Veigh 
(in Kholek, 2007:20) in his article, also gives varieties or 
techniques in teaching listening skill: (1) close adaptation- 
choosing which word to delete, timing, simplifi cation, (2) 
team listening verse by verse, (3) total song dictation, (4) 
lyric voice, (5) grammar/vocabulary, (6) jumble times, (7) 
interpretation of fi gurative/memories language. Meanwhile, 
Richards (1995:2) states that in classroom materials a variety 
of strategies and techniques are used to practice listening. 
These include: (1) predicting the meaning of messages, (2) 
identifying key words and limiting other while listening, (3) 
using background knowledge or facilitate selective listening, 
(4) keeping the burial meaning of a true is mind while 
listening. Song is one of arts which consists of the unity 
between tone and sound, it is also kind of entertainment 
which mostly used by people to give them spirit. It is created 
by someone who has high imitation, poetic and sense of 
tone and sound. Language teacher could and should use 
songs as a part of their classroom teaching repertoire. Songs 
contain authentic language, are easily obtainable, provide 
vocabulary, grammar and cultural aspects and are fun for the 
students. They can provide valuable speaking, listening and 
language practice in and out of classroom. Some key reasons 
songs can work exceedingly well in the foreign language 
classroom (Lynch, 2011). Vocabulary is commonly defi ned 
as “all the words known and used by a particular person”. 
Knowing a word, however, is not as simple as simply being 
able to recognize or use it. There are several aspects of word 
knowledge which are used to measured word knowledge 
(Wikipedia, 2014). Wilkins (1972) in Wikipedia (2014) 
once said “without grammar, very little can be conveyed 
without vocabulary, nothing can be conveyed”.

Existing research was conducted about listening 
comprehension (Abeer, 2010) she founds that some factors 
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infl uence the strategies to be taken that improve students 
listening comprehension. She was used tape recorder to 
overcome the students problem include speed speech, and 
limited knowledge of vocabulary. As we know that listening 
is an act of hearing attentively and the process of receiving, 
attending and understanding auditory messages. Those 
messages are transmitted through the medium of sound. So, 
Field (2010) and Lynch (2011) both published handbook 
listening for classroom activities that Lynch suggested the 
lesson activities using video. Teachers create the suitable 
material and media that can increase the students listening 
mastery. Despite of Nadig (1999) said that, we were given 
two ears but only one mouth, because listening is twice as 
hard as talking. The statement is actually a description. But, 
it has a deep interpretation that listening is very hard.

On the other hand, the second semester students have 
diffi culties in listening, memorizing new vocabularies, and 
have to stay in the atmosphere that they think uncomfortable, 
and it makes the students become bored in learning English. 
Clearly, there are some problems that usually happen; 
those are (1) boring, (2) lack of vocabulary, (3) listening, 
(4) memorizing new words. As Cullen (1982:2) stated that 
song are important means to reduce nervousness in class. 
By using song, the researcher tries to bring the students to 
environment of the interest in English learning.

Based on the background above, the research problem 
can be formulated in a question: “How can simple song 
increase the students’ listening of the second semester 
students at STKIP PGRI Pasuruan?”. The purpose of this 

research is to investigate whether simple song as media 
can increase the students’ listening of the second semester 
students at STKIP PGRI Pasuruan.

RESEARCH METHODS

Research Design

The method used in this research is Classroom Action 
Research (CAR).

This study was taken to obtain detail information by 
doing some actions which were deal with the problems 
occurred. According to Mettetal (in Azmi (2012:22), CAR is 
systematic inquiring with the goal of informing practice in a 
particular situation. It is way for instructors to discover what 
works best in their own classroom situation, thus allowing 
decisions about teaching. Arikunto (2006) stated that the 
important of classroom action research is the research is to 
solve the problem, while looking for scientifi c support.

In applying this research, the researcher chose the English 
teacher as a collaborator to observe the implementation 
of the strategy. Latief (2009:5) stated that the researcher 
was recommended to collaborate with one or two other 
teacher of the same subject. The collaborator observed the 
implementation of the plan to see how much the strategy 
could solve the classroom’s problems. The classroom action 
research would be done by cycles. The cycles of classroom 
action research contains of four steps; planning, acting, 
observing, and refl ecting.

Planning 

  

Reflecting 

Preliminary study 

Observing 

Cycle I Acting 

Reflecting 

Cycle II 

Observing Revise Planning 

Acting 
 

Successful 

   Stop 

Figure 1. Carr and Kemmis's action research model (1986) 
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Setting and Subject of the Study

In conducting this research, the researcher took STKIP 
PGRI Pasuruan as the setting is location at Jl. Ki Hajar 
Dewantoro No. 27–29 Tembokrejo Pasuruan. The subject 
of this research is C class, which consists of 33; 15 boys 
and 18 girls.

Research Instrument

The instrument is one of important things should be 
prepared. The researcher should prepare observation, tests, 
and document to help her in collecting information about 
the process of teaching and learning listening skill by using 
songs.

Observation

The researcher would use observation checklist that 
allowed the researcher to collect some data by giving yes-no 
answer or giving a tick (√) in the sheet made by the researcher 
before. The observation would be held on May 12th, 2014.

Test

According to Brown (2003:3), a test is a method of 
measuring a person’s ability, knowledge, or performances in 
a given domain. In this study, the researcher intended to give 
a test, which was in the form of missing lyric that focused 
on the verbs.

Documentation

Documentation is a set of document provide on paper, 
online, digital or analog media such as audio tape or CDs 
(Wikipedia, 2014). To make it more authentic and in order 
to give a clear and defi nite result, the researcher wanted 
to take the students’ result of the test as the researcher’s 
documentation. Besides that, the researcher would take some 
photos while the teaching and learning process.

Data and Sources of Data

From the instruments used by the researcher in doing 
this study, the researcher would get the data from each 
instrument.

Observation

The data that the researcher got from observation was in 
the form of “Yes-No answer”. In order to get the data, the 
researcher made such a paper that contained a target that the 
students would gain after the teaching-learning process and 
the researcher would answer it by checking or giving a tick 
(√) whether they gained the target or not. The observation 
was held in every meeting both in cycle 1 and cycle 2. Cycle 
1 was held on May 12th and 14th, 2014. Cycle 2 was held on 
May 19th and 21st, 2014.

Test

The researcher intended to give a test, the test was in the 
form of missing lyric. In doing the test, the students were 
asked to listen to a simple song and fi ll the 10 blank items. 
The result of the test was in the form of written test. The 
test would be held in the end of each cycle or in the second 
meeting of each cycle. The test for cycle 1 was held on May 
14th and the test for cycle 2 was held on May 21st, 2014.

Documentation

In order to get more supporting data, the researcher directly 
asked some documents to the English teacher, especially 
the documents that were related to the implementation of 
contextual teaching and learning in the teaching listening 
using simple songs, moreover, the researcher is intended to 
take some photos to show the real condition in the classroom 
that was on May 12th–21st, 2014.

Research Procedures

Classroom Action Research was related to using of 
cycles process. Firstly, the researcher used preliminary study 
to identify the real problem in teaching and learning. She 
observed the situation and the condition of students while 
studying. The result was used to prepare the planning and 
action. Then, the researcher started the planning, acting, 
observing, and refl ecting, based on the research model.

Preliminary Study

Preliminary study was the fi rst step before the research 
done by the researcher. She observed the students’ activity 
of teaching and learning listening skill in the classroom, she 
did it to identify the problems which were faced by students. 
She made a test to know the students’ ability. The result was 
used in arranging the planning and preparing the action. 
It was conducted on May 6th, 2014.

Planning

Before the action started, the researcher had to arrange 
the planning. She had to prepare: the material, instructional 
media, lesson plan, test, and criteria of success. All of 
those preparations had to be ready in order the process of 
action worked well, it also made the researcher easier to do 
everything when she acted in the class.

Table 1. Criteria of Success

Data Instrument Criteria of Success
Teaching-learning
process

Observation 
format

> 80% of the students are 
active

Students’ 
achievement

Test > 70% of the students
get more than 75.
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The formula of the test in the students’ achievement is as 
follows:

Number of students who get < 70
× 100%

Total of the students

Acting
The researcher conducted the teaching and learning 

process based on the lesson plan used before. This research 
consists of two cycles and every cycle consists of two 
meetings. Each meeting, there are three phases; they are pre- 
activity, whilst activity, and post-activity. In pre-activity, the 
researcher gave brainstorming to students that related with 
the topic that is, singing a simple song together. In whilst 
activity, the students were expected to listen the popular and 
fi ll the missing lyric. And in post activity, the researcher gave 
feedback of what the students had done in the class.

Observing

The researcher asked the co-researcher to observe the 
students’ listening ability in the teaching and learning process 
as well as the activity in the class. In observing the students’ 
listening skill and the teaching-learning activity as stated 
above, the researcher needed the observation checklist to 
know how the real condition was.

Refl ecting

The researcher has to do a reflection as well as the 
students to evaluate the effect of the teaching strategies that 
had been implemented in the teaching and learning process. 
The reflection itself was intended to measure or judge 
whether the cycle the researcher done was successful or not, 
whether it had met the criteria of success or not. If their score 
doesn’t meet the criteria, so the researcher would continue 
to cycle 2.

FINDINGS AND DISCUSSION

Findings

The Implementation of the Action

There were 33 students participated in teaching and 
learning process. The implementation would be described 
completely below. This meeting was done in four steps 
including planning, implementing, observing, and refl ecting. 
The researcher chose song; Simple song entitled “Heal the 
World” from Michael Jackson.

Meeting One (May 12th, 2014)

The researcher planned to play missing lyrics to prepare 
for the next meeting. This meeting started with pre-activity, 
main-activity, and closed with post-activity.

The Implementation of Action Meeting 1

1. Pre activity (20 minutes)
 The researcher tried to make the class comfortable by 

approaching the students personally by checking the 
presence, by calling the name from the list name.

2. Main activity (50 minutes)
 Firstly, the researcher tried to introducing the title; it 

made students understand what was talking about.
 Then, researcher made group in this meeting and the 

researcher distributed the missing lyrics sheet. And the 
students worked with group. The Researcher played 
the song 3 times. While the song played, some students 
asked, “Mom, too quick to hear. Why don’t you select 
the Backstreet Boys song, Mom? I am quite good at 
Backstreet Boys song”. The researcher tried to explain 
as “you can’t select which person you want to talk to 
you. In practice…. so try to be a good listener”. And the 
students could understand the explanation.

 Example student’s exercise on 10 missing lyrics
 (Answer: 1. Heart, 2. Brighter, 3. Hurt, 4. Sorrow, 5. Here, 

6. Better, 7. Race, 8. Dying, 9. Human, 10. Living)
 There’s A Place in Your ……….(1) and Know That It Is 

love And This Place
 Could Be Much …………..(2) than Tomorrow and If You 

Really Try
 There’s no ……….(3) or …….(4) Are Ways to Get 

……(5) If You Care Enough for The Living Make a 
Little Space Make A ……..(6) Place……Heal the World 
Make it a Better Place for You and for Me and the Entire 
Human …………..(7) There are People …………….(8) 
If You Care Enough for The Living

 Make it A Better Place for You and For Me and the Entire 
………….(9) Race

 For The ……………(10) Make A Better Place for You 
and For Me.

 And Researcher continued correcting until finish.

3. Post activity (20 minutes)
 The researcher asked the students’ difficulty of study and 

tried to give closing by giving explanation related with 
the using of song.

Before the class was over, the researcher played the 
song once more and asking all the students to sing together 
following the music. It made sure they remembered what 
they just written.

Meeting Two (May 14th, 2014)

In this meeting research, the students were expected to be 
able to memorize the last topic, mention new vocabulary in 
the song, translate word, and answer the missing lyric.
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The Implementation of Action Meeting 2

In the second meeting, the procedure was not too different 
from the fi rst meeting. The teaching and learning process was 
also divided into three activities. They were pre activity, main 
activity, and post activity. 
1. Pre activity (20 minutes)
 The researcher tried to make the class comfortable by 

approaching the students personally by checking the 
presence and warmed up the students’ mind by reviewing 
the previous lesson and activities. Researcher asked to 
students about song that was studied in the last meeting. 
The purpose was to make the students remember what 
they had studied in the last meeting, and sing a song 
together.

2. Main activity (50 minutes)
 In these activities, the researcher gave a test with let the 

students complete the missing lyrics while the music on, 
to know the achievement of students.

3. Post activity (20 minutes)
 The researcher asked the students difficult of test and 

tried to give closing by sing together. Researcher played 
the music and sings together until the time was over.

The Observation of Cycle One

Meeting One

In the observation, the researcher observed the media 
and whole process of listening and the students’ response. 
The media used was a song performed by Michael Jackson 
entitled “Heal the World”. The song is long enough in its 
lyrics. The researcher was sure the content of the lyrics also 
helped the students understand easily and in turn it would 
help to build the students’ memorizing ability.

Meeting Two

In this meeting, the procedure was not different from the 
fi rst meeting. The teaching and learning process was also 
divided into three activities; pre activity, main activity, and 
post activity. But in main activity, it had test for individual 
to know the achievement of students.

The Refl ection of Cycle One

The percentage of students who were successful in 
cycle one is about 60%. It can be seen as in the following 
formula:

Number of students who get < 70
× 100%

Total of the students

20
× 100% = 60%

33

After doing implementation in the first meeting and 
second meeting, the researcher tried to read the data 

observation. From there, it was clear, in the action where 
all the students were enthusiastic in learning process; they 
also appreciated it as teaching listening material. It could 
be seen from how they tried not to lose any moment that 
could affect the scores. Though, the process ignited noise but 
with some approaches, the effect could be minimized. In this 
meeting, the researcher did not get the students’ scores. The 
researcher still focused on the activity that could bring the 
students enjoyed the process. If the students could welcome 
to the method, improving their ability was a possibility. And 
the result, they all were welcomed to the using of song in 
listening class and they felt enjoy. 

Cycle Two
Meeting One (May 19th, 2014)
The Implementation of Action Meeting 1

1. Pre activity (20 minutes)
This phase was running well, everything worked as 

predicted. The students were joining the class with while 
entering the classroom. On some occasion, some students 
gave greeting to the researcher and asked what song the 
researcher would select in the meeting. It showed that the 
students responded the class very well. The students became 
warm when the researcher played the previous song, “21 
Guns” was very enjoyable class.

After researcher play the song, the students try to guess 
the song.

2. Main activity (50 minutes)
The researcher tried to introducing the new title and 

asked students to listen the song; the purpose was to made 
students recognize the song. Then, researcher use group in 
this meeting like in cycle one and the researcher distributed 
the missing lyrics sheet to giving the students work with 
group. In this occasion, the researcher selected the song from 
“21 Guns” a boy’s band that the song was very enjoyable and 
easy listening. They listened to the music and identifi ed the 
missing lyrics with multiple choices to answer. The song that 
played 2 times and pause after several items, it seemed that 
it made them easily identify the missing lyrics. It could be 
seen from the score that more than 100% students got score 
over the target of achievement. After researcher played the 
song, they made a group as like last meeting. After students 
made group, researcher distributed English song missing 
lyric with calling every leader. The Researcher played the 
song three times.

Example of the students’ exercise on 10 missing lyrics:
Do you know what’s worth fi ghting for, when it’s not 

worth ………..(1) for?
a. die b. dying c. died 
Does it ……….(2) your breath away and you feel yourself 
suffocating?
 a. taken b. take c. took
Did someone ………….(3) your heart inside? You’re in 
ruins
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a. broke  b. broken c. break
One, 21 guns lay down your arms ……....(4) up the fi ght
a. give  b. gave c. gives
One, 21 guns throw up your arms ………(5) the sky you 
and I
a. into b. over c. although Your faith walks on ………….(6) 
glass and the hangover doesn’t pass a.broken b. break............
c. broke
Nothing ever ………….7) to last you’re in ruins
a.built b. build.......................... c. quilt
Did you try to live on your own? When you ………..(8) 
down the house and home?
a. burn b. burned c. burning
When it’s time to live and let die and you can’t get another 
………….(9)
a. tries b. try c. tried
Something inside this heart has ………….(10) you’re in 
ruins
a. die b. dead c. Died
And Researcher continued correcting until fi nish.
3. Post activity (20 minutes)

The researcher asked the students’ diffi culty of study and 
tried to sing the song together as what they did in the pre 
activity. It was an enjoyable closing, some students asked 
more time to sing, but the time was up.

Before the class was over, the researcher played the 
song once more and asking all the students to sing together 
following the music.

Meeting Two (May 21st, 2014)
The Implementation of Action Meeting 2

1. Pre activity (20 minutes)
The researcher tried to make the class comfortable by 

approaching the students personally by checking the presence 
and warmed up the students’ mind by reviewing the previous 
lesson and activities. Researcher asked to students about 
song that was studied in the last meeting. The purpose was 
to make the students remember what they had studied in the 
last meeting, and sing a song together.
2. Main activity (50 minutes)

In these activities, the researcher gave a test in multiple 
choices to let the students choose the missing lyrics while the 
music on, to know the achievement of students.
40 inutes later, the test is over.
3. Post activity (20 minutes)

The researcher asked the students diffi cult of test and 
tried to give closing by sing together. Researcher plays the 
music and sings together until times over. 

The Observation of Cycle Two 
Meeting One

In this meeting, the students lead to do better than before. 
Like usual, they also did this meeting by themselves. The 
researcher selected the song “21 Guns” from Greenday. The 
researcher thought, it is a nice romantic song. With the clear 

vocal of singer, the song is the appropriate media to use in 
listening class. The researcher noticed in the activity; some 
students tried to move near the sound system to get clearer 
sound. Overall, the researcher satisfi ed with what the students 
have done. They were so enthusiastic and the class was not 
so crowded. 

Meeting Two

In this meeting, the procedure was not different from the 
fi rst meeting. The teaching and learning process was also 
divided into three activities, pre activity, main activity, and 
post activity. But in main activity have test for individual to 
know the achievement of students. Alike in cycle one.

In the post activity, the researcher asked the students to 
sing together following the music.

The Refl ection of Cycle Two

Number of students who get < 70
× 100%

Total of the students

28
× 100% = 85%

33

After all the series of action as planned, it was time to 
think how all of the plan applied, it worked or not. From the 
score, the researcher knew that the method worked. It can be 
identifi ed from single score.

From the fi rst meeting up to the second meeting, the 
researcher found that the students had progress in listening 
skill. It could be seen from the scores. All of the scores 
represented the result of all the process achieved. And it 
showed and proved that the research was succeeded. It meant 
that the students’ listening skill improved.

Discussion

The researcher only focused on analyzing the use of song 
in increasing the

students’ listening skill.
The respond of the students is achieved. The researcher 

knew that they felt positive dealing with the entire thing the 
researcher concerned about. The researcher thought it was 
not enough, because it was all about attitude and respond, 
the researcher wanted to know more about their achievement 
on their listening skill. Though, from the fi rst meeting the 
researcher was sure that song could increase the students’ 
listening skill. Then, the researcher continued to the next 
cycle to make sure all the idea was proved.

The technique used in the fi rst meeting is different from 
the test. Because the researcher was sure that song could 
be applied to eliminate the barrier in the teaching learning 
process, especially eliminate the boredom with the commonly 
used media, and grouping to endorse the students into the 
situation where they were part of the process. Furthermore, as 
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stated by Lynch (2011) that song contain authentic language, 
provide grammar, and it make the students fun. It also can 
be a practice for the students to learn about speaking and 
listening. In the fi rst cycle, the researcher selected a song 
performed by Michael Jackson, Heal the World. In this 
meeting, students did the work individually and the result 
was not satisfying. Though some students had ever heard the 
song, they still had diffi culties identifying the sound of words. 
In cycle one, there were only 60% of students who successes 
in the test and did not reached the criteria of success. That’s 
why; in the next cycle the researcher changed the song with 
the easy one and changed the test. The test in the cycle two 
would be in the form of multiple choice so it can make the 
students easy to do the test.

In the second cycle, the researcher shifted to the situation 
where they were responsible themselves to achieve the target 
for scoring with the song entitled “21

Guns” performed by Greenday (boys band). With the 
quality of their voice and the song was easy listening, the 
students achieved the target, as shown in the table of score 
above.

It can be seen from the scores. Though one student’s still 
got below the target, overall, the students had improved and 
it meant that this research must stop.

After conducting the research, the researcher found some 
advantages in using song to increase the students’ listening 
skill. It can (1) improve the willing to learn; (2) stimulate the 
students to learn; (3) eliminate the stress of factor; (4) make 
class enjoyable. Besides those advantages, the researcher also 
noticed some things that should be aware, it was about: (1) 
noisy: class can become noisy; (2) time consume, if we do not 
manage it very well, the time could be a problem. From all 
of the points, it can be concluded that appropriate technique 
and selected song can increase the students’ listening skill 
besides increasing other aspects; memorizing words, and 
willing to learn.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

Conclusion

With the research findings and discussion presented 
in the previous chapter, several conclusions can be drawn. 
First, the implementation of Simple Songs can increase 
the students’ listening skill. The teacher would know the 
following requirements; (1) the teacher used music, (2) the 
simple songs were interesting.

Second, the implementation of the use Simple Songs 
could increase the students’ self confi dence in Listening 
Skill. The rule of Simple Songs in learning process forced 
the students to be brave and more relax in learning English. 

Suggestions

Firstly for lecturer: (a) They have to know their 
students’ condition, so he or she can determine to choose 
what technique or methods of teaching are suitable for the 
students, (b) They must encourage the students motivation 
(c) It is better for them to provide students songs or any 
other multimedia used for teaching listening. Secondly for 
the Further Researchers: This study is not limited to stop 
here. It can be modifi ed to obtain more powerful technique to 
teach in listening class. Because the study is action research, 
so the fi ndings cannot be generalized to others subject. But 
increasing other aspect will be able to enrich the listening 
class technique. It is advisable that other researchers carry 
out a study at the same or higher level to verify the strength 
of this model in increasing the students’ listening skill.
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ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tentang analisis kesalahan konten buku. Kesalahan konten dalam hal ini adalah kesalahan 
berdasarkan pengungkapan objek matematika, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Analisis kesalahan ini bertujuan untuk 
memeriksa isi dokumen secara objektif dan sistematis. Hasil analisis kesalahan diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki konten 
buku siswa matematika Kelas VII SMP/MTs Semester II Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Dari hasil penelitian 
didapatkan 9 kesalahan objek fakta, 12 kesalahan objek konsep, 9 kesalahan objek prinsip, dan 4 kesalahan objek keterampilan. Oleh 
karena itu, disarankan bagi guru dan siswa yang menggunakan buku tersebut dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai solusi 
perbaikan. Kemudian, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih dalam perbaikan konten buku siswa Kelas VII 
SMP/MTs Semester II yang diterbitkan oleh Kemdikbud.

Kata kunci: Analisis kesalahan, buku siswa, matematika SMP/MTs

ABSTRACT

This research is about the book content error analysis. Errors content in this case is an error based on the disclosure of mathematical 
objects, i.e. facts, concepts, principles, and skills. This error analysis aims to examine the contents of the document objectively and 
systematically. The results of the error analysis is expected to be used to improve the content of mathematics student book Junior High 
School 7th Grade 2nd Semester Curriculum 2013, published by Kemdikbud. From the results, 9 factual object errors, 12 conceptual 
object errors, 9 principle object errors, and 4 skill object error. Therefore, it is advisable for teachers and students who use the book can 
use these results as a repair solution. Then, the expected results of this research will contribute to improvement of mathematics student 
book Junior High School 7th Grade 2nd Semester Curriculum 2013 issued by Kemdikbud.

 

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah kualitas proses belajar siswa, guru, 
dan sarana pendidikan. Salah satu sarana pendidikan yang 
dimaksud adalah buku teks. Buku teks merupakan salah satu 
bahan ajar yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. 
Buku teks membantu siswa dalam proses belajar mengajar 
di kelas. Buku teks berperan untuk membantu guru dalam 
menyampaikan materi dan dapat membantu siswa dalam 
menunjang materi yang disampaikan oleh guru, tidak 
terkecuali untuk pelajaran matematika. Oleh karena itu, 
keberadaan buku teks matematika sangat penting. Menurut 
Briton (dalam Makrip, 2009: 2) dalam kondisi apa pun 
keberadaan buku teks matematika seharusnya dapat:
(1) meningkatkan keefektifan belajar siswa, (2) mempercepat 
dan mempermudah informasi, dan (3) meningkatkan efi siensi 
pelaksanaan latihan dan belajar. Buku teks matematika harus 
dapat menyampaikan berbagai objek dasar dalam matematika. 
Jika terjadi kesalahan dalam penyajian objek matematika, 
maka dimungkinkan akan menimbulkan pemahaman yang 
salah terhadap materi matematika.

Pada Kurikulum 2013 yang diterapkan sejak tahun 2013, 
Pemerintah membagi buku teks menjadi dua, yaitu buku 
siswa dan buku guru. Buku siswa adalah buku panduan untuk 
siswa dalam pembelajaran. Sedangkan buku guru, adalah 
buku yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam 
praktiknya buku siswa dan buku guru tersebut saling terkait 
dan merupakan instrumen penunjang dalam pembelajaran 
selain guru dan segenap perangkat pembelajaran lainnya. 
Mengingat pentingnya buku siswa dan buku guru tersebut, 
mampu diserap alur penyajiannya juga harus benar dalam hal 
penyajian konsep matematikanya. Namun faktanya masih 
ditemukan beberapa penyajian objek matematika pada buku 
siswa matematika SMP kelas VII Kurikulum 2013 edisi 
revisi 2014 yang masih memuat kesalahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan 
konten objek matematika pada buku siswa matematika SMP 
kelas VII Kurikulum 2013 edisi revisi 2014 serta rekomendasi 
perbaikannya. Matematika sebagai ilmu memiliki objek 
kajian yang abstrak. Menurut Gagne (dalam Bell, 1978: 108) 
dalam belajar matematika ada dua objek kajian yang akan 
diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak 



112 Humaniora, Vol. 12 No. 1 Juni 2015: 111–116

langsung. Objek langsung berupa fakta, konsep, prinsip, 
dan keterampilan. Sedangkan objek tak langsungnya adalah 
kemampuan yang secara tak langsung akan dipelajari siswa 
ketika mereka mempelajari objek langsung matematika 
seperti kemampuan: berpikir logis, kemampuan memecahkan 
masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, 
ketelitian, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis kesalahan pada 
buku teks berdasarkan keempat objek langsung, yaitu objek 
yang terkait fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Berikut 
ini penjelasan keempat objek matematika tersebut. 

Objek yang terkait dengan fakta

Menurut Soedjadi (2000: 13) fakta dalam matematika 
berupa konvensi-konvensi yang diungkap dengan simbol 
tertentu. Sedangkan menurut Hudojo (1988:75) fakta adalah 
suatu ide/gagasan yang terdiri dari satu eksemplar. Simbol 
atau lambang-lambang seperti “7”, “∑”, “√”, “≥” adalah 
beberapa contoh dari sekian banyak fakta sederhana dalam 
matematika. Fakta sebagai objek matematika juga bisa berupa 
kesepakatan. Kesepakatan ini diperlukan agar ada kesamaan 
dalam memahami objek matematika. Misal, ada sebuah soal 
menentukan hasil dari 2 + 3 × 4; Apakah hasilnya adalah 20 
karena operasi penjumlahan didahulukan, ataukah hasilnya 
24 karena operasi perkalian didahulukan. Untuk menghindari 
terjadinya kebingungan di dalam menentukan kebenaran dua 
jawaban tersebut, diperlukan adanya kesepakatan di antara 
para matematikawan.

Dengan demikian, objek yang terkait dengan fakta 
adalah objek yang terkait dengan konvensi (kesepakatan) 
dalam matematika seperti lambang, notasi, ataupun aturan 
seperti mendahulukan operasi perkalian dari pada operasi 
penjumlahan. Lambang “1” untuk menyatakan banyaknya 
sesuatu yang tunggal merupakan contoh dari fakta. 
Begitu juga lambang “+”, “–“, ataupun ”×” untuk operasi 
penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian.

Objek yang terkait dengan konsep

Menurut Hudojo (1979:75) konsep dapat dipelajari 
melalui definisi atau observasi langsung. Sedangkan 
menurut Bell (1978: 108) konsep adalah ide abstrak 
yang memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan 
objek ke dalam contoh atau bukan contoh dari ide abstrak 
tersebut. Dari penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa 
ketika seorang siswa memahami suatu objek matematika, 
dia dapat membedakan objek tersebut sesuai atau tidak 
dengan kesepakatan dalam matematika. Ketika mempelajari 
matematika, terdapat beberapa istilah seperti bilangan, 
persegi panjang, bola, lingkaran, segitiga, sudut siku-siku, 
ataupun perkalian. Ketika seorang siswa mempelajari 
segitiga dari suatu buku teks, dia harus dapat memahami 
konsep segitiga tersebut, sehingga yang dibayangkan siswa 
sama dengan yang dipahami oleh matematikawan. Seorang 
siswa disebut telah mempelajari konsep segitiga jika ia telah 

dapat membedakan yang termasuk segitiga dan yang bukan 
segitiga. Untuk sampai ke tingkat tersebut, siswa harus dapat 
mengenali sifat-sifat segitiga.

Objek yang terkait dengan prinsip

Prinsip (abstrak) adalah objek matematika yang kompleks. 
Prinsip dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep 
yang dikaitkan oleh suatu relasi ataupun operasi (Soedjadi: 
2000: 15). Contoh prinsip dalam objek matematika adalah 
rumus luas segitiga:

L =
1

× a × t
2

Dengan L adalah luas segitiga, a adalah panjang alas 
segitiga, dan t adalah tinggi segitiga.

Pada rumus luas segitiga di atas, didapati adanya beberapa 
konsep yang digunakan, yaitu konsep luas, konsep panjang 
alas segitiga dan konsep tinggi segitiga. Jika seorang siswa 
diminta untuk menentukan luas sesungguhnya dari gambar 
segitiga di samping.

Indikator atau kriteria unjuk kerja keberhasilan siswa 
untuk tugas di atas adalah jika ia dapat mengukur salah 
satu alas serta tinggi yang bersesuaian dari segitiga tersebut, 
dalam hal ini jika siswa menentukan panjang AB serta dapat 
menentukan garis tinggi terhadap alas AB; kemudian dapat 
menentukan luasnya. Contoh lain yang lebih sederhana 
adalah: 1) dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi 
yang seletak dan sudut apitnya kongruen, 2) hasil kali dua 
bilangan p  dan q  sama dengan nol jika dan hanya jika p = 0 
dan q = 0. 

Objek yang terkait dengan keterampilan

Keterampilan dalam matematika merupakan operasi atau 
prosedur harus diikuti dalam menyelesaikan persoalan secara 
cermat dan tepat (Bell, 1978: 108).  Jadi, prosedur dalam 
matematika adalah suatu proses atau prosedur yang dilakukan 
untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendapatkan suatu 
hasil tertentu.

Kesalahan yang terdapat buku siswa matematika SMP 
kelas VII Kurikulum 2013 edisi revisi 2014 didasarkan 
kesalahan pengungkapan dan penyajian objek matematika. 
Analisis kesalahan ini adalah penelitian yang bertujuan 
untuk memeriksa isi dokumen secara objektif dan 
sistematis. Analisis kesalahan dokumen yang dimaksud 
adalah ketidaksesuaian pengungkapan dan penyajian objek 
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dengan defi nisi objek tersebut. Berikut ini kriteria kesalahan 
pengungkapan dan penyajian objek matematika pada buku 
teks matematika.
a. Kesalahan yang terkaitan dengan fakta
 Kesalahan menggunakan simbol
 Kesalahan menggunakan istilah matematika
b. Kesalahan yang terkait dengan konsep
 Kesalahan mendefinisikan konsep
 Penggunaan ilustrasi yang kurang sesuai untuk 

menjelaskan konsep
 Pemberian contoh yang tidak sesuai dengan konsep yang 

diberikan
 Ketidaklengkapan memberikan syarat atau semesta 

pembicaraan pada definisi
c. Kesalahan yang terkait dengan prinsip
 Kesalahan menghubungkan beberapa konsep atau fakta 

dengan konsep
d. Kesalahan yang terkaitan dengan keterampilan
 Informasi pada proses pengerjaan tidak sama dengan 

informasi awal soal
 Kesalahan dalam proses penghitungan
 Kesalahan dalam proses pengerjaan

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesalahan 
penyajian objek matematika yang kurang sesuai pada buku 
siswa matematika SMP kelas VII Kurikulum 2013 edisi 
revisi 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif dengan mengunakan rancangan 
penelitian deskriptif.

Prosedur penelitian dalam penelitian ini yaitu membaca 
buku yang menjadi sumber data untuk mencari apakah terdapat 
kesalahan penyajian pada buku tersebut untuk dibandingkan 
dengan referensi yang lebih akurat. Kemudian data yang 
diperoleh dikelompokkan, apakah termasuk kesalahan 
penyajian objek yang terkait dengan fakta, konsep, prinsip, 
atau keterampilan,. Langkah selanjutnya mendeskripsikan 
sesuai kesalahan penyajian objek matematika.

Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini.
Judul Buku : Buku Siswa Matematika SMP/MTs Kelas 

VII Semester II Edisi Revisi 2014

Penulis : Abdur Rahman As’ari, Mohammad Tohir, 
Erik Valentino, Zainul Imron, Ibnu Taufi q, 
Bornok Sinaga, Andri Kristianto Sitanggang, 
Tri Andri Hutapea, Pardomuan N. J. M. 
Sinambela, Sudianto Manullang, Lasker 
Pengarapan Sinaga, Mangara Simanjorang, 
Nuniek Alfi anti Agus, Ichwan Budi Utomo, 
Swida Purwanto, Lambas, Aris Hadiyan, dan 
Pinta Deniyanti.

Penerbit : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, 
Kemdikbud

Tahun Terbit : 2014

Tebal buku : 186 halaman
ISBN : 978-602-282-353-7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis, peneliti menemukan beberapa 
kesalahan dalam Buku Siswa Matematika SMP/MTs Kelas 
VII Semester 1 Edisi Revisi 2014 yang begitu beragam. 
Kesalahan yang ditemukan dikategorikan berdasarkan objek 
matematika, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. 
Selain menganalisis kesalahan, penulis juga menyajikan 
rekomendasi perbaikannya. Rincian kesalahan dan 
rekomendasi perbaikan disajikan dalam uraian berikut.

a. Kesalahan yang terkait dengan fakta
1) Kesalahan penggunaan istilah matematika terdapat 

pada halaman 12, yaitu kata “segi empat” seharusnya 
“segi empat”.

2) Pada alternatif penyelesaian Contoh 1.3 pada halaman 
9 dituliskan  pada prosedur penyelesaian disertakan 
tanda satuan derajat ( 0 ). Seharusnya satuan tidak 
perlu ditulis, karena dalam matematika, objek yang 
dioperasikan bilangana.

3) Kesalahan penulisan satuan luas pada Contoh 1.7 di 
halaman 16. Seharusnya satuan luas adalah “cm2” , 
tetapi ditulis “cm”.

4) Pada halaman 17, dituliskan kalimat “ Gambar 1.9 
merupakan persegi panjang ABCD. “. Kesalahan 
dalam penggunaan istilah “persegi panjang”, 
karena gambar 1.9 yang ditunjukkan adalah gambar 
“persegi”.

5) Pada halaman 27, kurang tepat penggunaan istilah 
d1 untuk diagonal terpanjang, dan d2 untuk diagonal 
terpendek dalam menjelaskan rumus luas layang-
layang. Cukup menggunakan diagonal ke-1 dan 
diagonal ke-2, karena bilangan 1 dan 2 pada penulisan 
d1

 dan d2 hanya indek saja, tidak menandakan yang 
lebih panjang atau lebih pendek. Pada contoh halaman 
28 juga terdapat contoh penyelesaian, dengan d1 
adalah diagonal pendek, sedangkan d2 adalah 
diagonal panjang. Tentunya, hal ini bertentangan 
dengan dengan apa yang dituliskan sebelumnya pada 
materi.

6) Pada halaman 33, dituliskan “ Satu ∠ sama dengan 
90º “. Simbol “∠“ dibaca “sudut” untuk penamaan 
suatu sudut. Sedangkan untuk menyatakan ukuran 
sudut, lebih tepat menggunakan kalimat “ salah satu 
ukuran sudutnya sama dengan 900  ”.

7) Pada halaman 34, penggunaan istilah rusuk tidak 
tepat untuk segitiga. Kata “rusuk” digunakan untuk 
menjelaskan perpotongan antara dua sisi (berupa 
bidang) pada bangun ruang. Sedangkan untuk 
bangun datar menggunakan istilah “sisi” (berupa 
ruas garis).



114 Humaniora, Vol. 12 No. 1 Juni 2015: 111–116

Gambar 1. Gambar konten buku halaman 8.

4) Pada halaman 103, terjadi ketidak sesuaian antara 
informasi dengan gambar penjelas untuk konsep 
refleksi, yaitu seharusnya A(2,3), namun pada gambar 
dituliskan B(2,3). Hal serupa juga ditemukan pada 
halaman 105, tidak sesuai antara penjelasan dengan 
gambar, seharusnya N(-3, -1), namun dituliskan N(-3, 
1). Begitu pun pada halaman 114, seharusnya (-5, -1), 
namun ditulis (-5, -2)

5) Pada halaman 104, seharusnya hasil refleksi titik 
A(3,2) terhadap titik asal (0, 0) adalah A’(-3, -2), 
namun dituliskan A’(-3, 2).

6) Pada halaman 118 dikatakan bahwa “Jika suatu 
bangun setelah diputar satu putaran pada pusatnya 
dan bentuknya sama seperti gambar awal setelah n 
putaran, maka bangun tersebut memiliki simetri putar 
tingkat n, untuk n > 1.” Seharusnya batasnya adalah n 
≥ 1, karena tingkat simetri putar paling sedikit adalah 
satu, yaitu ketika bangun tersebut hanya bisa diputar 
0° untuk kembali ke bentuk atau posisi semula.

7) Halaman 119
8) Halaman 120, dikatakan bahwa “bayangan titik Q(–

5, –3) yang diputar 90° adalah Q’(5, 3).” Seharusnya 
bayangan bayangan titik Q(–5, –3) yang diputar 90° 
dengan pusat (0, 0) adalah Q’(3, -5). Namun jika 
melihat soal dan keterangan gambar pada Halaman 
120, yang perlu diubah adalah sudutnya, yaitu 90°, 
sehingga kalimatnya seharusnya diubah menjadi 
“bayangan titik Q(–5, –3) yang diputar 180° dengan 
pusat (0,0) adalah Q’(5,3)”. Titik pusat rotasi perlu 
dituliskan pada penjelasan, mengingat titik pusat 
adalah titik acuan rotasi.

9) Halaman 123
 Gambar tidak sesuai dengan penjelasan. Pada 

gambar adalah segitiga ABC, namun pada penjelasan 
dituliskan segitiga ABD. Begitu pun pada gambar 
persegi panjang KLMN, namun pada penjelasan 
dituliskan persegitpanjang MNOP.

 Kemudian penggunaan istilah “diagram grafik” pada 
halaman 157 kurang tepat. Macam-macam diagram 
dalam matematika, antara lain: diagram batang, 
diagram lingkaran, diagram garis namun tidak ada 
istilah diagram grafik. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) istilah diagram diartikan sebagai 
gambaran (buram, sketsa) untuk memperlihatkan 
atau menerangkan sesuatu. Sedangkan grafik adalah 
lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau 
gambar (tt turun naiknya hasil, statistik, dsb). Jika 
memperhatikan pengertian kedua istilah tersebut, 
sama-sama digunakan untuk menggambarkan 
suatu kondisi. Jadi tidak tepat menggunakan istilah 
“diagram grafik”.

8) Pada halaman 146, salah penggunaan istilah pada 
peta konsep. Seharusnya “penyajian dan penafsiran 
data” namun ditulis “pengolahan data”. 

b. Kesalahan yang terkait dengan konsep
1) Pada Contoh 1.2 di halaman 8 disajikan bentuk 

berpola seperti berikut.
 Pada alternatif penyelesaian yang disajikan, yang 

dianggap sebagai belah ketupat hanya bentuk belah 
ketupat berwarna orange saja. Padahal daerah yang 
berwarna putih pun juga bisa dihitung sebagai belah 
ketupa, karena soal tersebut perintahnya hanya 
“belah ketupat” saja, buka “belah ketupat berwarna 
orange”.

2) Ketidaksesuaian penjelasan alternatif penyelesaian 
Contoh 1.18 pada halaman 43 dengan gambar 
yang mengakibatkan ketidaksesuaian konsep, 
seperti penyebutan persegi panjang PURT, UQSR. 
Dampaknya juga adalah pada prosedur penyelesaian 
yang tidak sesuai dengan gambar. Jika dicermati, 
yang perlu diubah adalah gambar, yaitu penamaan 
titik sudut “U” dan “P” saling ditukar, maka konsep 
dan prosedur yang dijelaskan menjadi benar.

3) Pada halaman 100 dituliskan pengertian refleksi 
sebagai berikut.

 Refleksi adalah pencerminan suatu benda atau 
bangun geometris pada suatu Garis. Sedangkan 
menurut menurut Downing (2009, 284) dalam buku 
Dictionary of Mathematical Term dijelaskan 

 A reflection is a transformation in which the 
transformed figure is the mirror image of the original 
figure (Refleksi adalah transformasi di mana hasil 
transformasinya adalah gambar cermin dari gambar 
asal).

 Pengertian pada buku masih terlalu sempit, karena 
refleksi tidak hanya terhadap garis, tetapi juga titik, 
misal refleksi terhadap titik (0, 0).

Bayangan titik P(5,2) yang 
diputar 90° adalah P'(–2,5). 
Bayangan titik Q(5,3) yang 
diputar 90° adalah Q'(3,–5)

Ketidaklengkapan penjelasan 
dan ketidaksesuaian antara 
j a w a b a n  d e n g a n  s o a l 
dan gambar, seharusnya 
bayangan titik Q(-5,-3) yang 
diputar 90° searah jarum jam 
dengan pusat (0, 0) adalah 
Q’(3, -5).

Gambar 2. Konten buku halaman 119.
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Gambar 3. Konten buku halaman 123

10) Halaman 131
 Ketidaksesuaian antara gambar dengan keterangan. 

Seharusnya “pada titik A terdapat empat sudut sudut 
yang sama” 

c. Kesalahan yang terkaitan dengan prinsip
1) Pemberian contoh soal tentang pola pada halaman 

8 pada kurang tepat dengan subbab. Pada subbab 
dituliskan judul “Memahami Jenis dan Sifat Segi 
Empat”, namun pada contoh soal tersebut berisi 
tentang menggeneralisasi pola bentuk geometri. 
Jenis dan sifat bangun datar belum dieksplorasi pada 
buku.

2) Halaman 17 dikatakan bahwa “Persegi adalah 
persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. 
“. Pendefinisian “persegi adalah persegi panjang yang 
... “ sebaiknya dihindari, karena akan membuat rancu 
definisi persegi dan persegi panjang. Pada definisi 
tersebut seolah persegi adalah persegi panjang, 
padahal nyatanya bukan.

3) Contoh 1.9 pada Halaman 22 dan alternatif 
penyelesaiannya pada halaman 23 tidak jelas maksud 
dan langkah yang disajikan.

4) Materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 
Satu Variabel (PLSV dan PtLSV) baru disajikan di 
Bab 2 (Halaman 55) Semester II, padahal banyak 
materi sebelumnya (Semester I dan II) yang sudah 
menerapkan konsep PLSV, baik dalam penyajian 
materi, contoh soal, maupun latihan. Seharusnya 
materi PLSV disajikan di Bab Semester I, yaitu 
sebelum Bab 3 Perbandingan dan Bab 4 Garis dan 
Sudut, karena pada Bab tersebut sudah banyak 
digunakan konsep PLSV.

5) Pada halaman 37, istilah kongruen belum 
diperkenalkan dan belum dijelaskan sebelumnya, 
tetapi dimunculkan dalam pertanyaan. Hal sama juga 
ditemukan pada halaman 43, yaitu menggunakan 
istilah “sama dan sebangun” untuk menjelaskan 
langkah penyelesaian suatu soal, padahal istilah 
tersebut sebelumnya belum dijelaskan.

6) Halaman 63, Pada bagian menalar, pertanyaan nomor 
1 sudah diselesaikan pada penjelasan sebelumnya, 
sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi di bagian 
“Ayo Kita Menalar”.

7) Konteks soal deperti pada Contoh 2.10 Halaman 90 
tidak tepat. Karena dalam penjualan barang, tampilan 
harga di etalase pasti sudah diperhitungkan pajaknya. 
Meskipun pajak dibebankan pada konsumen, namun 
yang melakukan perhitungannya adalah penjual. Jadi 
konsumen cukup menghitung selisih harga antara 
harga normal dengan harga setelah diskon. 

8) Pada bagian Sedikit Informasi Halaman 90 dikatakan 
bahwa 

 “Harga beli konsumen = harga mula-mula – pajak 
pertambahan nilai”

 Informasi ini tidak tepat karena pajak itu 
diperhitungkan penjual (atau produsen) dalam 
menjual suatu barang, bukan diperhitungkan oleh 
konsumen untuk mengurangi harga beli. 

9) Konsep persamaan garis belum dikenalkan 
sebelumnya (Kelas VII Semester I dan II) tetapi sudah 
banyak digunakan Pada Bab 3 Transformasi. Hal ini 
tentu mengakibatkan loncatan logika dalam urutan 
materi buku. Rekomendasinya adalah sebaiknya 
materi persamaan garis lurus disajikan terlebih dulu 
sebelum materi transformasi.

Gambar 4. Konten buku halaman 131
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d. Kesalahan yang terkait dengan keterampilan
1) Halaman 15

Seharusnya langkah ke-3 diubah menjadi 

2) Pada alternatif pemecahan masalah yang disajikan 
pada Halaman 86, terdapat kesalahan di langkah ke-3 
yaitu menuliskan

=
30.000.000

× 100%
1.500.000

Langkah ini seharusnya tidak perlu dituliskan.
3) Kesalahan dalam membuat bentuk matematika dari 

masalah pada Halaman 92. Seharusnya harga sepeda 
adalah Rp600.000, namun dituliskan pada alternatif 
pemecahan masalah yaitu Rp750.000, sehingga 
mengakibatkan seluruh prosedur penyelesaiannya 
jadi salah.

4) Pada halaman 106, dituliskan bayangan dari titik 
N(-5, -5) yang direfleksikan terhadap sumbu y adalah 
N’(5, 5). Seharusnya bayangan titik N(-5, -5) yang 
direfleksikan terhadap sumbu y adalah N’(5, -5). 

Dari keempat analisis tersebut, berikut ini rangkuman 
keempat tipe kesalahan tersebut. 

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis, peneliti menyimpulkan 
bahwa terdapatkan 9 kesalahan yang terkait dengan objek 

fakta, 12 kesalahan yang terkait dengan objek konsep, 9 
kesalahan yang terkait dengan objek prinsip, dan 9 kesalahan 
yang terkait dengan objek keterampilan. Dari keempat tipe 
kesalahan tersebut, kesalahan yang berhubungan dengan 
konsep mendominasi di antara ketiga tipe kesalahan yang 
lain.

SARAN

Disarankan bagi guru dan siswa yang menggunakan 
buku tersebut dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 
solusi perbaikan ketika pembelajaran di kelas. Kemudian, 
diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih 
dalam perbaikan buku siswa Kelas VII SMP/MTs Semester 
II yang diterbitkan oleh Kemdikbud.
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Tabel 1. Rangkuman Kesalahan berdasarkan Fakta, 
Konsep, Prinsip, dan Keterampilan

No Kesalahan Banyak Kesalahan 
(kesalahan)

1. Fakta 9
2. Konsep 12
3. Prinsip 9
4. Prosedur 4
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