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KATA PENGANTAR

R

asa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan
mendorong manusia untuk bertanya dan mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia
yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip,
maupun prosedur tentang suatu obyek. Pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman
atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya salah satunya melalui research.
Prosiding ini merupakan buah dari seminar ekspos penelitian yang didanai oleh LPPM
STKIP PGRI Pacitan dan sudah melalui proses revisi dan validasi oleh beberapa dosen ahli
dibidangnya, yang kemudian hasil research yang sudah dirvisi tersebut diterbitkan karena
sudah memenuhi unsur kelayakan. Tujuannya antara lain; untuk memperkaya khazanah
Ilmu Pengetahuan serta sebagai salah satu alternatif dalam menjawab segala problematika
dalam kehidupan manusia. Disamping itu, melalui research akan dapat mengetahui jati dirinya
bahwa seorang dosen harus secara terus menerus belajar untuk meningkatkan pengetahuan
keilmuannya.
Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua STKIP PGRI Pacitan beserta
unsur pimpinan yang telah mendukung baik secara moril maupun materiil atas terlaksanya
Hibah Penelitian Dosen oleh Institusi secara mandiri. Besar harapan kami, di tahun-tahun
mendatang beragam Hibah Penelitian oleh para Dosen STKIP PGRI Pacitan dapat lebih
ditingkatkan. Ucapan terimakasih, serta apresisai juga kami sampaikan kepada Reseacher yang
telah memberikan kontribusinya melalui hasil penelitiannya berdasarkan pada keahlian (bidang)
yang mereka masing-masing.
Harapan kami ke depan, bahwa kegiatan penelitian sebagai sarana pengembangan Ilmu
pengetahuan bagi para dosen akan menjadi lebih kompleks dan berkembang dalam berbagai
perspektif. Selamat membaca, semoga tercerahkan!
Pacitan, 20 Januari 2014
Ketua LPPM,
ttd
Dr. Mukodi, M.S.I.
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TEORI PERILAKU MODEL X DAN Y
DALAM PROSES PEMBELAJARAN
Afid Burhanuddin1)
Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP PGRI Pacitan
E-mail: afidburhanuddin@gmail.com
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui teori perilaku model X
dan Y Mc. Gregor, dan 2) untuk mengetahui implementasi teori perilaku model X dan
Y dalam proses pembelajaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitan kualitatif. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian
ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan.
Pemilihan subjek menggunakan teknik purposif sampling.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Teori X menyatakan bahwa pada dasarnya
manusia merupakan makhluk yang malas, tidak suka bekerja, serta menghindar dari
pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan Teori Y menyatakan
bahwa pada dasarnya manusia menyukai pekerjaan. Mereka memiliki kemampuan,
kreatifitas, imajinasi, kepandaian serta memahami tanggungjawab dan prestasi atas
pencapaian tujuan kerja. 2) Implementasi teori Model X dan Y dibagi menjadi 3 (tiga)
tahap, yakni tahap persiapan pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, tahap
evaluasi pembelajaran. Model X dan Y memiliki perbedaan di dalam implementasi
pembelajaran pada masing-masing tahap.
Kata Kunci: Pembelajaran, Perilaku, Teori X, Teori Y

PENDAHULUAN

P

enyiapan pribadi-pribadi yang berkualitas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawartawar lagi. Ini ditunjang dari bagaimana pembelajaran yang didapatkan ketika ia sekolah.
Menurut (Sudjana, 2004, hal. 28), pembelajaran merupakan sebuah upaya yang sistematik
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dan sengaja, untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yakni
peserta didik dan pendidik.
Peserta didik menjadi semakin berkembang potensi, bakat, dan minatnya manakala
pendidik mampu membimbing dan mengarahkan. Ketika di dalam kelas, pendidik sebenarnya
dituntut tidak hanya melakukan pentransferan ilmu, tetapi juga harus mampu memerankan
diri sebagai pewaris nilai, pembimbing, fasilitator, rekan belajar, model, direktur, manajer, dan
motivator (Hamalik, 2001).
Pendidik adalah sebagai seorang manajer di dalam pengorganisasian kelas. Sebagai
seorang manajer, sentuhan prinsip-prinsip manajemen terjadi. Aktivitas dosen bukan hanya
mengajar saja, tetapi mencakup tentang kegiatan merencanakan (planning), mengorganisasikan
(organizing), melaksanakan (actuating), hingga melakukan kontrol (controlling) dan evaluasi
terhadap hasil belajar peserta didik yang dikelola (Usman, 2009, hal. 15).
Sebagaimana seorang manajer, pendidik harus mampu melihat kondisi awal peserta didik
yang dihadapinya. Jika ia pasif, maka dosen harus mampu aktif. Dan sebaliknya, ketika peserta
didik aktif, maka dosen harus mampu untuk mendorong agar keaktifan itu tidak melenceng
dari jalur yang ditentukan.
Dalam teori manajemen, dikenal dengan teori kepemimpinan model X dan Y karya
Douglas Mc.Gregor. Mc Gregor adalah seorang psikolog sosial Amerika. Teori XY termuat
dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise tahun 1960. Teori X menyebutkan
tentang bawaan pekerja yang cenderung negatif. Teori Y menyebutkan tentang bawaan pekerja
yang mempunyai sifat-sifat positif. Teori X memandang bahwa pada dasarnya manusia tidak suka
bekerja dengan baik, pemalas, sehingga cenderung menunggu perintah pimpinan. Sementara
itu, teori Y menyebutkan bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat yang suka bekerja,
berkreatif, tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan.
Teori kepemimpinan X dan Y dimunculkan pertama kali oleh Douglas Mc Gregor dalam
karyanya yang berjudul The Human Side of Enterprise yang terbit pada tahun 1960. Riset Mc
Gregor membawanya pada pandangan bahwa pertanyaan kunci bagi top manajemen adalah “apa
asumsi-asumsi anda (implisit dan eksplisit) tentang cara paling efektif untuk mengelola orangorang dan dia menambahkan “dari jawaban terhadap pertanyaan ini mengalir jawaban-jawaban
bagi pertanyaan yang diajukan Tn Sloan dan juga jawaban-jawaban bagi banyak pertanyaan lain
yang membingungkan dan memperumit manajemen ketika mencoba mencapai tujuan-tujuan
usaha ekonomi yang lebih sukses’ (Gregor, 1960).
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Gambar 1
Bagan teori X dan Y
Teori ini dikembangkan atas dasar karakteristik manusia merupakan anggota organisasi
dalam hubungannya dengan penampilan organisasi secara keseluruhan dan penampilan individu
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Teori Mc Gregor berasumsi bahwa kedua teori X dan Y
adalah berbeda, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1
Perbedaan Teori X dan Y
Manusia Tipe X

Manusia Tipe Y

1. Malas belajar dan atau bekerja (pasif)
2. Mau bekerja kalau diperintah, diancam,
atau dipaksa
3. Senang menghindar dari tanggungjawab
4. Tidak berambisi dan cukup menjadi
anak buah saja
5. Tidak mempunyai kemampuan untuk
mandiri

1. Rajin belajar dan atau bekerja (aktif).
Karena bekerja adalah bermain sehingga
menyenangkan
2. Bekerja atas kesadaran sendiri, kurang
senang diawasi dan kreatif dalam meme
cahkan masalah
3. Bertanggungjawab
4. Berambisi
5. Mampu mengendalikan dirinya sendiri
mencapai tujuan organisasinya (mandiri)

Menarik untuk dikaji, ketika pendidik berperan sebagai manajer, tentu sangat memungkinkan
bagi pendidik untuk menerapkan teori XY ini dalam proses pembelajaran. Inilah yang melandasi
penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang implementasi teori kepemimpinan model
X dan Y Mc Gregor dalam proses pembelajaran di dalam kelas.
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1)
Bagaimana teori kepemimpinan model X dan Y Mc. Gregor? 2) Bagaimana implementasi teori
kepemimpinan model X dan Y dalam proses pembelajaran?
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah pada Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan. Waktu penelitian ini adalah bulan
Desember 2013 – April 2014. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Pacitan kelas A, B, C tingkat II. Penelitian ini
dilakukan pada mata kuliah manajemen pendidikan. Peneliti akan mendeskripsikan tentang
implementasi teori X dan Y. Hasilnya, akan diperoleh tentang tahapan-tahapan, kekurangan
dan kelebihan, media, dan sistem evaluasi dalam pembelajaran X dan Y. Teknik pengambilan
subjek pada penelitian ini adalah purposive sampling (Sugiyono, 2009). Pengumpulan data
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Arikunto, 2010). Teknik analisis
data menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN
Teori X
Teori X menyatakan bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang malas, tidak
suka bekerja, serta menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Pegawai mempunyai ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan. Juga dengan motivasinya. Teori
X berasumsi bahwa sebagian besar pegawai lebih suka diperintah. Tidak mempunyai tanggung
jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Meskipun demikian, mereka menginginkan balas jasa
atau imbalan atas kerjanya dengan nominal tinggi. Mereka menuntut keamanan atas pekerjaan
yang dilakukan.
Jika diperinci, asumsi-asumsi tersebut diantaranya sebagai berikut: 1) manusia tidak
menyukai pekerjaan. 2) manusia tidak mempunyai kemauan dan ambisi untuk bertanggungjawab.
3) Manusia lebih suka diarahkan atau ditunjukkan. 3) Manusia lebih suka diperintah. 4)
Manusia tidak memiliki inovasi dan kreatifitas untuk mengatasi persoalan. 5) Manusia hanya
membutuhkan motivasi fisiologis dan keamanan saja. 6) Manusia harus diawasi secara ketat
untuk mencapai sebuah tujuan. 7) Manusia harus sering dipaksa agar bisa mencapai tujuan.
Asumsi yang dibangun dalam Teori X pada akhirnya akan melahirkan model kepemimpinan
tipe otokratis/otoriter. Otokratif diartikan sebagai tindakan yang menuntut kemauan dan
pendapatnya sendiri. Pemimpin yang menerapkan tipe ini menanggap pemikirannya paling
benar. Tipe otokratis memusatkan segala keputusan dan kebijakan pada diri seorang pemimpin.
Pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Maju mundurnya sebuah organisasi hanya
bergantung pada dirinya sendiri. Sikapnya senantiasa mau menang sendiri. Menutup diri
terhadap ide-ide luar meski ide tersebut lebih baik.
Tipe pemimpin otokratis/otoriter memiliki ciri sebagai berikut: 1) Beban kerja organisasi
pada umumnya ditanggung oleh pemimpin. 2) Pegawai bertugas sebagai pelaksana dan tidak
diperbolehkan memberikan ide-ide baru. 3) Pemimpin menuntut pegawai untuk bekerja keras,
berdisiplin tinggi dan tidak mengenal lelah. 4) Musyawarah sifatnya hanya penawaran saja, dan
kebijakan akhir ditentukan oleh pemimpin. 5) Pemimpin memiliki kepercayaan rendah terhadap
bawahan. 6) komunikasi yang dibangun antara pimpinan dan pegawai dilakukan secara tertutup
dan satu arah. 7) Korektif dan minta penyelesaian tugas pada saat itu juga.
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Teori X dan tipe otokratis bagaikan dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
Di satu sisi teori X akan memunculkan tipe pemimpin dengan gaya otokratis. Dan di sisi lain,
tipe pemimpin dengan gaya otokratis akan melahirkan teori perilaku X.
Teori Y
Teori Y menyatakan bahwa pada dasarnya manusia menyukai pekerjaan. Secara kodrati,
bekerja sama halnya dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Pegawai memiliki ambisi yang kuat
dalam bekerja. Mereka memiliki kemampuan, kreatifitas, imajinasi, kepandaian serta memahami
tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Teori Y berasumsi bahwa sebagian
besar pegawai tidak suka diperintah. Pekerja hanya butuh motivasi dan pengarahan singkat
saja untuk menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Teori Y menyatakan bahwa pegawai pada
hakikatnya tidak malas dan dapat dipercaya.
Jika diperinci, asumsi-asumsi tersebut diantaranya sebagai berikut: 1) Bekerja pada
hakikatnya sepertihalnya bermain yang dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang. 2)
Manusia dapat mengawasi dirinya sendiri pada saat melakukan aktifitas, dan hal itu tidak bisa
dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. 3) Manusia memiliki inovasi dan
kereatifitas yang tinggi dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi. 4) Motivasi tidak
hanya pada aspek fisiologis dan keamanan saja, tetapi juga pada aspek sosial, penghargaan dan
aktualisasi diri. 5) Manusia dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja jika dimotivasi
secara tepat. 6) Manusia tidak perlu diawasi secara ketat untuk mencapai sebuah tujuan. 7)
Manusia tidak perlu sering dipaksa agar bisa mencapai tujuan.
Asumsi yang dibangun dalam teori Y pada akhirnya melahirkan model kepemimpinan
tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia, dan memberikan
bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai
potensi setiap individu maupun mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan (Hidayat & Machali,
2012, hal. 85). Kepemimpinan model ini juga bersedia mengakui keahlian para pekerjanya.
Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada individu pemimpin, akan tetapi
kekuatan justru terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompok. Hal ini disebabkan pemimpin
memberikan kesempatan kepada anggota untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan dan kebijakan organisasi.
Tipe kepemimpinan model demokratis memiliki ciri sebagai berikut: 1) Pemimpin mengajak
semua anggota kelompok untuk bersama-sama merumuskan kebijakan organisasi, dan garis
besar pelaksanaan tugas yang akan dilakukan. 2) Pemimpin memiliki kepedulian terhadap aspekaspek pribadi dan sosio-emosional pegawai. 3) Pemimpin mendelegasikan kepada kelompok
untuk menata dan merancang tugasnya sendiri. 4) Bila ada perbedaan pendapat dan atau
kesulitan, dilakukan negosiasi untuk mencapai konsensus. 5) Menggunakan partisipasi atau
pertemuan kelompok sebagai alat komunikasi. 6) Pemimpin bersama-sama dengan anggota
melakukan kontrol terhadap kemajuan kerja. 7) Pemimpin melakukan evaluasi kerja secara
bersama-sama.
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pertemuan kelompok sebagai alat komunikasi. 6) Pemimpin bersama-sama dengan
anggota melakukan kontrol terhadap kemajuan kerja. 7) Pemimpin melakukan
evaluasi kerja secara bersama-sama.
Implementasi
dalam
Implementasi
dalamProses
ProsesPembelajaran
Pembelajaran
Implementasi teori Model X dan Y dibagi menjadi 3 (tiga), yakni 1) Tahap
Implementasi teori Model X dan Y dibagi menjadi 3 (tiga), yakni 1) Tahap persiapan
persiapan pembelajaran, 2) tahap pelaksanaan pembelajaran, 3) tahap evaluasi
pembelajaran, 2) tahap pelaksanaan pembelajaran, 3) tahap evaluasi pembelajaran. Berikut ini
pembelajaran.
Berikut ini penjelasan dari ketiga tahap tersebut.
penjelasan dari ketiga tahap tersebut.
1. Persiapan Pembelajaran
manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar
1. Terdapat
Persiapanbeberapa
Pembelajaran
mengajarTerdapat
(Majid,beberapa
2009, hal.
22),perencanaan
yakni: 1) sebagai
petunjuk
kegiatan
dalam
manfaat
pembelajaran
dalamarah
proses
belajar mengajar
mencapai
sebagai
dasar
dalam
mengatur
tugasmencapai
dan wewenang
bagi
(Majid, tujuan.
2009, hal.2)
22),
yakni: 1)pola
sebagai
petunjuk
arah
kegiatan dalam
tujuan. 2) sebagai
setiap
unsur yang terlibat dalam kegiatan. 3) sebagai pedoman kerja bagi setiap
pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan.
unsur,
baik unsur dosen maupun unsur mahasiswa. 4) sebagai alat ukur efektif
3) sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur dosen maupun unsur mahasiswa. 4)
tidaknya
suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan
sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan
kerja. 5) Sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6) untuk
kelambatan kerja. 5) Sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 6) untuk
menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.
menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.
Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:
Langkah-langkah
dalam
perencanaan
pembelajaran
adalah sebagai
1) Spesifikasi
1) Spesifikasi
asumsi atau
preposisi,
2) Identifikasi
kompetensi,
3) berikut:
Deskripsi
tujuan
asumsi
atau
preposisi,
2)
Identifikasi
kompetensi,
3)
Deskripsi
tujuan
pembelajaran,
4)
Menentukan
pembelajaran, 4) Menentukan kriteria dan jenis penilaian, 5) Pengelompokan dan
kriteria dan jenis
penilaian,
5) Pengelompokan
penyusunan
tujuan pembelajaran,
6) Desain
penyusunan
tujuan
pembelajaran,
6) dan
Desain
strategi
pembelajaran,
7)
strategi
pembelajaran,
7)
Mengorganisasikan
sistem
pengelolaan,
8)
Melaksanakan
uji
coba
Mengorganisasikan sistem pengelolaan, 8) Melaksanakan uji coba program, 9)
program,
9) Menilai
desain pembelajaran,
10) Perbaikan
Menilai
desain
pembelajaran,
10) Perbaikan
program.program.
Spesifikasi asumsi
atau preposisi

Identifikasi
kompetensi

Deskripsi tujuan
pembelajaran,

Menentukan
kriteria dan jenis
penilaian

Pengelompokan
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tujuan
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sistem pengelolaan
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Menilai desain
pembelajaran

Perbaikan program

Gambar 2

BaganGambar
Persiapan 2
Pembelajaran
Bagan Persiapan Pembelajaran

a.

Spesifikasi asumsi atau preposisi

Asumsi yang dibangun oleh Teori X dan Y memiliki perbedaan yang signifikan.
Menurutasumsi
teori X,atau
prosespreposisi
pembelajaran akan menghasilkan hasil yang diharapkan jika dosen
a. Spesifikasi
mampu
menyampaikan
informasi
Belajar dilaksanakan
Asumsi
yang dibangun
olehsebanyak-banyaknya.
Teori X dan Y memiliki
perbedaan dengan
yang
kontrolMenurut
instrumental
Dosen mengkondisikan
sedemikian
signifikan.
teoridari
X, lingkungan.
proses pembelajaran
akan menghasilkan
hasilsehingga
yang
diharapkan
jikaatau
dosen
mampu
informasi
sebanyak-banyaknya.
pembelajar
mahasiswa
maumenyampaikan
belajar. Mengajar dengan
demikian
dilaksanakan dengan
Belajar
dilaksanakan
denganpeniruan.
kontrolHadiah
instrumental
dari sering
lingkungan.
Dosen
kondisioning,
pembiasaan,
dan hukuman
ditawarkan
dalam

mengkondisikan sedemikian sehingga pembelajar atau mahasiswa mau
belajar. Mengajar dengan demikian dilaksanakan dengan kondisioning,
6
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mengajar dan belajar demikian. Belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan
hubungan antara stimulus dan respons Kedaulatan dosen dalam belajar demikian relatif
tinggi, sementara kedaulatan mahasiswa sebalikya, relatif rendah. Bukan tanpa alasan,
hal ini dikarenakan asumsi yang dibangun dari Teori X adalah manusia tidak memiliki
kreatifitas dan inovasi yang baik, maka dengan demikian factor pengubah dari luar
dirinya menjadi sangat penting.
Pokok-pokok implementasi teori X adalah sebagai berikut:
1).

Proses belajar dilaksanakan dengan kontrol yang kuat dari lingkungan

2).

Dosen adalah pusat pembelajaran bagi mahasiswa

3).

Dosen mengkondisikan pembelajaran agar mahasiswa mau belajar

4).

Hadiah dan hukuman dijadikan instrument pembelajaran

5).

Belajar diartikan sebagai bentuk latihan pembentukan stimulus dan respon

6).

Pembelajaran berpusat pada dosen

Menurut teori Y, belajar akan lebih bermakna mahasiswa mengalami sendiri apa yang
dipelajari. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi terbukti dalam
kompetensi pengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali persoalan dalam
kehidupan jangka panjang. Karena Teori Y dibangun dari asumsi bahwa manusia pada
dasarnya kreatif dan inovatif, maka proses belajar akan produktif jika mahasiswa terlibat
aktif dalam proses pembelajaran. Pokok-pokok implementasi pembelajaran menurut teori
Y adalah sebagai berikut:

b.

1).

Mahasiswa belajar dengan baik apabila mereka secara aktif dapat mengkonstruksi
sendiri pemahaman mereka tentang apa yang dipelajari.

2).

Mahasiswa harus bebas agar dapat berkembang dengan wajar.

3).

Penumbuhan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar

4).

Dosen sebagai pembimbing dan peneliti

5).

Harus ada kerja sama antara sekolah dan masyarakat

Identifikasi kompetensi
Teori X tidak menganggap penting terhadap kompetensi awal mahasiswa. Bagi teori X,
mahasiswa adalah peserta kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dianggap tidak mempunyai
kompetensi apapun. Sekolah adalah tempat untuk membentuk kompetensi dasar mahasiswa.
Dosen bertugas untuk membentuk dasar-dasar kompetensi mahasiswa sehingga ketika
keluar dari sekolah, mahasiswa telah memiliki kompetensi untuk menunjang kehidupannya
di masa depan.
Sementara itu, menurut teori Y, pembelajaran dapat berjalan dengan baik jika
kompetensi mahasiswa teridentifikasi baik. Dosen perlu mengidentifikasi kompetensi
mahasiswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Identifikasi ini diperlukan agar
materi yang disampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan perkembangan mahasiswa.
Terdapat beberapa cara untuk mengetahui kompetensi mahasiswa, diantaranya: 1)
menggunakan pendekatan tugas, 2) pre tes, 3) Tanya jawab, 4) memusatkan perhatian
pada kebutuhan-kebutuhan mahasiswa di sekolah.
PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014
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c.

Deskripsi tujuan pembelajaran
Baik teori X maupun teori Y sama-sama berkesimpulan bahwa deskripsi tujuan
pembelajaran menjadi hal yang penting. Perbedaannya terletak pada penyampaiannya.
Teori X tidak menganggap penting tujuan pembelajaran disampaikan ke mahasiswa. Bagi
teori X, mahasiswa tidak berkewajiban untuk mengetahui tujuan pembelajaran, karena
pembelajaran berpusat pada dosen. Mahasiswa hanya berkewajiban mengetahui materi
pembelajaran saja.
Jika teori X menganggap tujuan pembelajaran tidak penting untuk disampaikan
kepada mahasiswa, namun bagi teori Y, tujuan menjadi penting untuk disampaikan.
Asumsi ini didasarkan bahwa mahasiswa berhak menentukan kegiatan pembelajaran.
Agar proses pembelajaran tidak melenceng dati tujuan yang diinginkan, maka mahasiswa
perlu mengetahui deskripsi tujuan pembelajaran.

d.

Menentukan kriteria dan jenis penilaian.
Penentuan jenis penelitian digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi.
Dalam penyusunan kriteria ini, baik teori X maupun teori Y sama-sama diperlukan
seperangkat indikator. Indikator yang disusun tidak hanya satu perangkat. Namun
diperlukan beragam indikator sehingga penilaian tidak menjadi kaku. Tersedianya
beragam alternatif penilaian yang disiapkan oleh dosen menunjukkan kesiapan dosen
dalam melaksanakan proses pembelajaran.

e.

Pengelompokan dan penyusunan tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran perlu dikelompokkan sesuai dengan kompetensinya. Dalam
pengelompokan ini, tidak ada perbedaan antara teori X dan Y. keduanya sama dalam proses
pengelompokan dan penyusunan tujuan. Ada dua pertimbangan dalam pengelompokan
ini, yakni: 1) pengelompokan tujuan dari yang sederhana, ke tujuan yang kompleks; 2)
pengelompokan berdasarkan kebutuhan media pembelajaran.

f.

Desain strategi pembelajaran
Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan dengan kompetensi yang telah dirumuskan.
Desain dirumuskan dengan jelas dan tidak membingungkan. Dalam penyusunan desain
pembelajaran ini, antara Teori X dan Y sama perlakuannya.

g.

Mengorganisasikan sistem pengelolaan
Program-program yang bersifat individual menuntut adanya sistem pengelolaan
yang berguna melayani beragam kebutuhan mahasiswa. Implikasi teori X dalam
pengorganisasian ini, dalam pengorganisasian sistem pengelolaan terfokus pada dosen.
Kegiatan pembelajaran difokuskan bagaimana memberikan materi dan pengalaman yang
banyak kepada mahasiswa. Dengan hal terebut, mahasiswa memiliki beragam materi dan
pengalaman dari dosen yang mengajarnya.
Sementara itu, teori Y memaknai pengorganisasian pembelajaran dilakukan bersamasama oleh mahasiswa. Suasana pembelajaran yang diciptakan oleh dosen harus melibatkan
mahasiswa secara aktif. Menghargai usaha mahasiswa meski hasilnya belum memuaskan.
Dan juga menantang imajinasi untuk berbuat dan berpikir untuk mendapatkan pengalaman
mahasiswa.
8

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

h.

Melaksanakan uji coba program
Program yang telah tersusun dengan baik perlu dilakukan uji coba. Tujuan dari
program ini adalah untuk mengujicoba efektifitas strategi pembelajaran, ketepatan
instrument penelitian. Baik teori X dan Y memiliki persamaan dalam pengujicobaan
program ini.

i.

Menilai desain pembelajaran
Desain pembelajaran perlu adanya penilaian. Penilaian dibutuhkan untuk mengetahui
desain pembelajaran sesuai dengan rencana atau tidak. Teori X dan Y memiliki kesamaan
aplikasi dalam penilaian perencanaan ini. Terdapat 4 (empat) aspek dalam penilaian,
yakni: 1) validasi tujuan, 2) kriteria dan bentuk penilaian, 3) sistem instruksional dalam
hubungannya dengan hasil belajar, 4) pelaksanaan organisasi dan pengelolaan dalam
hubungannya dengan hasil tujuan.

j.

Perbaikan program
Tidak ada program yang tersusus dengan kondisi sempurna. Dengan demikian perlu
adanya evaluasi dan perbaikan program. Tidak ada perbedaan antara teori X dan Y dalam
perbaikan program ini. Semuanya mempunyai paradigma yang sama dalam usaha untuk
memperbaiki program.

2.

Pelaksanaan Pembelajaran

Bagi Teori X, dosen menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran
ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan hubungan antara rangsangan (stimulus)
dan respon. Pemberian rangsangan oleh dosen, akan memacu respon mahasiswa. Hubungan
stimulus dan respon akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada mahasiswa.
Artinya, pengetahuan yang didapat dari mahasiswa merupakan efek dari pemberian stimulus
dosen. Pengalaman belajar diperoleh dari materi-materi yang disampaikan oleh dosen. Teori
ini berpendapat bahwa tingkah laku mahasiswa merupakan reaksi terhadap lingkungan mereka
pada masa lalu dan masa sekarang. Dosen dapat menganalisis hasil belajar mahasiswa dengan
jalan mempelajari latar belakang penguatan terhadap hasil belajar tersebut.
Terdapat tiga metode pengubahan tingkah laku berdasarkan implikasi teori X, yakni:
a.

Metode respon bertentangan. Misalnya, jika anak mempunyai ketakutan terhadap sebuah
benda, maka permainan anak yang disukai dapat diletakkan di dekat benda yang ditakuti
itu. Jika anak taku terhadap boneka, maka dosen dapat menggunakan repson yang
bertentangan dengan meletakkan mainan kesukaannya di dekat boneka. Perlakuan secara
berulang-ulang akan menjadikan ketakutannya terhadap benda akan hilang.

b.

Metode membosankan. Misalnya saja jika ada mahasiswa yang suka menghisap rokok.
Perlakuannya ia disuruh untuk merokok sampai ia bosan. Dan setelah bosan, ia akan
berhenti merokok dengan sindirinya.

c.

Metode mengubah lingkungan. Jika anak bosan dengan belajar, maka lingkungan belajarnya
dapat diubah sehingga ada suasana lain dan memungkinkan ia belajar dengan tenang.

Perhatian utama Teori Y dalam pelaksanaan pembelajaran tertuju pada persoalan bagaimana
masing-masing individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan
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kepada pengalaman yang mereka alam sendiri. Penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan
perasaan dan perhatian mahasiswa. Karena tujuan utama dosen adalah membantu mahasiswa
untuk mengembangkan dirinya, mengenal dirinya, dan membantunya dalam mewujudkan
potensi yang ada pada dirinya.
Keyakinan yang terbangun dalam Teori Y adalah bahwa anak merupakan makhluk yang
unik, beragam, dan berbeda antara satu dengan yang lain. Keberagaman yang ada pada setiap
mahasiswa perlu dikukuhkan. Tugas dosen tidak untuk membentuk anak menjadi manusia
sesuai yang ia kehendaki, melainkan memantapkan visi yang telah ada pada mahasiswa itu
sendiri. Dosen pertama kali membantu anak untuk memahami diri mereka sendiri, dan tidak
memaksakan pemahamannya sendiri mengenai diri mahasiswa. Setelah mahasiswa dapat
memamahi dirinya sendiri, kemudian dosen bertugas untuk membimbing dan mengembangkan.
3.

Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan sebuah proses yang menentukan nilai mahasiswa dengan menentukan
patokan-patokan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Evaluasi hasil belajar penting dilakukan
karena dengan proses evaluasi, akan diketahui apakah proses belajar mengajar telah mencapai
sasaran yang dikehendaki atau belum. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan proses evaluasi menjadi penting, diantaranya:
a.

Kemampuan mengajar dosen akan diketahui, setelah proses evaluasi dilaksanakan.

b.

Taraf penguasaan materi pembelajaran dapat diketahui setelah dilaksanakan evaluasi.

c.

Tingkat kesukaran dan kemudahan materi pembelajaran akan diketahui setelah
dilaksanakan evaluasi.

d.

Manfaat penggunaan sarana prasarana pendidikan akan diketahui setelah dilaksanakan
evaluasi.

e.

Solusi atas kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa, akan diketahui setelah dilakukan
evaluasi.

f.

Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan akan diketahui seberapa tingkat pencapaiannya
setelah dilaksanakan evaluasi.

g.

Mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam kelompok mana, juga akan diketahui, setelah
dilaksanakan evaluasi.

h.

Prioritas pembimbingan dan penyuluhan akan diketahui dengan tepat setelah adanya
evaluasi.

Terdapat perbedaan teknik evaluasi antara pembelajaran yang mengaplikasikan Teori X
dan Teori Y. Pertama, teori X menitik-beratkan evaluasi berbasis pada dosen. Evalusi ditentukan
seberapa jauh stimulus dari dosen dapat ditangkap oleh mahasiswa. Semakin tinggi respon yang
disampaikan mahasiswa, semakin tinggi nilai yang diperoleh daris mahasiswa. Kedua, teori
Y menitikberatkan pada evaluasi berbasis pada mahasiswa. Tugas dosen adalah mengamati,
membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa. Kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan
pembelajaran dinilai secara khusus. Semakin tinggi mahasiswa dalam mengembangkan pembelajaran, maka semakin baik hasil yang diperoleh oleh mahasiswa.
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Teori X
1. Evaluasi berbasis pada dosen.
2. Dosen bertugas untuk memberikan
stimulus sebanyak-banyaknya

X

3. Evalusi ditentukan stimulus dan
respon
Teori Y

Y

1. Evaluasi berbasis pada mahasiswa.
2. Tugas dosen adalah
mengamati, membimbing, dan
memfasilitasi mahasiswa.
3. Kemampuan mahasiswa untuk
mengembangkan pembelajaran dinilai
secara khusus.

Gambar 3
Gambar
3 X dan Y
Perbedaan teknik
evaluasi
Perbedaan teknik evaluasi X dan Y
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan
Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
Penelitian
inimenyatakan
dapat disimpulkan
berikut:manusia merupakan makhluk yang
1. Teori X
bahwa sebagai
pada dasarnya
1. Teori
X menyatakan
manusia
merupakan
makhluk
yang
malas,
malas,
tidak suka bahwa
bekerja,pada
sertadasarnya
menghindar
dari pekerjaan
dan
tanggung
jawab
kepadanya.
Dan dari
Teori
Y menyatakan
bahwa
padayang
dasarnya
tidakyang
sukadiberikan
bekerja, serta
menghindar
pekerjaan
dan tanggung
jawab
diberikan
manusia
menyukai
pekerjaan.
Mereka
memiliki
kemampuan,
kreatifitas,
kepadanya. Dan Teori Y menyatakan bahwa pada dasarnya manusia menyukai pekerjaan.
imajinasi, kepandaian serta memahami tanggungjawab dan prestasi atas
Mereka memiliki kemampuan, kreatifitas, imajinasi, kepandaian serta memahami
pencapaian tujuan kerja.
tanggungjawab
danteori
prestasi
atasXpencapaian
tujuan
kerja.3 (tiga) tahap, yakni tahap
2. Implementasi
Model
dan Y dibagi
menjadi
2.

Implementasi
Model X dan
Y dibagi
menjadi 3 pembelajaran,
(tiga) tahap, yakni
tahap
persiapan
persiapan teori
pembelajaran,
tahap
pelaksanaan
tahap
evaluasi
pembelajaran.
Model
X
dan
Y
memiliki
perbedaan
di
dalam
implementasi
pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, tahap evaluasi pembelajaran. Model X dan
pembelajaran
pada di
masing-masing
tahap. pembelajaran pada masing-masing tahap.
Y memiliki
perbedaan
dalam implementasi
Saran
Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Saran
1.
Untuk
Saran dari dosen
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dalam proses pembelajaran, perlu memperhatikan kondisi mahasiswa.
1. Untuk
dosen
Hal ini penting karena setiap mahasiswa memiliki kecenderungan perilaku yang
berbeda-beda.
kecenderungannya
X, maka perlakukan
yangmahasiswa.
diberikan oleh
Dalam prosesJika
pembelajaran,
perlu memperhatikan
kondisi
Hal ini
dosen
adalah
X.
Dan
jika
kecenderungannya
Y,
maka
perlakuan
yang
diberikan
penting karena setiap mahasiswa memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda-beda.
oleh dosen juga Y.
Jika kecenderungannya X, maka perlakukan yang diberikan oleh dosen adalah X. Dan jika
2. Untuk mahasiswa
kecenderungannya
yang diberikan
dosen juga Y.sikap yang
Dalam Y, maka
prosesperlakuan
pembelajaran
perlu oleh
menunjukkan
2.

bersemangat,
Untuk
mahasiswa kreatif, dan aktif. Tujuannnya adalah agar dosen memberikan
kebebasan
dalam
berfikir, beragrumentasi,
dan bertindak.
Dalam proses
pembelajaran
perlu menunjukkan
sikap yang bersemangat, kreatif, dan
aktif. Tujuannnya adalah agar dosen memberikan kebebasan dalam berfikir, beragrumentasi,
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dan
bertindak.
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Abstract
This research area is about practicing individual micro teaching by applying
politeness strategies. There are some politeness strategies, and one of those are Face
Threatening Acts or FTAs. Face Threatening Acts / FTAs are kinds of facial expressions
and gestures. Researchers assume that FTAs is very valuable and useful to be applied
for micro teaching training. It is proven in this research. The micro teaching kind for this
research paper is individual micro teaching. Researchers applied one shot case study of
experiment research without control group. The researchers analyze the micro teaching
practice through descriptive qualitative technique. There are not comparison techniques.
Researchers just gave some treatments to subjects, then observed the application of the
treatments. The findings and discussion are presented together in form of analysis tables
in this paper. It is to analyze micro teaching performance one by one of all subjects of
this research. In order to the research, the researchers hang on Brown and Levinson’s
concepts of FTAs. Other additional theories and concepts also include to support them.
Key Words: Individual, Micro Teaching, Politeness, Strategies

INTRODUCTION

M

icro teaching is a step that must be passed by teacher candidate students. It gives the
main modal of teaching skill for them. Micro teaching is the first experience of teaching
for most teacher candidate students. Some aspects can be analyzed and improved in
micro teaching step. It is the first even, the only one training that they got before taking field
work of teaching practice. At least, it can give some simulation to them about how to practice
teaching students.
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As a matter of fact, there are some problems in micro teaching subject and practice. Some
teacher candidate students do not get maximum result. They do not get maximum training and
improvement of teaching skills. Some of them looked like just getting simulation of teaching.
Of course, it is caused by a very complex system. It can be micro teaching practice technique
problems, lecturer, facilities of micro teaching laboratory, students’ intention, and so on.
Based on the phenomena above, researchers try to solve micro teaching problems. It is in
the area of skills. Researchers try to improve teacher candidate students’ micro teaching skills
through one politeness strategy that is Face Threatening Acts management for individual micro
teaching practice. What face threatening act is will be explained in the next session of this paper. Actually, this research has two areas which are individual micro teaching and group micro
teaching. In this paper, researchers just publish the individual micro teaching.
There are some definitions or understandings of micro teaching. Allen and Ryan (1969)
states “Micro teaching is a strategy that can be applied at various pre-service and in-service stage
in professional development of teacher”. It could be understood that micro teaching practice
and training is a flexible program. It is not only able to be applied to teacher candidate students,
but also for others. Marketing team can need to get micro teaching practice because they need
to explain their materials to customers. It can give a wide view point that micro teaching also
gives other skills out of teaching context. Teacher candidate students are the most ideal example
of practitioners.
Teacher candidate students can gain many benefits from micro teaching program. They
do not only get visible skill, but also invisible skill. Invisible skill means about their feeling of
teaching. Micro teaching gives mental experience of classroom situation. At least, they can spend
their depressed feeling of teaching in micro teaching practice. They can avoid to get depressed
feeling when practicing field work of teaching program. (Gover, Philip, Walter, 1995; Capel,
Leaks, Turner 1998; Akalin, 2003) in Ping (2013:82) suggests “Micro teaching is a technique that
is used in teacher education where a teacher candidate teaches small portion of a lesson to a small
group of his classmates and teaching competencies are carried out under strict supervision”. It
can be understood easily that micro teaching is the most valuable training to give teaching skill
especially for teacher candidate students.
As a matter of fact, micro teaching still cannot replace real classroom teaching practice.
In other hand, it still gives very valuable thing. Hertel, Milis, and Noyd (2002:275-276) propose
some definitions of micro teaching;
1.

Micro teaching is real teaching

2.

It lessens the complexities of normal classroom teaching in that size, scope, and content
are reduced

3.

It focuses on accomplishing specific tasks

4.

It organized controlled, structured practice sessions

5.

It allows for immediate, focused feedback

6.

It promotes reflection on teaching approaches and constructive feedback

Based on the concept above, researchers try to propose another simple steps of micro
teaching, among:
14
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1.

Counselor should avoid very limited time for the teacher candidate students. It’s very wise
to allocate 20 minutes for each candidate to demonstrate their ability in micro teaching.

2.

Try to make real simulation of classroom students’ attitudes

3.

Try to encourage the teacher candidate students to be more active in interaction with
students.

4.

Encourage teacher candidate students to make good preparation of material and time
allocation.

In the main research report, researchers reviewed and applied some teaching method to
apply face threatening act for micro teaching. One of them is Learner-Centered Micro Teaching
(LCMT). Abdurrahman (2010:84-85) proposes LCMT. His research can prove that his method
of LCMT is effective applied in micro teaching activity. Here is the process of LCMT:
1.

Thinking Processes: It begins with thinking. In order for the students activity to be learnercentered it should begin with the student self-thinking.

2.

Activities: This is the activities in micro teaching. The stages given here are valid for one
presentation.

3.

The main stage: it consists of decision making, planning, application, evaluation, and
reflection.
a.

Decision making: The teacher candidates on what kind of prior preparation and
what content will be presented.

b.

Planning: By considering the content and the teaching behavior together teaching
plans and teaching material are prepared.

c.

Application: presentation is done according to the plan devised.

d.

Evaluation: evaluation involves two assessments which are one after each presentation
and one at the end of all presentation.

e.

Reflection: reflection involves for the presenters the decisions made based on the
feedback received from the peers and the teacher at every stage of the activities

The main concept of this research is application of Face Threatening Acts. Face Threatening
Acts is strategy of expressing face and gestures. Researchers considers it is very crucial as good
strategy for teacher when teaching. Our face expression and gestures are as important as our
verbal action. Here is a list of universal FTA of positive and negative politeness based on Brown
and Levinson (1987:65-68):
1.

Positive politeness:
a.

Order and request

b.

Suggestion, advice

c.

Reminding

d.

Threats, warning, dares

e.

Offers

f.

Promise

g.

Compliment, expressions of envy or admiration
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h.
2.

Expression of strong negative emotion

Negative politeness
a.

Expression of disapproval, criticism, contempt or ridicule, complains and
reprimands, accusations, insults

b.

Contradictions or disagreements, challenges

c.

Expressions of violent (out control of emotion)

d.

Irreverence, mention taboo topics and inappropriate context

e.

Bringing of bad news

f.

Raising of dangerously emotional or divisive topics

g.

Blatant non-cooperation in an activity

h.

Use of address terms and other status-marked identification in initial encounters

i.

Expressing thanks

j.

Acceptance of thanks or apology

k.

Excuses

l.

Acceptance of offers

m.

Responses to faux pas

n.

Unwilling promises and offers

o.

Apologies

p.

Acceptance of a compliment

q.

Breakdown of physical control over body, bodily leakage, stumbling or falling down,
etc

r.

Self-humiliation, shuffling or cowering, acting stupid, self-contradicting

s.

Confession, admissions of guilt or responsibility

t.

Emotion leakage; no control of laughter or tears

This research applied 3 previous studies as some of all references. They have similar topic
micro teaching , but they have different areas.The first previous study belongs to Adburrahman
(2010) which studies the usage of his model of Leaner-Centered Micro Teaching. The second
previous study belongs to Ghafoor, Kiani, Sumaira Kayani, Saima Kayani (2012) which studies
the perception of micro teaching as the effective technology. The third previous study belongs
to Ping (2013) which studies the effectiveness of micro teaching as tool to measure teachers’
teaching ability. This research is different with them because this research applies Face Threatening Act as the strategy for individual micro teaching practice.

RESEARCH METHOD
Here are the explanations of the research method application in this research
Research design
This research applies experiment research of one shot case study without control group
in descriptive qualitative area. It means that researchers just take one group as the subjects
16
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of this research researchers gave some treatments into 2 steps to subjects. First step is given
before individual micro teaching practiced. Treatment of the second step is given before group
micro teaching practiced. Every process is independent. It means there are not comparisons.
Sugiyono (2008:74) explains that in one-group pretest-posttest design experiment one group
which given treatment, and the group got test before and after the treatment given, and there
is not control group.
Time and Place of Research
The research of observation and treatment for individual micro teaching was done at AprilJune 2014. The place of this research is STKIP PGRI Pacitan in the academic year 2013-2014
Subject of the Research
Subject of this research is all students of 6C class of English Study Program of STKIP PGRI
Pacitan. The total number of the subjects is 33 students.
Instrument and Method of Data Collection
The researchers used some instruments which consist of micro teaching and the equipment inside it, books, directive of observation, list of FTAs kinds, checklist of observation, etc.
The treatments were given at 7 April, 9 April, 16 April 2014. Observation of individual micro
teaching was done at 23 April, 7 May, 14 May, dan 21 May 2014.
Technique of Data Analysis
In this research, the researcher analyses the data by using a simple technique. The researcher
observe and analyze what kind of Face Threatening Acts applied by every subject in their micro
teaching practice. There are some aspects analyzed by researchers. First teachers’ interaction
with students. Second, students’ interaction with teacher. Third, teacher’ performance. The last,
what kind of Face Threatening Acts applied by every subject.

FINDINGS AND DISCUSSION
Here are the findings as the result of observation of individual micro teaching practice:
Based on the treatments were given by researchers at 7 April, 9 April, 16 April 2014 and
observation of individual micro teaching was done at 23 April, 7 May, 14 May, dan 21 May
2014, the researchers find and analyze the application of all FTAs. Some of the FTAs cannot be
analyzed because they were not found in the observation. Every FTAs give positive potential
and negative potential. In this article, researchers present it in tho global schema. In this article,
the researcher presents the effect of FTAs application to three area:
TITS

: Teachers’ Interaction to Students

S I TT

: Students Interaction to Teachers

TP

: Teachers’ Performance
Here is the finding and analyses of FTAs in the individual micro teaching practice:
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Observation of 23 April 2014
Place: Classroom
Teachers’ Interaction to
Students
ªª Very focus on introducing
materials
ªª Being able to give equal
between material and
students
ªª Bringing joke so much to
students
ªª Having high spirit and
expressive
ªª Focus more on the book
rather than students
ªª Being able to be focus
on the entire students /
giving equal attention to all
students
ªª Interactive
ªª Communicative

Students Interaction
to Teachers
ªª Giving usual response
ªª Giving attention to
materials, but less response
to greeting
ªª Giving full response
ªª Very enthusiasm
ªª Appropriate in giving
response
ªª Giving enthusiasm response
ªª Giving usual response
ªª Only sitting in frow students
who give attention

Teachers’ Performance
ªª Stiff
ªª Over confident
ªª Being able to cover
less confident
ªª Very confident
ªª Confident
ªª Humorist
ªª Friendly
ªª Less confident, but it
can be covered

Observation of 7 May 2014
Place: Micro Teaching Lab
Teachers’ Interaction
to Students
ªª Communicative
ªª Interactive and relax
ªª Just giving attention to
students sitting in the front
row
ªª Interactive
ªª Communicative and being
able to drive students’ attention
ªª Hurried
ªª Focus only to students witting in the front row
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Students Interaction
to Teachers
ªª Communicative
ªª Enthusiasm
ªª Giving response
ªª Less in giving response
ªª Giving low response

Teachers’ Performance
ªª Stiff
ªª Getting a little
nervous
ªª Confident
ªª Hurried
ªª Relax in delivering
materials
ªª Stiff
ªª Getting a little
nervous
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Observation of 14 May 2014
Place: Micro Teaching Lab
Teachers’ Interaction
to Students
ªª Hurried and does not focus
to all students
ªª Talking without giving
attention to students
ªª Voice intonation is less
controlled
ªª Talking without observing
students
ªª Communicative and
interactive
ªª Voice intonation was
unclear
ªª The voice is less loud
ªª Focus only to students
witting in the front row

Students Interaction
to Teachers
ªª Just half of students sitting
in the front until middle
row who were enthusiasm
ªª Less giving respect
ªª Less to be serious and bring
humor much
ªª Less to be serious
ªª Giving positive response
ªª Giving response
enthusiastically
ªª Most students just kept
silence

Teachers’ Performance
ªª Less confident
ªª Does not focus to
students
ªª Acts very formal
performance
ªª Less confident
ªª Very confident
ªª Confident
ªª Stiff and less
confident

Observation of 21 May 2014
Place :Micro Teaching Lab
Teachers’ Interaction
to Students
ªª Being able to give equal
attention to all students
ªª Giving joke too much
ªª Being able to give equal
attention to all students
and interactive
ªª Voice intonation was very
loud
ªª Unclear in talking
ªª Interactive and
communicative
ªª Voice intonation is unclear
ªª Voice intonation was very
loud
ªª Less communicative
ªª Being able to give equal
attention to all students

Students Interaction
to Teachers
ªª Enthusiasm in giving response
ªª Only some of all students who
gave response
ªª Enthusiasm in giving response
ªª Giving attention
ªª Only some of sitting front row
students who gave attention
ªª Enthusiasm
ªª Students just sitting in the front
until middle row who gave
attention
ªª All students were enthusiasm
ªª Students got a little confuse in
giving response
ªª Enthusiasm in giving response

Teachers’ Performance
ªª Confident
ªª Getting a little nervous and confusing
ªª Over confident
ªª Getting a little confuse
ªª Stiff
ªª Very confident
ªª Less confident
Friendly
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The implication of Face Threatening Act application can be seen in the correlation between
teacher’s interaction to students, students’ interaction to teachers, and teachers’ performance
with what kind of Face Threatening Acts applied.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Conclusion
Here are some conclusion taken by researchers:
a.

Students get new view point of micro teaching practice by applying Face Threatening Acts

b.

Micro teaching is a very important step to give and develop teaching skill

c.

Students must be active to get additional teaching skills because micro teaching subject
gets very limited time allocation

d.

Face Threatening Acts needs to be applied as the additional material to improve teacher
candidate students’ teaching skills

Suggestions
Here are some suggestions given by researchers:
a.

Teacher candidate students must increase their intention to follow micro teaching training
more

b.

Lecturers of micro teaching should increase their creativity to help teacher candidate students to improve their teaching skills

c.

Improving micro teaching facilities especially micro teaching laboratory should be done
to support micro teaching training

d.

Face Threatening Act need to be developed more to give additional skill of teaching in
micro teaching practice.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebugaran jasmani
dengan prestasi akademik mahasiswa prodi PJKR STKIP PGRI Pacitan Tahun 2014.
Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan variabel
kebugaran jasmani terhadap prestasi akademik.
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, dengan 1 variabel bebas dan
1 variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi
PJKR STKIP PGRI Pacitan yang berjumlah 56 mahasiswa. Pengambilan data menggunakan tes, dengan instrumen Multistage untuk variabel kebugaran jasmani, dan
indeks prestasi komulatif (IPK) untuk variabel prestasi akademik. Teknik analisis
data menggunakan analisis regresi dan korelasi melalui uji prasyarat normalitas dan
linearitas.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara kebugaran
jasmani dengan prestasi akademik mahasiswa prodi PJKR STKIP PGRI Pacitan,
yaitu sebesar 0,124 dan dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 1,916 lebih besar dari
ttabel sebesar 1,673. Besarnya sumbangan yang diberikan variabel kebugaran jasmani
terhadap prestasi akademik adalah sebesar 15%, dan sebesar 85% nilai prestasi
akademik dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
Kata kunci: Kebugaran Jasmani, Prestasi Akademik
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PENDAHULUAN

P

endidikan nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengemban amanat UUD 1945 yang
hasilnya memang belum merata dan belum optimal. Pendidikan di Indonesia selama
ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna pada mutu pendidikan
yang mementingkan salah satu faktor yaitu kemampuan kognitif. Pola pendidikan di Indonesia
membawa akibat terabaikannya sebagian tujuan pendidikan nasional yang telah tertera dalam
pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Dari tujuan pendidikan nasional yang telah diuraikan di atas jelas sekali menguraikan
harapan perkembangan manusia Indonesia seutuhnya yaitu aspek moral, akhlak, budi pekerti,
psikomotor, life skill, serta seni dan budaya. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
(PJKR) merupakan suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mendorong, membimbing,
mengembangkan, dan membina kemampuan jasmaniah dan rohaniah serta kesehatan dan
lingkungan sehingga mampu melaksanakan tugas bagi dirinya sendiri dan pembangunan
bangsa. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap peserta didiknya.
Tujuan pendidikan ini dapat tercapai bagi peserta didik apabila dipengaruhi oleh kemauan,
kemampuan, kesempatan, fasilitas, makanan yang bergizi, dan kondisi kebugaran jasmani
yang baik. Kebugaran jasmani yang baik dapat diperoleh melalui latihan fisik yang benar,
teratur, terukur, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta memperhatikan waktu
istirahatnya dan kebutuhan rekreasi sebagai pengimbang kondisi fisik dan mental. Kebiasaan
hidup sehat pada lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu ditanamkan pada diri
masing-masing individu peserta didik sehingga akan tercapai kebugaran jasmani yang optimal.
Dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik maka akan mampu menciptakan kondisi yang
baik untuk dapat melaksanakan dan meningkatkan proses belajar sehingga prestasi akademik
dengan sendirinya akan meningkat.
Seiring perkembangan jaman dan teknologi yang semakin canggih saat ini, orang cenderung
kurang untuk melakukan aktivitas fisik (gerak). Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan
menurunnya kebugaran jasmani (Djoko Pekik Irianto, 2004: 5). Kegiatan fisik dan olahraga,
secara teratur dan cukup takarannya, dapat membantu mempertahankan derajat kesehatan
yang optimal bagi yang bersangkutan. Kegiatan fisik dan olahraga yang tidak seimbang
dengan energi yang dikonsumsi, dapat mengakibatkan berat badan tidak seimbang dengan
energi yang dikonsumsi, dapat mengakibatkan berat badan lebih atau berat badan kurang
bagi yang bersangkutan. Djoko Pekik Irianto (2004: 5) Menyatakan bahwa keadaan kurang
gerak (hipokinetik) dapat menyebabkan berbagai problematika kesehatan yang ditandai dengan
semakin banyaknya orang terkena penyakit degeneratif atau non infeksi.
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Manfaat kebugaran jasmani juga sangat penting bagi mahasiswa, salah satu cara menjaga
kesehatan fisik yaitu harus mau menjaga tingkat kebugaran tubuhnya setiap hari. Kebugaran
atau kesegaran jasmani dimaknai sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan tugas pekerjaan
sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Untuk dapat mencapai kondisi kebugaran
jasmani yang prima seseorang perlu melakukan latihan fisik yang melibatkan komponen
kebugaran jasmani dengan metode latihan yang benar. Dari pemahaman ini, kondisi jasmani
yang bugar/segar akan mempengaruhi daya tahan mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya
dan juga akan mempengaruhi kondisinya dalam meningkatkan prestasi akademik.
Mahasiswa yang memiliki tingkat kebugaran tinggi, tidak mudah lelah dalam belajar. Hal
ini sangat penting, mengingat di dalam belajar berkaitan erat dengan jiwa dan raganya. Persoalan
yang timbul adalah seberapa besar tingkat kebugaran jasmani mahasiswa dan bagaimana cara
meningkatkan tingkat kebugaran jasmaninya. Hal ini sangat penting, mengingat mahasiswa
sebenarnya sangat membutuhkan kebugaran jasmani dalam penentuan prestasi akademik
mahasiswa. Namun banyak mahasiswa, barangkali tidak banyak yang memahami tentang tata
cara meningkatkan kebugaran jasmani ini dan untuk itu perlu adanya pengukuran kebugaran
jasmani dan prestasi akademik mahasiswa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan banyak
melihat berapa hal seperti: banyak mahasiswa yang mengantuk dan kelelahan ketika mengikuti
perkuliahan teori setelah mengikuti perkuliahan praktek pada jam kuliah sebelumnya; minimnya
kegiatan yang bersifat jasmaniah yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu hanya melakukan
aktivitas jasmani pada perkuliahan praktik saja; minimnya kegiatan yang diadakan yang bisa
bermanfaat untuk penunjang kebugaran jasmani.
Menurut Irianto dalam Sukamti (2012: 22) secara umum, yang dimaksud kebugaran adalah
kebugaran fisik (phyical fitness), yakni kemampuan seseorang melakukan kerja sehari-hari
secara efisien tanpa timbul kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu
luangnya. Menurut Howley dan Franks dalam Suharjana (2013: 2-3) “Physical quality of life,
including obtaining criterion levels of physical fitness test score, and low risk of developing health
problems”. Dalam konteks sederhana kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan
fisik yang optimal dalam hidup seseorang, dengan ditandai oleh pencapaian tes kebugaran
jasmani dalam tingkat tertentu, dan terhindarkan dari masalah-masalah kesehatan. Kebugaran
jasmani pada hakekatnya berkaitan dengan kondisi fisik seseorang dalam melaksanakan tugas
sehari-hari secara efisien dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti
dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya.
Menurut Ismaryati (2006: 40) berdasarkan fungsinya kebugaran jasmani dibagi menjadi
dua yaitu fungsi yang bersifat secara umum dan fungsi yang bersifat secara khusus. Fungsi yang
bersifat secara umum; adalah untuk mengembangkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, daya
kreasi dan daya tahan setiap manusia yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Fungsi
yang bersifat secara khusus; adalah sesuai dengan kekhususan masing-masing yang dibedakan
menjadi tiga golongan yaitu: golongan yang berdasar pekerjaan misalnya atlet, golongan yang
berdasar pelajar atau mahasiswa, dan golongan yang berdasarkan keadaan misalnya ibu hamil
untuk menghadapi saat kelahiran. Kebugaran jasmani mempunyai fungsi yang sangat penting
bagi kehidupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan untuk meningkatkan
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kemampuan kerja bagi siapapun yang memilikinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya
secara optimal untuk mendapatkan hasil yang baik dan untuk mengembangkan kekuatan,
kemampuan dan kesanggupan daya tahan dari setiap manusia berguna untuk mempertinggi
daya kerja.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, Menurut Suharjana (2013:
9-10), yaitu: mengatur makan, istirahat secara teratur, berolahraga secara rutin. Dari ketiga
upaya hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Mengatur makan; dalam mempertahankan hidup secara layak setiap manusia memerlukan
makan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, yakni memenuhi syarat makan sehat
berimbang, cukup energi, dan nutrisi meliputi: karbohidrat, lemak, protein, vitamin,
mineral, dan air.

b.

Istirahat secara teratur; kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh
manusia, untuk itu istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan melakukan
recovery (pemulihan) sehingga dapat melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan
nyaman.

c.

Berolahraga secara rutin; berolahraga adalah salah satu alternatif paling efektif dan aman
untuk memperoleh kebugaran sebab olahraga mempunyai multi manfaat, antara lain
manfaat fisik (meningkatkan komponen kebugaran), manfaat psikis (lebih tahan terhadap
stres, lebih mampu berkonsentrasi), manfaat sosial (menambah percaya diri dan sarana
berinteraksi).

Keberhasilan mencapai kebugaran menurut Suharjana (2013: 10) selain ketiga faktor di
atas ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup terutama yang terkait
dengan kesehatan dan kebugaran jasmani seseorang yaitu: usia, jenis kelamin, dan genetik.
a.

Usia, menurut Sudaras dalam Suharjana (2013: 10) bahwa kebugaran jasmani anak akan
meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25 tahun dan kemudian setelah usia 30
tahun akan mengalami penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh, kira-kira 1%
tiap tahun, tetapi bila rajin berolahraga penurunan ini hanya akan terjadi 0.1% pertahun.

b.

Jenis Kelamin, tingkat kebugaran jasmani anak putra akan lebih baik dari pada tingkat
kebugaran jasmani anak putri. Hal ini dikarenakan kegiatan fisik anak putra lebih banyak
daripada kegiatan fisik anak putri.

c.

Genetika berpengaruh terhadap kapasitas jantung paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin
dan otot.

Mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan, karena memerlukan
perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Penilaian
terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran belajar
inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Seperti yang dikatakan oleh Winkel (1997: 168)
bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan dalam
bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya
perubahan tersebut tampak dalam prestasi akademik yang dihasilkan oleh mahasiswa terhadap
pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Sedangkan Marsun dan Martaniah
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(Sia Tjundjing, 2000: 71) berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar,
yaitu sejauh mana peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh
munculnya perasaan puas bahwa telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi
akademik hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa.
Prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang peserta didik berupa suatu
kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada
setiap akhir semester di dalam bukti laporan berupa nilai indeks prestasi komulatif. Dalam
meraih prestasi belajar yang baik banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Menurut
Sumadi Suryabrata (1998: 233) secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan
prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:
d.

Faktor internal; merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat
mempengaruhi prestasi belajar.

a.

Faktor eksternal; selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal-hal lain diluar diri
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih, antara lain adalah lingkungan
keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat
ditinggalkan. Menilai merupakan salah satu proses belajar dan mengajar. Syaifuddin Azwar
(1998: 11) menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam pendidikan, yaitu:
a.

Penilaian berfungsi selektif (fungsi sumatif); fungsi penilaian ini merupakan pengukuran
akhir dalam suatu program dan hasilnya dipakai untuk menentukan apakah peserta didik
dapat dinyatakan lulus atau tidak dalam program pendidikan tersebut.

b.

Penilaian berfungsi diagnostik; fungsi penilaian ini selain untuk mengetahui hasil yang
dicapai mahasiswa juga mengetahui kelemahan peserta didik sehingga dengan adanya
penilaian, maka pendidik dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing
peserta didik.

c.

Penilaian berfungsi sebagai penempatan (placement); setiap peserta didik memiliki
kemampuan berbeda satu sama lain. Penilaian dilakukan untuk mengetahui di mana
seharusnya peserta didik tersebut ditempatkan sesuai dengan kemampuannya yang telah
diperlihatkannya pada prestasi akademik yang telah dicapainya.

d.

Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif); penilaian berfungsi
untuk mengetahui sejauh mana suatu program dapat diterapkan.

Pelaksanaan Akademik di Perguruan Tinggi terdapat perbedaan antara administrasi
akademik pendidikan di Perguruan tinggi (PT) dengan pendidikan dasar dan menengah.
Perbedaan itu dapat dilihat dari mata pelajaran dan jadwal kegiatan. Jika dilihat dari sekolah
dasar dan menengah dapat mengalami persamaan dalam mata pelajaran di angkatan yang sama,
sedangkan di Perguruan Tinggi untuk mata pelajaran setiap angkatan saja bisa berbeda. Hal
ini disebabkan karena dalam Perguruan Tinggi menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
Sistem Kredit Semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban
studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggara lembaga pendidikan
dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi, satuan kecil sebagai satuan program pendidikan
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yang dipergunakan sebagai dasar administrasi akademik adalah semester. SKS sangat membantu
dalam usaha menyelesaikan studi dengan hasil yang maksimal. Pengambilan SKS di perguruan
tinggi dapat disesuaikan agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan sehingga memperoleh
hasil yang maksimal tanpa ada tekanan. Penilaian hasil belajar untuk setiap mata kuliah
dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing berbobot 4, 3, 2, 1 dan 0.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara kebugaran jasmani dengan prestasi akademik mahasiswa program studi PJKR STKIP
PGRI Pacitan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode survei
dengan teknik tes dan pengukuran serta studi dokumentasi dari indeks prestasi komulatif. Dalam
penelitian ini terdapat variabel utama bebas (independent variable) sebagai prediktor adalah
kebugaran jasmani. Variabel terikat (dependent variable) sebagai kriterium adalah prestasi
akademik. Penelitian ini dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan pada bulan Februari sampai bulan
April 2014. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa program studi PJKR STKIP PGRI Pacitan
yang berjumlah 56 mahasiswa. Studi populasi digunakan dalam penelitian ini, dimaksudkan
untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan komprehensif tentang kebugaran jasmani dengan
prestasi akademik mahasiswa program studi PJKR STKIP PGRI Pacitan.
Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani dalam penelitian
ini adalah tes lari multistage. Tes lari multistage adalah tes dengan cara lari bolak-balik menempuh
jarak 20 meter (Sukadiyanto, 1997: 49). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Tes dan Pengukuran; data yang terkumpul adalah berupa angka selama melakukan lari
bolak-balik atau tes lari multistage.

b.

Non Tes; penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu sebuah teknik pengukuran
untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang
tampak pada objek penelitian. Prestasi akademik ditunjukan dalam bentuk simbol angka
yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai dalam hal ini prestasi belajar yang
diambil adalah indeks prestasi komulatif mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi suatu variabel lain. Sebelum dilakukan prediksi
antara variabel yang satu dengan yang lain akan dicari dahulu koefisien interkorelasinya agar
tidak terjadi penghitungan ganda, sedangkan prediksi yang akan dilakukan dalam penelitian
ini adalah sumbangan dari kebugaran jasmani, terhadap prestasi akademik. Kemudian untuk
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji prasyarat dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan menggunakan metode survei dengan
teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Data kebugaran jasmani dan
menggunakan indeks prestasi komulatif (IPK) untuk data prestasi akademik mahasiswa. Data
penelitian diperoleh dari 56 responden yang semuanya merupakan mahasiswa program studi
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PJKR STKIP PGRI Pacitan. Deskripsi data kebugaran jasmani diperoleh skor dengan nilai
minimum 23,90 dan nilai maksimum 50,40. Rerata diperoleh sebesar 37,66 standar deviasi
diperoleh sebesar 5,26, modus sebesar 38,80 dan median sebesar 38,10. Selanjutnya data disusun
dalam distribusi frekuensi berdasar rumus Sudjana (2002: 47), yaitu menentukan jumlah kelas
interval = 1+3,3logN = 1+3,3log56 = 7, rentang data diperoleh dari nilai maksimum-nilai
minimum yaitu, 50,40-23,90 = 26,50, dan panjang kelas interval yaitu rentang/kelas interval =
26,50/7 = 3,7. Data prestasi akademik mahasiswa diperoleh skor dengan nilai minimum 2,56
dan nilai maksimum 3,78. Rerata diperoleh sebesar 3,22, standar deviasi diperoleh sebesar 0,290,
modus sebesar 3,22 dan median sebesar 3,22. Selanjutnya data disusun dalam distribusi frekuensi
berdasar rumus Sudjana (2002: 47), yaitu menentukan jumlah kelas interval = 1+3,3logN =
1+3,3log56 = 7, rentang data diperoleh dari nilai maksimum-nilai minimum yaitu, 3,78-2,56 =
1,22, dan panjang kelas interval yaitu rentang/kelas interval = 1,22/7 = 0,17.
Uji Prasyarat
Pengujian normalitas menggunakan Chi Kuadrat. Dari uji normalitas diperoleh harga χ²
hitung dari variabel kebugaran jasmani sebesar 15,839, dan variabel prestasi akademik sebesar
19,675. Sedangkan harga χ² dari tabel masing-masing sebesar 46,194 untuk variabel kebugaran
jasmani, dan 19,675 untuk variabel prestasi akademik. Karena harga χ² hitung dari semua variabel
lebih kecil dari harga χ² tabel, maka hipotesis yang menyatakan sampel berasal dari populasi
berdistribusi normal diterima.
Uji linearitas digunakan untuk mengetahui bentuk persamaan garis regresi antara variabel
bebas dengan variabel terikat. Dari penghitungan uji linieritas diperoleh harga F perhitungan
antara variabel kebugaran jasmani dengan prestasi akademik, dengan persamaan regresi Ŷ =
2,923 + 0,007X, sebesar 0,841. Sedangkan harga F dari tabel pada taraf signifikan α = 0.05 dan
derajat kebebasan 31/23 sebesar 1,96. Karena harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel, maka
hipotesis yang menyatakan garis regresi berbentuk linear diterima.
Analisis Data
Dalam menguji hipotesis hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat
digunakan uji t.. Dari penghitungan diperoleh harga t perhitungan hubungan sederhana antara
kebugaran jasmani dengan prestasi akademik sebesar 1,916 dan t tabel sebesar 1,673. Ternyata
harga t hitung pada hubungan kebugaran jasmani dengan prestasi akademik lebih besar dari
harga t tabel, dan ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan
antara variabel bebas dengan variabel terikat diterima.
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,124. Dari besarnya koefisien korelasi dapat
diperoleh koefisien determinasi yaitu sebesar 0,15. Hal ini berarti bahwa variabel kebugaran
jasmani memberikan sumbangan yang signifikan terhadap prestasi akademik sebesar 15%.
Sedangkan selebihnya sebesar 85% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian
ini.
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Pembahasan
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
kebugaran jasmani dengan prestasi akademik sebesar 0,124. Berdasarkan pengujian hipotesis
hubungan keduanya signifikan. Besarnya sumbangan yang diberikan variabel kebugaran jasmani
juga cukup besar, yaitu sebesar 15%. Hal ini berarti bahwa 15% prestasi akademik seseorang
dipengaruhi oleh kebugaran jasmani orang itu sendiri. Sedangkan sebesar 85% prestasi akademik
dipengaruhi faktor lain di luar kebugaran jasmani, seperti faktor motivasi belajar, kecerdasan,
emosi, sosial ekonomi orang tua, dan lain sebagainya.
Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk melakukan
penyesuaian atau adaptasi terhadap aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang
berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk menikmati waktu senggangnya serta
mampu menghadapi waktu darurat. Orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik dapat
menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif, efisien dan produktif tanpa mengalami kelelahan
yang berarti dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk mengisi waktu luangnya. Hal ini
berdampak pada saat proses perkuliahan bahwa mahasiswa yang mempunyai kebugaran jasmani
yang baik, akan mampu mengikuti proses perkuliahan dengan tanpa mengalami kelelahan yang
berlebih dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dengan
demikian hasil penelitian ini telah membuktikan teori tersebut, bawasannya kebugaran jasmani
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa prodi PJKR
STKIP PGRI Pacitan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: “terdapat hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani dengan
prestasi akademik mahasiswa program studi PJKR STKIP PGRI Pacitan tahun 2014”. Sumbangan
kebugaran jasmani terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi PJKR STKIP PGRI
Pacitan sebesar 15%.
Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat
disampaikan yaitu; bagi mahasiswa agar selalu menjaga kebugaran jasmaninya dengan cara
membiasakan berolahraga. Bagi dosen dan kampus agar memantau perkembangan kebugaran
jasmani mahasiswa khususnya program studi PJKR secara periodik, sehingga keadaan kebugaran
jasmani selalu terpantau dengan baik, karena kebugaran jasmani berhubungan erat dengan
prestasi akademik mahasiswa.
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SISTEM PROYEKSI DALAM FOLKSONG PUJI-PUJIAN
MENJELANG SHALAT DI KABUPATEN PACITAN
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Abstrak:
Folksong Puji-pujianan menjelang Shalat di Kabupaten Pacitan hingga saat ini
masih aktif. Namun, apabila tidak ada upaya pendokumentasian maupun penelitian,
Folksong ini terancam ditinggalkan komunalnya. Oleh karena itu, penelitian ini sudah
seharusnya segera dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengungkap (a) jenis folksong
puji-pujianan menjelang shalat di kabupaten Pacitan dan (b) sistem proyeksi folksong
pujian menjelang shalat di Kabupaten Pacitan. Konsep folksong diambil dari tokoh
Jan Harold Brundvand (1978). Sedangkan dasar teori sistem proyeksi diambil dari
teori fungsi folklore oleh William R. Bascom. Sistem proyeksi yaitu rujukan anganangan atau impian dari suatu kolektif. Teori Fungsi William R. Bascom dipakai
karena folksong merupakan bagian dari kajian folklore. Pendekatan yang digunakan
yaitu pendekatan naturalistik. Artinya, data yang ditemukan di lapangan dijadikan
sebagai pengembangan penelitian. Artinya, temuan dilapangan yang dipakai sebagai
bahan analisis. Interpretasi peneliti sangat diminimalisir. Hasil analisis menunjukkan
bahwa folksong pujian menjelang shalat di Kabupaten pacitan berisi peringatan dan
permohonan atau doa. Sedangkan sistem proyeksi dapat dikelompokkan ke dalam
empat proyeksi yaitu proyeksi terhadap isi surga, proyeksi neraka, proyeksi terhadap
kemakmuran, dan proyeksi terhadap penderitaan hidup.
Kata Kunci: Sistem Proyeksi, Folksong

PENDAHULUAN

F

olksong atau lebih dikenal dengan nyanyian rakyat, pada masa lalu berkembang dengan
baik di masyarakat pedesaan. Bahkan, hingga saat ini, masih terdapat folksong yang aktif
dinyanyikan. Salah satu folksong yang masih aktif tersebut yaitu pujian menjelang shalat.
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Pujian dalam bahasa Jawa artinya sanjungan. Sedangkan pujian yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu sanjungan hamba kepada Allah SWT. Dalam perkembangannya, pujian
dilakukan setelah adzan sebelum shalat berjama’ah dilaksanakan. Jadi yang dimaksud dengan
pujian adalah membaca dzikir atau syair sanjungan hamba kepada Allah secara bersama-sama
sebelum shalat berjama’ah dilaksanakan.
Puji-pujian ini biasanya dilakukan pada saat jedah antara adzan menuju shalat berjamaah
sambil menunggu makmum yang lain serta imam shalat datang. Pujian ini dibawakan oleh
muadzin bersamaan dengan para jamaah yang sudah datang. Puji-pujian bisa dalam bentuk
dzikir, ajakan, doa, ataupun pujian.
Di Kabupaten Pacitan, folksong pujian menjelang shalat, tersebar di seluruh wilayah. Hingga
saat ini, folksong tersebut masih aktif. Namun demikian, belum ada upaya dari pemerintah
untuk mendokumentasikan. Begitupun dengan penelitian. Hingga saat ini, belum ada upaya
penelitian tentang folksong pujian menjelang shalat. Oleh karena itulah, proposal ini diajukan
sebagai upaya mendokumentasikan, juga untuk meneliti secara ilmiah.
Penelitian ini menggunakan teori fungsi yang dikemukakan oleh William R. Bascom.
Menurut Bascom (1965:3), folklor berfungsi sebagai: (a) sistem proyeksi, (b) sebagai alat
pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, (c) alat pendidikan anak, (d) sebagai
alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi angggota
kolektifnya. (Bascom, 1965:3)
Dari keempat fungsi tersebut, peneliti hanya mengaimbil sistem proyeksi sebagai landasan
penelitian. Dengan demikian, di akhir penelitian akan diketahui sistem proyeksi yang terdapat
dalam folksong pujian menjelang shalat di Kabupaten pacitan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fenomena dalam penelitian ini yaitu folk song
Puji-pujian menjelang shalat di kabupaten Pacitan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu: (1) Jenis Folksong pujian menjelang shalat di kabupaten Pacitan dan (2) Sistem proyeksi
dalam Folksong pujian menjelang shalat di kabupaten Pacitan
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mendeskripsikan Jenis Folksong pujian menjelang shalat di
kabupaten Pacitan dfan (2) Mendeskripsikan sistem proyeksi dalam Folksong pujian menjelang
shalat di kabupaten Pacitan

KAJIAN TEORI
1.

Folklor

Folklor berasal dari kata folk dan lore. Kata folk berarti sekelompok orang yang memiliki
cirri pengenal fisik, social dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok kelompok
social lainnya. Ciri pengenal itu antara lain: warna kulit, bentuk rambut, mata pencaharian, dsb.
Sedangkan ata lore merupakan tradisio dari folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan
secara lisan atau melalui salah satu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu
pengingat. (Danandjaja, 1997:1)
Sedangkan menurut Dundes (1965.17) Folk berarti sekelompok orang yang memiliki
ciri-ciri pengenal fisik, sosial, kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok
lainnya. Sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan
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secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat
atau alat pembantu pengingat.
Dengan demikian, folklore adalah bagian dari kebudayaan yang disebarkan atau diwariskan
secara tradisional baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai isyarat atau alat bantu
pengingat.
2.

Bentuk Folklor

Secara umum, folklor dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yaitu folklor lisan,
folklor setengan lisan, dan folklor bukan lisa.
Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan. Menurut Danandjaja (1997:21)
bentuk folklor lisan yaitu (a) bahasa rakyat (folk speech), (b) ungkapan tradisional, (c) pertanyaan
tradisional, (d) puisi rakyat, (e) cerita prosa rakyat, (f) nyanyian rakyat (folksong).
Sedangkan folklor setengah lisan yaitu folklor yang bentuknya merupakan campuran
unsur lisan dan unsur bukan lisan. Misalnya kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat, selain
disampaikan dengan bahasa lisan, juga disertai dengan gerak isyarat yang dianggap bermakna
gaib.
Sedangkan folklor bukan lisan yaitu folklor yang bentuknya bukan lisan. Menurut
Danandjaja (1997:22) folklor bukan lisan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu
yang berwujud material dan berwujud bukan material. Yang berbentuk material misalnya
arsitektur rakyat, pakaian dan perhiasan rakyat. Sedangkan yang bukan material misalnya gerak
isyarat tradisional.
3.

Folksong

Folksong atau nyanyian rakyat merupakan salah satu bentuk folklor lisan yang berkembang
di masyarakat tradisional. Brundvand (1978:130) menyatakan bahwa nyanyian rakyat atau folk
song adalah satu genre atau bentuk folklor yang terdiri dari kata-kata dan lagu, yang beredar
secara lisan diantara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional, serta banyak mempunyai
varian.
Pendapat Brundvand di atas menunjukkan bahwa, folk song berbeda dengan nyanyiannyanyian modern yang dikenal pengarangnya. Sebab, folk song cenderung memiliki banyak
varian. Di Pacitan, folk song sangat beragam. Misalnya di daerah Donorojo, pujian Iling-iling
terdapat lirik //luwih lara luwih susah/ rasane no neraka// sedangkan di daerah Kecamatan
Pacitan terdapat lirik //luwih susah luwih lara/rasane no neraka//. Isi pujian tersebut sebenarnya
sama, hanya susunan kata yang berbeda.
4.

Fungsi Folklor

Folklor, (di dalamnya terdapat puisi dan nyanyian rakyat) berfungsi sebagai: (a) sistem
proyeksi, (b) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, (c) alat
pendidikan anak, (d) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan
selalu dipatuhi angggota kolektifnya. (Bascom, 1965:3)
Sistem proyeksi, yakni sebagai alat pencerminan angan-angan suatu kolektif. Hutomo,
(1991:69) mencontohkan kisah Bawang Putih dan Bawang Merah sebagai sistem proyeksi gadis
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Jawa. Cerita ini merupakan proyeksi idama-idaman di bawah sadar dari kebanyakan gadis miskin
(yang cantik tentunya) untuk menjadi istri orang kaya atau bangsawan (pangeran), atau orang
tersohor; walaupun ini hanya terjadi dalam angan-angan belaka.
Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, maksudnya folklor
juga dipakai untuk mengesahkan aturan atau norma yanag berlaku di masyarakat. Hutomo
(1991:69) mencontohkna kisah Cicak yang Mengkhianati Nabi Muhammad dipakai untuk
mengesahkan membunuh cicak.
Folklor juga berfungsi sebagai alat pendidikan anak. Orang tua sering menggunakan
dongeng atau nyanyian untuk mendidikan anak. Mengajarkan kebaikan ataupun keburukan.
Misalnya folksong Enthik enthik yang mengajarkan untuk menghormati yang lebih tua dan
menyayangi yang lebih muda.
Folklor berfungsi sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma masyarakat akan selalu
dipatuhi angggota kolektifnya. Misalnya ajaran dalam peribahasa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sumber data folksong yang masih sering dinyanyikan oleh
masyarakat kabupaten Pacitan menjelang shalat. Sementara itu, masyarakat kabupaten Pacitan
sebagai pemilik folksong dijadikan sebagai subjek penelitian. Karena itu dalam penelitian ini,
digunakan pendekatan naturalistik. Endraswara (2009:86) menyatakan penelitian folklore
secara naturalistik merupakan upaya memahami sosial budaya dari sisi pelaku sendiri. Hal
ini berarti penelitian ini tiidak hanya menggunakan data lisan saja. Namun, penelitin ini juga
menggunakan data-data emik.
Endraswara (1009:86) menyatakan bahwa data emik menengarai bahwa folklor perlu
dimaknai dari sisi pelaku. Makna dianalisis berdasar data yang ada tanpa campur tangan peneliti.
Secara naturalistik, penelitian folklor bertujuan mengetahui aktualitas, realitas sosial, dan
persepsi masyarakat melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui
penonjolan pengukuran formal yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Dengan demikian,
penelitian ini menjadikan data lapangan sebagai penentu alur alur penelitian. Rumusan awal
hanya dijadikan patokan yang selanjutnya disesuaikan dengan data lapangan.
Sumber data yang akan dianalisis yaitu folksong yang dituturkan oleh informan. Sedangkan
data penelitiannya yaitu kata-kata, kalimat, maupun wacana. Selain folksong yang benar-benar
lisan sebagai sumber data, penelitian ini juga menggunakan data-data tertulis sebagai data
pendukung penelitian, misalnya folksong yang telah dibukukan sebagai pembanding data yang
diperoleh di lapangan.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pacitan yang terdiri dari 12 kecamatan. Meski
demikian, tidak semua sumber data yang ditemukan akan dijadikan sebagai bahan penelitian.
Peneliti hanya akan mengambil satu varian yang paling dominan dari satu pujian untuk dijadikan
sebagai sumber data penelitian.
Pengumpulan data dalam penelitian folksong Puji-pujian menjelang Shalat di Kabupaten
Pacitan, peneliti dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut: (1) mengadakan pengamatan di
lokasi penelitian; (2) perekaman (3) pencatatan; dan (4) Mengadakan wawancara.
36
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik
analisis isi. (Ratna, 2004:53) menyatakan bahwa teknik analisis deskritif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis

HASIL PENELITIAN
1.

Isi Folksong Puji-pujian Menjelang Shalat di Kabupaten Pacitan

a.

Ajakan
Pujian berisi ajakan tampak dalam pujian berjudul Mampir Ngombi. Dalam pujian
Mampir Ngombi, terdapat lirik //Omah gedhong suwargo kanggu wong kang padha iman//.
Kutipan tersebut berisi ajakan kepada sesama umat Islam untuk senantiasa meningkatkan
iman agar bisa masuk surga.
Sementara itu, dalam pujian Shalat Jamaah, terdapat ajakan untuk shalat berjamaah
dengan baik. Shalat berjamaah yang baik harus sesuai dengan etika yang baik. Etika tersebut
yaitu sebelum shalat berjamaah dan sesudah shalat.
Sebelum shalat berjamaah, umat Islam diajak untuk segera mengambil air wudhu
ketika sudah mendengar suara adzan. Hal itu tampak dalam lirik //He sedulur sa uwise ana
adzan/Aja pada katungkal omong-omongan/ Enggal-enggal padha wudzu terus dandan//.
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa, seharusnya, setelah adzan segera mensucikan diri
dengan cara berwudzu dan tidak terlena dengan berbincang dengan sesama.
Seusai mensucikan diri, sebelum shalat berjamaah dimulai, diharapkan melaksanakan
shalat sunah dan mengadakan pujian. Hal itu tampak dalam lirik //Mlebu masjid lakonana
kasunatan/Shalat sunat aja nganti ketinggalan/Nunggu imam sinambi puji-pujian//.
Seusai shalat berjamaah, dilanjutkan dengan dzikir dan tidak segera pulang. Dapat
dilihat dalam lirik //Bar sembahyang aja ndang bubar sakdurunge wiridan//.
Sementara itu, melalui pujian Eling-Eling, umat Islam berupaya mengingatkan
tentang ibadah mengaji. Dalam lirik //ling eling sira menungsa/temenana anggonmu
ngaji/mumpung durung siro iku/katekanan maring pati// terdapat perintah untuk mengaji
sebelum ajal menjemput. Terdapat dua makna mengaji dalam lirik di atas. Pertama, mengaji
dalam arti yang sebenarnya yaitu membaca kitab suci alquran. Sedangkan makna yang
kedua yaitu mengaji dalam arti belajar.

b.

Doa atau Permohonan
Doa atau permohonan terdapat dalam pujian “Nyuwun Jawah”, “Nyuwun Pangapura”,
dan Allahumagfirli”. Pujian “Nyuwun Jawa” berisi permohonan diberi hujan yang membawa
berkah dan keselamatan. Hal itu tampak dalam lirih //Duh Gusti Allah kula nyuwun jawah/
jawah ingkang deres tur milujengaken// terjemahnya //Duh Gusti Allah saya mohon diberi
hujan/hujan yang lebat namun membawa keselamatan//. Lirik tersebut menunjukkan
bahwa selain memohon diberi hujan yang lebat, namun juga memohon diberi hujan yang
membawa keselamatan dan keberkahan.
Sementara itu, dalam pujian Nyuwun Pangapura, terdapat doa permohonan maaf
untuk diri sendiri, orang tua, para guru, serta umat Islam seluruhnya. Dapat dilihat dalam
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lirik //Ya allah kula nyuwun ngapura, sekatahe dosa kula/Lan dosane Bopo biyung kula/
Lan dosane guru kula/Lan dosane umat Islam Sedaya// yang dalam bahasa Indonesia //Ya
allah saya mohon maafatas segala dosa/Dan dosa bapak ibuku/Dan dosa guru saya/Dan
dosa umat Islam semua//
Sedangkan dalam pujian “Allahumagfirli” berisi doa kepada Allah untuk kedua
orang tua. Pujian ini berbeda dengan pujian yang lain karena seluruhnya menggunakan
bahasa Arab.
2.

Sistem Proyeksi dalam Folksong Pujian Menjelang Shalat di kabupaten Pacitan

Berkeley dalam Danandjaja (2002:12) mengemukakan bahwa fungsi folklor itu ada empat,
yaitu: (1) sebagai sistem proyeksi (projective system), yakni sebagai alat pencerminan angan-angan
suatu kolektif; (2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan;
(3) sebagai alat pendidikan anak (pedagogical device); (4) sebagai alat pemaksa dan pengawas
agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya.
Sebagai sistem proyeksi, Folklor (di dalamnya terdapat folksong/nyanyian rakyat) dijadikan
sebagai sarana untuk melisankan angan-angan. Angan-angan tersebut muncul sebagai
ketidaksadaran suatu kolektif. Angan-angan merupakan suatu harapan, cita-cita, keadaan,
benda atau barang yang diharapkan atau diinginkan namun sulit tercapai.
Berdasar data yang telah dikumpulkan, Sistem proyeksi dalam Folksong pujian menjelang
shalat di kabupaten Pacitan, dapat dikelompokkan menjadi: (1) proyeksi terhadap isi surga, (2)
Proyeksi terhadap Isi Neraka, (3) Proyeksi Makmur di Dunia, (4) Proyeksi penderitaan.
a.

Proyeksi Terhadap Isi Surga
Kata surga berasal dari bahasa sansekerta Suarga. Suar berarti cahaya dan ga berari
perjalanan. Dengan demikian, suarga menurut arti katanya perjalanan menuju kehidupan
yang penuh cahaya. Orang Jawa menyebut surga dengan Suargo. Sedangkan dalam bahasa
Arab, surga adalah Jannah kata jamak dari Jinan yang berari kebun.
Surga bagi penganut agama Islam merupakan balasan atas amal ibadah yang sudah
dilakukan ketika hidup di dunia. Hal itu sesuai dengan, surat asy Syu’araa, ayat 90 “Dan
(pada hari itu) surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa”. Juga terdapat dalam
surat Al Baqarah, ayat 82 “Dan orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, mereka
itu penghuni surga, didalamnya mereka kekal”.
Masyarakat Pacitan yang memeluk agama Islam, juga sangat mengharapkan Surga
sebagai balasan di akhirat kelak. Surga menjadi cita-cita semua umat Islam. Masyarakat
Pacitan, menggambarkan isi surga sebagai berikut:
1).

Disambut bidadari
Bidadari menjadi angan-angan tentang isi surga. Hal itu tampak dalam pujian
Iling-iling yang berbunyi //luwih mulya luwi mukti rasane wong ana suwarga/ satus
patang puluh widadari//.
Kutipan pujian Iling-iling tersebut menyiratkan angan-angan kaum maskulin
(laki-laki). Sebab, bidadari dianggap sebagai berjenis kelamin perempuan. Dengan
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demikian, di surga kelak, laki-laki sangat mengharapkan didampingi wanita cantik.
Meskipun, dalam kenyataannya, pujian ini juga dinyanyikan oleh kaum perempuan.
Konsep isi surga yang cederung feminin dan diharapkan oleh kaum maskulin menunjukkan bahwa penyusun nyanyian ini adalah para lelaki. Sebab, dalam
alquran disebutkan bahwa setiap manusia bisa memilih apa saja yang diinginkan
ketika di surga. Dapat dilihat dalam QS Fusshilat: 31 yang artinya: Di dalamnya
kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa
yang kamu minta.
Konsep tersebut sesuai dengan pandangan orang jawa yang berbunyi “Bojo iku
mung swargo nunut neraka katut”. Kata ‘nunut’ berarti menumpang, secara tersirat
bermakna adanya permintaan. Sedangkan kata ‘katut’ menunjuk makna wajib. Jadi,
apabila suami masuk surga, istri belum tentu masuk surga pula. Namun,. Apabila
suami masuk neraka, maka istri pasti juga akan ikut ke neraka. Dengan demikian,
surga itu cenderung untuk laki-laki.
2). Tempat tidur nyaman
Tempat tidur (kasur) menjadi barang langka pada masyarakat Pacitan jaman
dahulu. Sebagian besar masyarakat menggunakan tikar terbuat dari pandan untuk
alas tidur. Hanya golongan menengah ke atas saja yang mampu membeli tempat tidur dari kapas (kasur babut). Akibatnya, tempat tidur yang empuk menjadi impian
untuk dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Pacitan pada masa lampau.
Dalam pujian Iling-iling terdapat lirik //kasur babut kari ngenggoni// yang artinya //kasur yang empuk tinggal menempati//. Tempat tidur empuk menjadi barang
yang ingin dimiliki. Namun, karena di dunia sulit mendapatkannya, maka tempat
tidur empuk bisa diperoleh di surga. Lirik //...kari ngenggoni// atau //...tinggal menempati// menunjukkan bahwa barang ‘mewah’ tersebut telah tersedia di surga.
3).

Rumah Mewah
Orang jawa melihat rumah bukan sekadar sebagai tempat berteduh. Rumah
adalah tempat untuk beribadah (micro cosmos) dan bersosial (macro cosmos). Senthong adalah ruang pribadi yang sering dipakai beribadah. Sedangkan pendapa
atau ruang tengah atau ruang tamu adalah ruang untuk umum. Dengan demikian,
rumah bagi masyarakat Jawa tidak sekadar tempat tinggal.
Impian masyarakat terhadap rumah muncul dalam pujian berjudul “Mampir Ngombe”. Dalam pujian tersebut terdapat lirik //Omah gedhong suwargo kanggu
wong kang padha iman// yang berarti //Rumah tembok untuk orang yang beriman//.
Rumah tembok pada masa lampau masih menjadi cita-cita sebagian besar
masyarakat islam Kabupaten Pacitan. Hal itu disebabkan, masyarakat pacitan jaman
dahulu lebih banyak yanag memiliki rumah dengan bahan kayu. Sedangkan rumah
tembok hanya dimiliki masyarakat kelas atas.
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b.

Proyeksi Terhadap Neraka
Neraka berasal dari kata Nar (arab) yang berarti api yang menyala. Secara istilah,
neraka merupakan tempat penyiksaan sebagai balasan bagi yang berbuat salah atau dosa.
Berdasar folksong yang sering dinyanyikan, masyarakat Pacitan mengganggap neraka
sebagai tempat yang sangat menyeramkan. Dalam pujian iling-iling, terdapat lirik //luwih
lara luwih susah/ rasane wong no neraka/ klabang quresy kalajengking/ klabang geni ula
geni/ gadha geni ala rante geni/cawisane wongkang duraka//.
Kutipan lirik di atas menunjukkan bahwa neraka dipenuhi oleh api. Semuanya
makhluk di neraka berasal dari api. Makhluk penghuni neraka berdasar lirik di atas yaitu
Kelabang (family scholopendridae), kalajengking (Heterometrus cyaneus), ular (colobra).
Sementara itu, selain bertemu binatang yang menakutkan, penghuni neraka juga
akan disiksa. Alat siksa yang akan digunakan yaitu cambuk dan rantai yang keduanya
juga terbuat dari api.

c.

Proyeksi Kemakmuran
Makmur, berarti tercukupinya semua kebutuhan hidup. Bagi masyarakat Jawa,
makmur tidak sekadar tercukupi semua kebutuhan. Hal itu tampak dalam folksong Nyuwun
Jawah. Dalam pujian tersebut terdapat lirik //Jawah ingkang deres tur milujengaken//. Lirik
tersebut menunjukkan bahwa hujan yang cukup //...deres..// tidak cukup jika tidak disertai
dengan //...milujengaken...//.
Makmur bagi masyarakat pacitan berarti tercukupi semua kebutuhan juga mendapat
ketentraman. Tercukupi kebutuhan tidak menjamin keselamatan. Karena itu, dalam pujian
di atas menyiratkan bahwa kebutuhan harus tercukupi dengan catatan disertai dengan
keselamatan.

d.

Proyeksi Penderitaan
Mengeluh atau ungkapan yang keluar karena perasaan susah bagi orang jawa sangat
ditabukan. Konsep orang Jawa yaitu Nrima ing Pandum, menunjukkan bahwa oarang jawa
menerima apa saja yang sudah ditakdirkan. Namun demikian, berkaitan dengan siksa
kematian, mengeluh masih dijadikan sebagai acuan.
Proyeksi penderitaan dapat dilihat pada pujian Ayo Padha Shalat yang berbunyi //
Titenana yen sira lagi sekarat/ Lara banget nganti ora bisa sambat// yang artinya //Perhatikan
bila kamu sekarat/ Sakit sekali sampai tidak bisa mengeluh/.
Kutipan di atas menunjukkan bahwa, meski mengeluh pada umumnya adalah
pantangan, namun berkaitan dengan rasa sakit, mengeluh masih dimungkinkan. Namun,
sakit menjelang kematian sulit untuk dikeluhkan karena rasa sakitnya di atas batas
kemampuan manusia untuk merasa.

40

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

KESIMPULAN
Folsksong pujian menjelang shalat di kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan menjadi
folksong yang berisi peringatan dan berisi doa. Peringatan yang paling dominan yaitu peringatan
untuk senantiasa beribadah dan mengingat kematian. Sedangkan doa yang paling banyak yaitu
doa mohon diberi ampun dari dosa. Doa yang dimunculkan cenderung tidak individualis.
Sebab, yang didoakan selain diri sendiri juga orang lain (orang tua, kerabat, guru, dan umat
Islam seluruhnya)
Sementara itu, proyeksi yang digambarkan masyarakat melalui folk song yaitu: (1) dapat
dikelompokkan menjadi: (1) proyeksi terhadap isi surga, (2) Proyeksi terhadap Isi Neraka, (3)
Proyeksi terhadap kemakmuran, (4) Proyeksi penderitaan.
Folksong pujian menjelang Shalat di kabupaten Pacitan cenderung berisi impian para lelaki.
Sebab, harapan dan impian yang dimunculkan dalam pujian tersebut lebih kepada harapan
kaum laki-laki. Angan-angan tersebut misalnya disambut bidadari di surga.
Folksong di kabupaten Pacitan masih banyak yang belum tersentuh penelitian. Misalnya
play song (tembang dolanan) atau nyanyian pengiring permainan anak-anak hingga saat ini
masih belum terdokumentasi.
Penelitian ini sebatas pada sistem proyeksi dalam folksong pujian menjelang shalat di
Kabupaten Pacitan. Masih banyak yang bisa diteliti dari folksong. Misalnya dari unsur semiotiknya.
Bahkan folksong bisa dianalisis dari sisi strukturnya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan masih
sangat memungkinkan untuk dilakukan.
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Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri
Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode
survai. Teknik pengambilan datanya menggunakan pengukuran. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014 mulai dari kelas 1 hingga
kelas 6. Instrumen penelitian ini adalah standar antropometri penilaian status
gizi anak (Kemenkes 2011). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif
yang dituangkan dalam bentuk persentase status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri
Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri
Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
secara keseluruhan berkategori gemuk, sebanyak 0 orang (0,00%) berkategori sangat
kurus, 0 orang (0,00%) berkategori kurus, 25 orang (22,52%) berkategori normal,
56 orang (50,45%) berkategori gemuk dan 30 orang (27,03%) berkategori obesitas.
Kata kunci: Status gizi, dan Siswa SD.

PENDAHULUAN

K

eadaan krisis global yang terjadi saat ini di Indonesia berdampak buruk pada perubahan
tingkat harga terutama harga pangan yang melonjak. Kondisi seperti ini mengakibatkan
krisis ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pengadaan
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sandang, pangan dan papan. Permasalahan ini sangat menjadi beban bagi masyarakat yang hanya
memiliki pendapatan yang minim yang termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, di
mana masyarakat mengalami kesulitan untuk bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan
papan yang di butuhkan untuk bisa mempertahankan kehidupan.
Terutama dalam hal ini yang sering menjadi permasalahan adalah masalah ketersediaan
pangan yang menjadi konsumsi masyarakat Indonesia setiap hari dan harus mencukupi baik
untuk kualitas gizi maupun zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang konsumsi. Makanan
yang dikonsumsi seseorang haruslah memiliki kualitas zat gizi yang ada dalam makanan, tidak
hanya sembarangan dalam memilih segala jenis makanan yang bisa dikonsumsi saja.
Perhatian orangtua pada kebutuhan gizi yang diperlukan oleh siswa akan menentukan
proses pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dengan tercukupinya akan zat gizi makanan,
tentunya para siswa akan memiliki tingkat status gizi yang baik, kebutuhan energi pada siswa
akan tercukupi sehingga siswa akan tampak bergairah, aktif, serta bersemangat dalam melakukan
berbagai kegiatan.
Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang
dilaksanakan siswa di dalam sekolah, terutama dalam proses pembelajaran Pendidikan Jasmani.
Siswa yang memiliki keadaan gizi yang baik akan selalu aktif, bersemangat dan tidak mudah
lelah dalam melakukan berbagai aktivitas jasmani. Sebaliknya siswa yang memiliki keadaan
gizi yang tidak baik akan mengalami masalah dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani karena
mereka menjadi kurang aktif, kurang bersemangat dan cepat mengalami kelelahan apabila
melakukan aktivitas jasmani.
Pengetahuan tentang tingkat status gizi siswa didik yang diketahui oleh guru Pendidikan
Jasmani akan mempermudah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan
dengan kesehatan terutama dalam hal ini adalah menyangkut status gizi siswa. Selain itu juga
dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai keadaan gizi masing-masing siswa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kecukupan gizi siswa dapat dilihat dari
beberapa faktor antara lain, yaitu: keterbatasan ekonomi keluarga, pengetahuan orang tua yang
kurang tentang pentingnya makanan bergizi pada siswa, serta keadaan tempat tinggal.
Fakta yang di dapat dari hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 1 Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014 adalah mayoritas siswa didik berasal
dari desa dan sebagian besar dari keluarga menengah ke bawah. Faktor keluarga sangat berperan
bagi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada siswa, baik fisik maupun psikologi.
Siswa yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten
Pacitan tahun ajaran 2013/2014 mayoritas bertempat tinggal jauh dari sekolah.
Selain itu orang tua juga memiliki banyak kesibukan dimana ini mengalahkan perhatian
terhadap kecukupan gizi pada siswanya. Padahal makanan yang dikonsumsi dan pola makan
siswa perlu diperhatikan supaya asupan gizi dan energi yang dikeluarkan siswa bisa seimbang
sehingga siswa mengalami proses yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik
maupun psikisnya.
Gerak motorik siswa sangat dipengaruhi oleh energi yang dimiliki pada tubuh apabila siswa
tidak memiliki energi maka gerak yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang maksimal.
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Kenyataan lain yang dapat dilihat adalah dari prestasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri
Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014 yang kurang,
siswa sangat lambat dalam memahami dan mengerti materi yang disampaikan.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian
status gizi untuk siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten
Pacitan tahun ajaran 2013/2014. Keinginan untuk mengetahui kondisi siswa Sekolah Dasar
Negeri Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014 dalam
proses pertumbuhan tentunya membutuhkan data tentang keadaan gizi mereka. Namun data
status gizi masih belum ada, sehingga perlu diadakan penelitian tentang “Status Gizi Sekolah
Dasar Negeri Sanggrahan 2 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun ajaran 2013/2014”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan prosentase, menggunakan
metode survei dengan teknik pengukuran berat badan (Kg) dan tinggi badan (Cm). Survei
adalah usaha dalam mengumpulkan data (satu atau beberapa variabel) dari anggota populasi
guna menentukan status populasi pada waktu dilakukan penelitian.
Variabel dalam penelitian ini adalah status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2
tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Status gizi adalah keadaan
tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang dibedakan antara
status gizi sangat kurus, kurus, normal, gemuk, obesitas yang diukur dengan penimbangan
berat badan (Kg) dan tinggi badan (Cm) menggunakan standar antropometri penilaian status
gizi anak (Kemenkes 2010).
Penelitian ini akan di lakukan di Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian bulan februari sampai april tahun
2014. Subyek penelitian ini adalah status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 tahun
ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan yang meliputi siswa kelas I sampai
dengan kelas VI.
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan standar antropometri penilaian status gizi
anak (Kemenkes 2010) menggunakan rumus yang telah diuraikan dalam lampiran, setelah itu
dimasukkan dalam tabel penilaian status gizi.
1.

Mengukur berat badan
Timbangan badan untuk mengukur berat badan dengan satuan pengukuran kg dengan
ketelitian pengukuran satu angka dibelakang koma (0,1) dan telah diujikan di Badan
Metrologi, klimatologi dan geofisika.

2.

Mengukur tinggi badan
Stadiometer untuk pengukuran tinggi badan dengan satuan pengukuran cm dengan
ketelitian pengukuran satu angka dibelakang koma (0,1) dan telah diujikan di Badan
Metrologi, klimatologi dan geofisika.

Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan selanjutnya dikerjakan menggunakan
rumus kemudian dimasukkan ke dalam tabel penilaian status gizi. Berikut rumus untuk
mengukur berat dan tinggi badan:
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Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan selanjutnya dikerjakan
menggunakan rumus kemudian dimasukkan ke dalam tabel penilaian status gizi.
Berikut rumus untuk mengukur berat dan tinggi badan:
ܾ݊ܽ݀ܽݐܽݎ݁ܤሺ݇݃ሻ
 ܶܯܫൌ
ଶ
IMT ܶ݅݊݃݃݅݊ܽ݀ܽܤሺ݉ሻ
= Indeks Massa Tubuh
Keterangan:

BB = Berat Badan

Keterangan:

IMT = Indeks Massa Tubuh
TB = Tinggi Badan
BB = Berat Badan
Sumber: Depkes, (2002)
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TB = Tinggi Badan

1.

2.

Depkes,
Analisis Sumber:
data penelitian
ini(2002)
dilakukan melalui tahap-tahap berikut:
1. Menghitung frekuensi dan persentase karakteristik siswa yang terdiri dari jenis
Analisis data penelitian
ini dilakukan
melalui
berikut:
kelamin,
usia, kelas,
tinggi tahap-tahap
badan dan berat
badan.
Menghitung frekuensi
dan2.persentase
karakteristikPenilaian
siswa yang
terdiri
dariAnak.
jenis kelamin,
Tabel.
Standar Antropometri
Status
Gizi
Indeks
Kategori
Status
Ambang
Batas
usia, kelas, tinggi badan dan berat badan.
GiziGizi Anak.
(Z-Score)
Tabel. 2. Standar Antropometri Penilaian Status
Sangat kurus
<-3 SD
Indeks
Kategori Status
Ambang Batas
Kurus(Z-Score)-3 SD sampai dengan
Gizi
<-2 SD
Indeks Massa Tubuh
Sangat kurus
<-3
SD
Normal
-2 SD sampai dengan
Menurut Umur (IMT/U)
1 SD
Kurus
-3 SD sampai dengan <-2 SD
Anak Umur 5-18
Tahun
Indeks Massa Tubuh
Gemuk
>1 SD sampai dengan
Menurut Umur (IMT/U)
Normal
-2 SD sampai dengan 1 SD2 SD
Anak Umur 5-18 Tahun
>2 SD
Gemuk
>1Obesitas
SD sampai dengan 2 SD
Sumber: Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak (Kemenkes,
Obesitas
>2 SD
2010: 4)
Sumber: Standar
Antropometrifrekuensi
Penilaiandan
Status
Gizi Anakstatus
(Kemenkes,
2010:dengan
4)
2. Menghitung
persentase
gizi siswa
rumus dari
Nana Sudjana dan Ibrahim (2001: 129) yang kemudian di bandingkan dengan
Menghitung frekuensi
persentase
statusdi
gizi
siswaini:
dengan rumus dari Nana Sudjana
tabeldan
norma
yang tertera
bawah
dan Ibrahim (2001: 129) yang kemudian di bandingkan dengan tabel norma yang tertera
di bawah ini:
�
� � �100%
�
Keterangan:

P
F
N

Keterangan:
: Prosentase
P
: Frekuensi
F
: Jumlah Subjek
N

: Prosentase
: Frekuensi
: Jumlah Subjek

HASIL PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
HASIL
PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

berikut hasil penelitian tentang status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2
berikut hasilKebonagung
penelitian tentang
status
gizi siswa
Dasar Negeri
tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan
Kabupaten
Pacitan
secara Sekolah
keseluruhan.
Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
Hasil penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 45,00 dan nilai minimum 14,00. Rerata
secara keseluruhan. Hasil penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 45,00
diperoleh sebesar 22,1171
danminimum
standar deviasi
Selanjutnya
data dikategorikan
dan nilai
14,00.5,00134.
Rerata diperoleh
sebesar
22,1171 dan sesuai
standar deviasi
dengan rumus yang 5,00134.
telah ditentukan
menjadi
5 kategori,
yaitu kategori
kurus,
kurus,
Selanjutnya
data
dikategorikan
sesuai sangat
dengan
rumus
yang telah
normal, gemuk, dan obesitas berdasarkan Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
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Kebonagung Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Status Gizi Siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan
2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Secara
Keseluruhan
(Kemenkes,
2010: 4). Tabel berikut merupakan distribusi frekuensi status gizi siswa Sekolah
Frekue
Persentase
Dasar Negeri Sanggrahan 2Kelas
tahun
ajaran 2013/2014
Kecamatan
Kebonagung
Kabupaten Pacitan
Interval
Kategori
nsi
%
secara keseluruhan.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi
Gizi SiswaSangat
Sekolah Dasar
Sanggrahan 2 tahun
0 Negeri0,00
<-3 Status
SD
Kurus
ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Secara Keseluruhan
-3 SD sampai dengan <-2 SD
0
Kelas Interval
Kategori KurusFrekuensi

0,00

Persentase %

1 SD Kurus
Normal
<-3 SD-2 SD sampai dengan
Sangat

0 25

22,52

0,00

-3 SD sampai dengan
SDdengan 2 Kurus
>1 SD <-2
sampai
SD
Gemuk

0 56

50,45

0,00

Normal Obesitas 25 30
Gemuk
56

27,03

22,52

-2 SD sampai dengan 1 SD
>2 SD

>1 SD sampai dengan 2 SD
>2 SD

Jumlah

Obesitas

30

Jumlah

111

100,00

111

50,45
27,03
100,00

Hasil dari tabel di atas diperoleh status gizi siswa Sekolah Dasar Negeri
Hasil
dari tabel
di atas
diperoleh
status gizi
siswa Sekolah
Dasar Negeri
Sanggrahan
2 tahun
Sanggrahan
2 tahun
ajaran
2013/2014
Kecamatan
Kebonagung
Kabupaten
Pacitan
secara
keseluruhan
sebanyak
0 orangKabupaten
(0,00%) Pacitan
berkategori
kurus,sebanyak
0 orang 0
ajaran
2013/2014
Kecamatan
Kebonagung
secarasangat
keseluruhan
(0,00%)
kurus,kurus,
25 orang
berkategori
normal,
56 (22,52%)
orang
orang
(0,00%)berkategori
berkategori sangat
0 orang(22,52%)
(0,00%) berkategori
kurus,
25 orang
(50,45%)normal,
berkategori
30 orang
(27,03%)
berkategori
obesitas.
berkategori
56 oranggemuk
(50,45%)dan
berkategori
gemuk
dan 30 orang
(27,03%) berkategori
Frekuensi
terbanyak
pada
ketegori
gemuk,
maka
status
gizi
siswa
Sekolah
obesitas. Frekuensi terbanyak pada ketegori gemuk, maka status gizi siswa Sekolah DasarDasar
Negeri
Negeri
Sanggrahan
2
tahun
ajaran
2013/2014
Kecamatan
Kebonagung
Kabupaten
Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan secara
Pacitan secara keseluruhan berkategori gemuk. Berikut gambar histogramnya:
keseluruhan berkategori gemuk. Berikut gambar histogramnya:
semua
Sangat Kurus
60
40
Obesitas

30

20
0

0

Kurus

0
25

Gemuk
56

Normal

Gambar 1. Histogram Status Gizi Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Gambar 1. Histogram Status Gizi Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 tahun
Pembahasan
ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

Pengertian gizi berasal dari bahasa Arab “Giza” berarti zat makanan, dalam bahasa inggris
dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan
45 makanan atau zat gizi atau sering diartikan
sebagai ilmu gizi. Gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang
dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan transportasi, penyimpanan,
metabolisme dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan
fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga (Djoko Pekik, 2007: 2).
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Lebih lanjut I Dewa Nyoman dkk (2002: 17-18) menjelaskan bahwa gizi adalah sesuatu
proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses
digesti (pengunyahan), apsorsi (penyerapan), transportasi, penyimpanan, metabolisme dan
pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan
fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.
Kesimpulan gizi dari beberapa ahli di atas adalah sebagai suatu proses organisme
menggunakan makanan yang di konsumsi melalui proses pengunyahan,penyerapan, transportasi,
penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan fungsi normal organorgan serta menghasilkan energi.
Menurut Nancy Clark (2001: 3-4) zat gizi sangat penting terutama untuk pemeliharaan
kesehatan optimal dan penampilan yang prima. Ada enam jenis bahan gizi yang diperlukan
oleh tubuh antara lain:
1.

Karbohidrat: merupakan sumber kalori sebagai bahan bakar otot dan otak. Selama
beraktivitas berat zat inilah yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama.

2.

Lemak: sebagai sumber penyimpanan tenaga (kalori) terutama yang terbakar selama
aktivitas ringan, misalnya membaca atau tidur. Contoh lemak hewani yaitu mentega,
lemak babi, lemak daging. Sedangkan lemak sayur antara lain minyak jagung, minyak
zaitun, dan kacang tanah.

3.

Protein: bermanfaat membangun dan memperbaiki otot, sel darah merah, rambut,
danjaringan lainnya dan menghasilkan hormone.

4.

Vitamin: sebagai katalistor metabolism yang mengatur reaksi kimia dalam tubuh yang
meliputi vitamin A, B komplek, C, D, E dan K. Vitamin bukan merupakan sumber tenaga.

5.

Mineral: unsur-unsur yang terdapat pada makanan dikombinasikan dengan berbagai
cara untuk membentuk sruktur tubuh. Contoh mineral penting antara lain: magnesium,
phosphorus, sodium, potassium, dan seng. Mineral tidak menghasilkan tenaga.

6.

Air: zat penting yang berjumlah 50 sampai 55 persen dari tubuh. Manfaat air bagi ttubuh
antara lain menstabilkan temperaturbadan, mengangkut bahan makanan ke sel dan
membuang sampah dari sel-sel. Air tidak menghasilkan tenaga.

Gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat,
lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan
perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan
aktivitas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Djoko Pekik (2007:
5-20) bahwa secara umum ada tiga kegunaan makanan bagi tubuh (triguna makanan), yakni
sumber tenaga (karbohidrat, lemak dan protein), sumber zat pembangun (protein, air) dan
sumber zat pengatur (vitamin dan mineral).
Gizi kurang merupakan keadaan tidak sehat yang ditimbulkan karena tidak tercukupinya
kebutuhan akan makanan yang dibutuhkan tubuh. Kekurangan gizi akan menyebabkan gangguan
pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental, kesehatan serta perkembangan otak.
Konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi seseorang.
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Djoko Pekik Irianto (2007: 164) menyatakan bahwa permasalahan gizi pada siswa biasanya
adalah “sulit makan” atau tidak mau makan. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi maka
dapat menyebabkan siswa kekurangan gizi sehingga dapat menggangu pertumbuhan dan
perkembangannya.
Menurut Dahono (2001: 15) menyatakan bahwa status gizi adalah keadaan kesehatan
seseorang sebagai gambaran konsumsi zat makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh dan
penggunaannya oleh tubuh. Jadi dalam gizi sangat erat hubungannya dengan pemasukan zat-zat
gizi dan penggunaannya oleh tubuh. Sependapat dengan apa yang dikemukakan Sunita Almatsier
(2001: 3) status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan
zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik dan lebih.
Menurut Djoko Pekik Irianto (2007: 65) status gizi adalah ekspresi dari keadaan
keseimbangan dalam bentuk variabel atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan
indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan
untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi
siswa. Kesimpulan dari pengertian status gizi adalah keadaan keseimbangan dalam penyediaan
makanan antara pemasukan zat-zat gizi dan penggunaannya oleh tubuh yang digunakan untuk
meningkatkan kebugaran dan kesehatan serta pertumbuhan.
Pengukuran anthropometri untuk mengetahui status gizi dapat dilakukan dengan beberapa
cara yang dapat digunakan. Djoko Pekik Irianto (2007: 80) menyatakan bahwa cara indeks berat
badan menurut tinggi badan (BB/TB) dapat digunakan untuk mengetahui status gizi siswa usia
6-17 tahun, dibedakan antara siswa laki-laki dengan perempuan.
Adapun cara penilaiannya adalah dengan menghitung persentase capaian BB standar
berdasarkan tinggi badan yang dapat di lihat di bawah ini:
Tabel 1. Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
Indeks

Indeks Massa
Tubuh Menurut
Umur (IMT/U)
Anak Umur
5-18 Tahun

Kategori Status
Gizi

Ambang Batas
(Z-Score)

Sangat kurus

<-3 SD

Kurus

-3 SD sampai dengan <-2 SD

Normal

-2 SD sampai dengan 1 SD

Gemuk

>1 SD sampai dengan 2 SD

Obesitas

>2 SD

Sumber: Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak (Kemenkes, 2010: 4)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan status gizi siswa Sekolah Dasar
Negeri Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
secara keseluruhan berkategori gemuk, sebanyak 0 orang (0,00%) berkategori sangat kurus,
0 orang (0,00%) berkategori kurus, 25 orang (22,52%) berkategori normal, 56 orang (50,45%)
berkategori gemuk dan 30 orang (27,03%) berkategori obesitas.

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

49

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang di konsumsi melalui
proses pengunyahan penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran
zat yang tidak digunakan fungsi normal organ-organ serta menghasilkan energi. Aktifitas
yang dilakukan oleh siswa setiap harinya disekolah akan menguras banyak energi. Energi
didapatkan dari asupan makanan yang dimakan oleh anak. Energi yang dikeluarkan juga sangat
berpengaruh, jika makanan yang dimakan mempunyai kandungan gizi yang mencukupi maka
siswa akan merasa bebas dalam melakukan aktifitsa gerak disekolah.
Zat gizi mempunyai fungsi yang berbeda-beda didalam tubuh manusia. Sebagai pembangun
sel tubuh, mengganti sel-sel yang rusak, pembentuk struktur tubuh serta menjadi sumber pokok
energi, dari berbagai fungsi yang berbeda ini sangat berperan untuk proses pertumbuhan dan
perkembangan fisik manusia, sehingga manusia bisa bebas melakukan gerak dengan dukungan
zat gizi yang mencukupi. Status gizi digunakan untuk mengukur atau mengkategorikan status
gizi siswa, dengan diketahuinya status gizi siswa guru maupun orang tua akan memberikan
pengarahan untuk meningkatkan status gizi dengan cara memperbaiki pola hidup sehat atau
pola makan.
Siswa Sekolah Dasar Negeri Sanggrahan 2 tahun ajaran 2013/2014 Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan memiliki status gizi dalam klasifikasi gemuk, bisa dikatakan siswa berlebihan
dalam mendapatkan asupan gizi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelebihan asupan gizi
adalah pola makan yang tidak sehat seperti terlalu banyak porsi makan. Pengelolaan makanan
kepada siswa-siswi harus menjadi prioritas terkhusus bagi orangtua siswa dan bapak ibu guru
pada umumnya. Tubuh yang sehat dapat meningkatkan kinerja fisik untuk mencapai prestasi
maksimal. Oleh karena itu, kondisi fisik yang terlalu gemuk dapat menghambat aktifitas peserta
didik saat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA
Djoko Pekik Irianto. (2007). Gizi Olahraga. Yogyakarta: FIK UNY Yogyakarta.
I Dewa Nyoman, Bakri B, Fajar I. (2002). Penelitian Status Gizi. Jakarta: Penerbit Buku
Kedokteran EGC.
Kemenkes. (2010). Standar antropometri penilaian status gizi anak. Jakarta: Direktorat Bina
Gizi.
Nana Sudjana & Ibrahim. (1989). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru.
Nancy Clark. (2001). Petunjuk Gizi Untuk Setiap Cabang Olahraga. Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada.
Rusli Lutan. (2000). Gizi Olahraga. Jakarta: Dep. Dik. Bud.
Soekidjo Notoatmojo. (1997). Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta: PT Rineka Cipta.
Sunita Almatsier. (2001). Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Winarno. (1990). Gizi dan Makanan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
50

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

KARAKTER SISWA DALAM PELAKSANAAN
KURIKULUM 2013 DI LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
Eny Setyowati1)
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan

1

E-mail: rafid.musyffa@gmail.

Abstrak
Artikel penelitian ini dengan judul: karakter siswa dalam pelaksanaan Kurikulum
2013 di Lembaga Pendidikan dasar Artikel ini akan mendeskripsikan karakter siswa
setelah mengalami proses belajar dan pembelajaran dalam kurikulum 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter siswa dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013 di Lembaga Pendidikan dasar. Penelitian ini dilakukan di Sekolah
Pelaksana kurikulum 2013 untuk tingkat Dasar di Pacitan. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif berbentuk studi kasus. Sumber data penelitian
ini, yakni informan, peristiwa pembelajaran, dan dokumen terkait Teknik cuplikan
yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Teknik yang digunakan untuk
memeriksa kesahihan data, yakni triangulasi data dan triangulasi metodologis. Data
yang terkumpul dianalisis dengan teknik interaktif dengan langkah-langkah, meliputi
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi
Dengan kurikulum 2013 sekolah yang melaksanakan terjadi peningkatan
karakter anak baik untuk jenjang SD.
Kata kunci: Karakter, Kurikulum 2013

PENDAHULUAN

U

ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional
yang mengarah kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
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Amanat konstitusi di atas dengan tegas memberikan perhatian yang besar akan pentingnya
pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya bangsa yang akan membentuk peserta didik menjadi
manusia berbudaya yang berhati nurani luhur karena keteladanan, bimbingan, arahan, dan
dorongan dari pendidik yang benar-benar menjalankan profesinya dengan menggunakan hati.
Selain yang tersebut di atas pendidikan diharapkan membantu membumikan nilai-nilai agama
dan mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga pendidikan harus
senantiasa berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. mewujudkan masyarakat adil,
makmur dan sejahtera melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh
peserta didik di lembaga pendidikan formal dan informal
Dilihat dari kacamata pendidikan, peningkatan tersebut haruslah diterjemahkan secara
operasional dan diimplementasikan melalui proses pembelajaran yang memadai. Pembelajaran
yang memadai bukan hanya mengembangkan salah satu kecerdasan, akan tetapi seluruh
kecerdasan manusia. Dengan demikian pembelajaran harus direncanakan dan diwujudkan
dalam rangka meningkatkan ketiga kecerdasan yaitu; pengetahuan, sikap, dan hasil karya. Oleh
karena itu dibutuhkan suatu strategi dan teknik pembelajaran yang dapat digunakan untuk
mengembangkan ketiga kecerdasan. Peran dari lembaga sekolah, guru, murid dan wali siswa
sangat diperlukan dalam rangka pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan
ketiga kecerdasan
Secara empiris, pelaksanaan pembelajaran masih diarahkan kepada pencerdasan yang
bersifat kognitif, hal ini bisa kita lihat di sekolah-sekolah umum. Pada tataran ini pun, kecerdasan
intelektual yang bersifat kognitif masih terbatas kepada pengembangan kemampuan menghafal
atau transfer pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan soal-soal ujian. Pengembangan
kognitif yang lainnya masih diabaikan, misalnya, pengembangan kognitif untuk meningkatkan
daya kritis.
Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif yang
bersifat memadukan antar Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator dari beberapa
matapelajaran dengan berdasarkan pada satu tema yang sama. menurut Trianto (2011, 147)
pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang menggunakan tema-tema tertentu.
sehingga tema tadi merupakan gabungan dari berbagai mata pelajaran sehingga dalam satu
minggu pelajaran olehraga bisa terjadi 2 sampai 3 kali karena pembelajarannya berdasarkan
tema yang tercakup dalam semua mata pelajaran.
Menurut Lickona (2004) pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui
kebaikan (Knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan
(doing the good). berdasarkan pendapat di atas sangatlah jelas bahwa di dalam pembelajaran
khususnya di lembaga pendidikan harus mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
sehingga sangatlah tepat jika dalam kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik
integratif. Pendidikan karakter bisa berarti sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui
kebenaran, kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. ditegaskan
oleh Lickona bahwa pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik anak-anak agar
dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter siswa dalam pelaksanaan Kurikulum
2013 di Lembaga Pendidikan dasar. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Pelaksana kurikulum 2013
untuk tingkat Dasar di Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
berbentuk studi kasus. Sumber data penelitian ini, yakni informan, peristiwa pembelajaran, dan
dokumen terkait Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data
menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Teknik yang digunakan
untuk memeriksa kesahihan data, yakni triangulasi data dan triangulasi metodologis. Data
yang terkumpul dianalisis dengan teknik interaktif dengan langkah-langkah, meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu
semester. Beban belajar di SD Tahun I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk
Tahun IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 .
Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada
aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan
pada aspek afektif dan psikomotor. Integrasi konten IPA dan IPS adalah berdasarkan makna
mata pelajaran sebagai organisasi konten dan bukan sebagai sumber dari konten. Konten IPA
dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika yang
harus ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan
berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam
2 (dua) hal, yaitu integrasi sikap, kemampuan/keterampilan dan pengetahuan dalam proses
pembelajaran serta pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema memberikan
makna kepada konsep dasar tersebut sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar
tanpa terkait dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran memberikan makna
nyata kepada peserta didik.
Tabel 1
Hasil Implementasi Kurikulum 2013 tingkat SD
KET
Pelatihan

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 dan 2
1. Tahun Pelajaran 2013/2014
Ikut pelatihan 1 kepala sekolah
Evaluasi dan Penilaian autentik
masih perlu pelatihan lagi
2. Tahun Pelajaran 2014/2015
Untuk guru kelas 2 dan 5 akan ada
pelatihan tanggal 22-26 juni 2014

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 ( 2 kelas) dan 2 (2 kelas)

1. Tahun Pelajaran 2013/2014
4 guru kelas
Kepala Sekolah Evaluasi dan
Penilaian autentik masih perlu
pelatihan lagi
2. Tahun Pelajaran 2014/2015
Untuk guru kelas 2 dan 5 akan ada
pelatihan tanggal 22-26 juni 2014
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Implementasi 2 kelas
Kelas 1 dan 2

KET

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 ( 2 kelas) dan 2 (2 kelas)

Guru

1. Guru Kelas 1 dan IV Sudah
bersertifikasi
2. Guru agama sudah dilatih oleh
Departemen Agama Usia 50 tahun
3. Guru dituntut untuk berlari agak
cepat sehingga memerlukan guru
yang memiliki kemampuan fisik
dan profesional yang tinggi
4. Dituntut Kreatif dan Inovatif
karena keberhasilan pembelajara
tergantung pada guru

1. Guru Kelas 1 dan IV
2. Sudah bersertifikasi
3. Guru agama sudah dilatih oleh
Departemen Agama
4. Usia 50 tahun
5. Guru dipaksa untuk berlari agak
cepat sehingga memerlukan
kemampuan fisik dan profesional
yang tinggi
6. Dituntut Kreatif dan Inovatif
karena keberhasilan pembelajara
tergantung pada guru

Buku

1.
2.
3.
4.

Untuk kelas 1 temanya 8
Untuk kelas 4 temanya 9
Buku dari 1 penerbit pusat
Isi buku dan bahasa masih kurang
baik
5. Sedangkan gambar cukup
baik, serta kegiatan mudah
dilaksanakan
6. Datangnya buku lebih awal
untuk semester genap pada bulan
nopember 2013 sudah sampai di
sekolah

1. Untuk kelas 1 temanya 8
2. Untuk kelas 4 temanya 9 Buku
dari 1 penerbit pusat
3. Isi buku dan bahasa masih kurang
baik
4. Sedangkan gambar cukup
baik, serta kegiatan mudah
dilaksanakan
5. Datangnya buku lebih awal
untuk semester genap pada bulan
nopember 2013 sudah sampai di
sekolah

Waktu

1. Pelaksanaanya 5 jam tiap harinya,
satu minggu 30 jam tetapi masih
menyesuaikan dengan masuk dan
pulangnya murid kelas lain yang
masih menggunakan kurikulum
KTSP
2. Tidak ada program les tambahan

1. Pelaksanaanya 5 jam tiap harinya,
satu minggu 30 jam tetapi masih
menyesuaikan dengan masuk dan
pulangnya murid kelas lain yang
masih menggunakan kurikulum
KTSP
2. Ada les tambahan untuk
meningkatkan kemampuan
kognitif
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KET

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 dan 2

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 ( 2 kelas) dan 2 (2 kelas)

Pembelajar 1. Menyenangkan, untuk
annya
matapelajaran olahraga bisa
dalam satu minggu 3 kali temanya
olahraga.
2. Untuk guru olahraganya adalah
guru kelas tapi untuk guru
olahraganya satu kali dalam setiap
minggu
3. Anak kelihatan lebih santai
tapi serius karena harus
mengumpulkan tugas pada akhir
pembelajaran

1. Menyenangkan, untuk
matapelajaran olahraga bisa
dalam satu minggu 3 kali temanya
olahraga
2. Anak kelihatan lebih santai
tapi serius karena harus
mengumpulkan tugas pada akhir
pembelajaran

Pendanaan 1. Kesulitan untuk memenuhi sarana
pembelajaran disebabkan dana
BOS Yang sangat Kecil
2. Jika ada prakarya dikerjakan
di rumah (sifat kejujuran perlu
ditanamkan)

1. Tidak mengalami kesulitan dalam
mencukupu sarana dan prasarana
pembelajaran karena muridnya
yang besar dan dana BOSnya lebih
besar.
2. Iuran dari murid jikaa da
pekerjaan prakarya

Karakter

Peningkatan 65 % jika dibandingkan
dengan KTSP
a. Kemandirian
b. Tanggung jawab
c. Kedisiplinan
d. Religius
e. Mudah bergaul
f. Kreatif
g. Inovatif
h. Cinta tanah air
i. Menghormati guru
j. Berani
k. Kejujuran

Peningkatan 75 % jika dibandingkan
dengan KTSP
a. Kemandirian
b. Tanggung jawab
c. Kedisiplinan
d. Religius
e. Mudah bergaul
f. Kreatif
g. Inovatif
h. Cinta tanah air
i. Menghormati guru
j. Berani
k. kejujuran
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KET
Evaluasi

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 dan 2

Implementasi 2 kelas
Kelas 1 ( 2 kelas) dan 2 (2 kelas)

Mengalami kesulitan karena:

Mengalami kesulitan karena:

a. pelatihan masih belum bisa
memberikan gambaran evaluasi
secara jelas
b. kesulitan dalam pemberian
skor karena sistem penilaian
menggunakan skor 1 sampai 4
c. buku rapor hanya dipergunakan
selama 1 tahun untuk tahun
berikutnya masih menggunakan
format yang sama atau lainnnya
d. Nomor induk sisiwa masih
menggunakan nomor induk siswa
kelas 3
e. Guru belum paham terhapap
penilaian autentik dan portofolio

a. pelatihan masih belum bisa
memberikan gambaran evaluasi
secara jelas
b. kesulitan dalam pemberian
skor karena sistem penilaian
menggunakan skor 1 sampai 4
c. buku rapor hanya dipergunakan
selama 1 tahun untuk tahun
berikutnya masih menggunakan
format yang sama atau lainnnya
d. Nomor induk sisiwa masih
menggunakan nomor induk siswa
kelas 3
e. Guru belum paham terhapap
penilaian autentik dan portofolio

Pelaksanaan Kurikulum di lembaga Pendidikan Dasar pada saat masih menggunakan
kurikulum KTSP terdapat 10 mata pelajaran yang diajarkan. Adapun mata pelajaran yang
diajarkan meliputi: Pendidikan Agama, Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, Keterampilan dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan, serta muatan lokal dan pengembangan diri. Tetapi pada mulai tahun 2013/2014 untuk
kelas IV menggunakan kurikulum 2013 jumlah mata pelajarannya menjadi tujuh yang meliputi:
pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika,
seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta Pramuka. Lembaga
pendidikan dasar yang ditunjuk untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 terdapat dua kelompok
siswa kelompok pertama kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan KTSP, sedangkan kelas 1 dan
4 menggunakan kurikulum 2013. Hal ini sangat menghambat pelaksanaan di lapangan dalam
hal mengatur jam pulang sekolah.
Selain jumlah pelajaran yang semakin berkurang terjadi beberapa perubahan drastis ada
dalam kurikulum 2013, di antaranya waktu belajar ditambah, tetapi jumlah mata pelajaran
dikurangi. Di tingkat SD, dari 10 mata pelajaran (mapel) menjadi 6 mapel yaitu: Bahasa Indonesia,
Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Matematika, Sosial Budaya, dan Olahraga. IPA dan IPS
ditiadakan, diintegrasikan ke mapel lain. ”Obyek kurikulum baru ini adalah fenomena alam,
fenomena sosial dan budaya”. Untuk Kelas 1-2 SD jumlah jam pelajaran sebelumnya adalah SD
26 jam/minggu menjadi 32 jam/minggu tetapi dalam pelaksanaan di lapangan kelas 1 pulang
jam 11.
Materi Pelajaran IPA diintegrasikan dalam Mapel Bahasa Indonesia. Mungkin maksud dari
pemerintah dengan poin ini adalah; (1) Menggabungkan Sains dengan bahasa Indonesia sangat
membingungkan fokus materi yang akan diajarkan pada anak. Materi Pelajaran (Mapel) IPA
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punya indikator sendiri sedangkan Bahasa Indonesia juga punya indikatornya sendiri. Sangat
sulit untuk diintegrasikan walaupun sebenarnya dengan pembelajaran Saintific dan tematif yang
terintegratif dapat dengan pelajaran IPA atau IPS dapat dimasukkan. Tetapi harus memenuhi
beberapa persyaratan antara lain guru dan modul pembelajarannya harus terintegratif. j
Jumlah jam pelajaran Bahasa Indonesia untuk (kelas 1 ) 8 jam/minggu, sedangkan (kelas
4) 10 jam/minggu. Permasalahannya jika IPA atau IPS diajarkan ke dalam Bahasa Indonesia,
perlu dipertanyakan pengukurannya. Perlu diperjelas apakah pelajaran tersebut berdasar pada
kaidah bahasa atau sains. Dengan menghapus pelajaran IPA dan IPS pada jenjang Sekolah
Dasar apakah akan berdampak pada anak-didik kelak. Hal ini sangat bertolak belakang dalam
perkembangan dunia global saat ini yang sangat memerlukan adanya IPA dan IPS. Seharusnya
kita mempersiapkan anak-didik pada bidang sains sejak dini.
Sebagai bahan catatan penulis adalah; (1) Justru pelajaran Bahasa, bisa masuk ke Sains atau
IPS. Tetapi kalau dibalik Bahasa Indonesia memakai konsep sains atau ilmu pengetahuan sosial
akan membingungkan. Misalnya teks yang perlu dianalisis dalam sebuah bahasa berisi “artikel
tentang tatanan kehidupan sosial” (IPS) atau “artikel penemuan ilmiah” (IPA). (2) Bahasa dapat
diterapkan pada semua mata pelajaran. Sebab kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca
dan menulis dapat dikembangkan pada semua mata pelajaran dengan tematik integratif.
Salah satu ciri kurikulum 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif
(terpadu). Pembelajaran tematik Terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran
yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalamintra mata pelajaran maupun
antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh
pengetahuan dan ketrampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi
peserta didik. Adapun tema untuk semester genap tahun pelajaran 2013/2014 untuk kelas 1
meliputi: 1) Pengalamanku; 2) Lingkungan bersih, sehat, dan asri; 3) Benda, Hewan, dan Taman
di Sekitarku; dan 4) Peristiwa alam. Untuk kelas 4 temanya sebagai berikut: 1) pahlawanku;
2) Indah Negeriku; 3) Cita-citaku; 4) Tempat tinggalku; dan 5) makananku Sehat dan Bergizi.
Pembelajaran di kelas 1 anak-anak sangat antusias dalam kelas, hal ini disebabkan banyaknya
tugas ketrampilan yang harus dikerjakan. Guru hanya berfungsi sebagai fasilitator. Untuk kelas
1 yang menjadi kendala adalah bagaimana untuk mengajar kemampuan matematika anak yang
masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak. Kalau tidak dijelaskan anak akan kesulitan
dalam menjumlahkan, mengurangkan.
Dengan demikian sangat diperlukan suatu inovasi yang ketiga aspek pembelajaran bisa
berjalan dengan seimbang tanpa ada yang dikorbankan. Ada sebuah kebijakan dari sekolah
yaitu dengan memeberikan les yang sifatnya pengetahuan khususnya kemampuan matematika
setelah anak pulang dari sekolah, biasanya jam 3 sore hari. Sekolah yang melakukan kebijakan
ini akan mencoba untuk mengurangi salah satu kelemahan kurikulum 2013 dalam kemampuan
kognitifnya.
Pembelajaran di sekolah dasar yang menggunakan Tematik Terpadu atau integratif yang
melibatkan beberapa mata pelajaran di sekolah dasar untuk memberikan pengalaman yang
bermakna kepada peserta didik. Bermakna mengandung pengertian peserta didik akan memahami
konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan
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konsep lain yang telah guru rancang sebelumya. Pembelajaran yang mengabungkan beberapa
tema dalam beberapa mata pelajaran yang dapat memberikan pengalaman berharga bagi peserta
didik. Dengan demikian memerlukan guru yang profesional, sarana dan prasarana pembelajaran
yang mendukung pembelajaran tematik. Walaupun agak mahal tetapi hasilnya lebih baik jika
dibandingkan dengan pendekatan ceramah, bagi sekolah yang jumlah siswanya dalam satu
sekolahan sekitar 300 sisiwa dana bosnya cukup besar dan dapat digunakan untuk mememnuhi
sarana dan prasarana pembelajaran khususunya dalam menyediakan media pembelajaran yang
inovativ. Hal ini akan bertolak belakang jika dibandingkan dengan sekolah dasar yang jumlah
muridnya sekitar 60-80 siswa yang berpengaruh terhadap penerimaan dana BOS. Salah satu yang
dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan dana yaitu membuat suatu permohonan
kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan guru yang profesional di bidang pendidikan dasar.
Sehingga gurutersebut mampu untuk memenfaatkan sarana yang ada dengan lebih maksimal.
Dengan pembelajaran tematik ini memudahkan memusatkan perhatian peserta didik
pada suatu tema yang jelas dan menarik. Selain hal tersebut dapat digunakan mengembangkan
kompetensi dasar beberapa mata pelajaran dengan tema yang sama dengan maksud agar tidak
tumpang tindih dan pembelajarannya lebih bermakna. Perencanaaan guru akan lebih efektif
karena dalam tema yang sama dapat digunakan untuk beberapa mata pelajaran sehingga guru
akan lebih bersemangat dan bergairah dalam mengembangkan pembelajarannya lebih berkesan
dan bermakna.
Metode Tematik Integratif. Kurikulum 2013 SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran
tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pada kurikulum KTSP pembelajaran tematik
hanya diterapkan pada kelas I sampai dengan kelas III, sedangkan kelas IV sampai dengan
kelas VI masih menggunakan pendekatan mata pelajaran. Inti dari Kurikulum 2013, adalah
ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk
mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun
untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong
peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar,
dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui
setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam
penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial,
seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap,
ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih
produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan
tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Puguh Pramono, S.Pd Kepala Sekolah Ploso
1, Kepala sekolah SD Sirnoboyo 1 Ibu Lina Dahliawati, S.Pd, 8 ibu guru wali kelas 1 dan 4
terdapat peningkatan nilai karakter sisiwa sebesar 65 % jika dibandingkan dengan KTSP. Adapun
peningkatan tersebut sebagai akibat dari Pendekatan Tematik integratif yang membuat suasana
pembelajaran menyenangkan dimana anak akan merasa nyaman untuk belajar di sekolah tanpa
adanya pembebanan teori atau kognitif yang terdapat dalam pelajaran. Terjadi peningkatan
sifat: 1) Kemandirian; 2) Tanggung jawab; 3) Kedisiplinan; 4) Religius; 5) Mudah bergaul; 6)
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Kreatif; 7) Inovatif; 8) Cinta tanah air; 9) Menghormati guru; 10) Berani; 11) kebersihan; 12)
kerja keras; 13) mandiri; 14) patuh pada aturan; 15) menghargai karya orang lain; 16) Santun;
17) Peduli sosial; 18) Nasionalisme; dan 19) Nilai kejujuran.
Aspek sikap dan karakter terdapat dalam (KI)2 yang harus terintegrasi dalam setiap
pembelajaran dengan (KI)1 yaitu religiusitas; (K3)3 Pengetahuan; dan (K4)4 aspek keterampilan.
Dengan demikian pembelajaran di Sekolah Dasar harus mencakup ke empat aspek tersebut
di atas. Untuk mewujudkan KD dan KI di atas seorang guru harus: mengikuti pelatihan;
melaksanakan perencanaan, melaksanakan diskusi dengan teman sejawat; mengikuti seminar
baik nasional maupun international; membuat buku acuan pengajaran; membuat pedoman
penilaian; dan selalu merefleksi pembelajaran yang lalu untuk mendapatkan hasil out put yang
diharapkan yaitu generasi emas yang berilmu, berkarakter, berwawasan masa depan, kreatif,
inovatif dan mempunyai nilai religius.

Gambar 1
SD kelas 1 siswanya berjumlah 15
Nilai karakter yang dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 salah satunya
dalam hubungannya dengan Tuhan yaitu Religiusitas yang mengandung pengertian bahwa
Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilainilai Ketuhanan dan atau ajaran agamanya. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri
sendiri: 1) Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap
diri dan pihak lain; 2) Bertanggung jawab, merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri
sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
3) Bergaya hidup sehat, merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam
menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu
kesehatan; 4) Disiplin, merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan; 5). Kerja keras, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya
sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/
pekerjaan) dengan sebaik-baiknya; 6) Percaya diri, merupakan sikap yakin akan kemampuan
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diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya; 7) Berpikir
kritis, kreatif, dan inovatif mengandung pengertian berpikir dan melakukan sesuatu secara
kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang
telah dimiliki; 8) Mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas; 9) Rasa ingin tahu, merupakan sikap dan tindakan
yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar.
Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama: 1) Patuh pada aturan-aturan sosial
merupakan perwujudan dari sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan
masyarakat dan kepentingan umum; 2) Menghargai karya dan prestasi orang lain merupakan
sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi
masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain; 3) Santun merupakan
sifat yang halus dan baik dari sudut pandang, tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang.

Gambar 2
Kelas 1 SD Jumlah Siswa 35
Berdasarkan gambar 1 di atas nilai efektif yang tampak adalah keberanian dari seorang anak
hal ini akan berdampak kepada kedisiplinan anak, kejujuran, sikap kreatif dan inovatif. Selain
itu juga anak akan terjadi peningkatan nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan:
1) Peduli sosial dan lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk
memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang
lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Nilai karakter tersebut di atas sifatnya sangat relatif dimana penilaian dari guru satu
dengan lainnya dalam melihat karakter seseorang akan berbeda-beda untuk itu perlu sebuah
instrumen penilaian karakter yang sangat jelas. Walaupun karakter merupakan data kualitatif
namun berdasarkan pengalaman seorang guru akan peka terhadap sikap anak didiknya yang
setiap saat berineteraksi dalam pembelajaran yang integratif tematik. Selain itu juga dalam rapor
akan diperlihatkan secara menyeluruh seluruh proses penilaian afektif dan psikomotorik anak
didik. Sehingga orang tua akan mendapatkan suatu laporan penilaian autentik dari guru kelas.
Dalam pembelajaran tematik ini dituntut peserta didik harus siap mengikuti kegiatan
pembelajaran baik kelompok, individu, pasangan, serta mampu untuk mengikuti pembelajaran
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yang bervariasi. Sarana dan prasarana harus mendukung pembelajaran ini disesuaikan dengan
tema pembelajaran. Selain itu juga guru harus memilih tema-tema yang ada dibuku sebelumnyya
untuk dibuat sebuah draf modul yang digunakan untuk proses belajar mengajar di sekolah.
Suasana kelas jangan monoton bisa duduk di kursi bisa duduk lesehan disesuaikan dengan tema
pembelajarannya. Pembelajaran tematik ini dapat menggunakan metode percobaan, bermain
peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap baik di dalam kelas maupun luar kelas.
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Abstrak
Fenomena seks bebas dikalangan remaja termasuk juga dikalangan mahasiswa
sudah cukup mencemaskan semua pihak. Mahasiswa yang juga merupakan kelompok
intelektual ternyata menurut banyak penelitian ikut juga terimbas budaya seks bebas.
Beberapa penelitian menemukan bahwa persepsi yang salah mengenai pacaran dan
juga keperawanan memperparah pergeseran nilai seks di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa di Pacitan yang berada jauh dari kota besar tidak menutup kemungkinan
terimbas fenomena sebagaimana mahasiswa di kota-kota besar. Oleh karena itulah
dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis persepsi mengenai keperawanan
di kalangan mahasiswa Pacitan, untuk menganalisis faktor yang membentuk persepsi
mahasiswa di Pacitan mengenai keperawanan dan untuk mengembangkan model
persepsi keperawanan sehingga membentuk perilaku pacaran yang sehat di kalangan
mahasiswa Pacitan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan
teknik survei dan penelitian kualitatif untuk melengkapi deskripsi hasil survei.
Penelitian dilakukan dengan sampel acak dari seluruh populasi mahasiswa STKIP
PGRI Pacitan. Data penelitian diambil dengan menyebarkan angket, wawancara
mendalam, observasi dan FGD (Focuss Discussion Group)
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) persepsi keperawanan pada kalangan
mahasiswa cukup rendah atau berarti berpersepsi cukup negatif, terutama pada
kalangan mahasiswa laki-laki-angkatan I dan yang sudah pacaran, 2) faktor-faktor
penting yang membentuk persepsi keperawan adalah jenis kelamin, angkatan, dan
status pacaran 3) model pengembangan persepsi keperawanan dan pacaran sehat
harus melibatkan orang tua, sekolah, identifikasi kelompok kritis, penyuluhan
sehingga tidak berpengaruh pada perilaku seks bebas.
Kata kunci: Persepsi, Keperawanan, Mahasiswa
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PENDAHULUAN

F

enomena seks bebas merupakan fakta yang sangat meresahkan bagi siapapun. Seks
bebas seringkali sudah dianggap bukan merupakan bentuk penyimpangan sosial, tetapi
lebih sebagai tata nilai baru di era modern. Data tersebut misalnya dapat dilihat dari
hasil survei yang dilakukan oleh Centers For Disease Control and Prevention pada tahun (2011),
menyatakan 47% siswa sekolah menengah di AS telah melakukan hubungan seksual dan 40%
di antaranya tergolong aktif, bahkan mereka mengaku tak menggunakan kondom saat terakhir
kali bercinta. Penelitian yang dilakukan harian umum pikiran rakyat dalam Nurihsan & Mubiar
(2011), tanggal 7 Desember 2009 memberitakan bahwa sebanyak 47% remaja di kota Bandung
mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Sementara di Jabodetabek 51%, Surabaya
54% dan Medan 52%.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa generasi muda sudah tidak lagi melihat keperawanan
sebagai sesuatu yang tinggi dan mulia sehingga sangat perlu untuk dijaga sampai gerbang
pernikahan. Perilaku seks bebas sebelum perkawinan meperlihatkan bahwa kehilangan
keperawanan merupakan sesuatu yang dianggab lumrah dialami sebelum terjadinya perkawinan.
Persepsi tersebut bisa jadi tidak hanya oleh perempuan sebagai pemilik keperawanan, tetapi juga
para laki-laki yang memiliki kontribusi besar dalam proses kehilangan keperawanan.
Menurut Soelistyowati (2004), adanya perubahan nilai sosial yang berkembang di masyarakat
dan semakin permisifnya masyarakat pada perilaku seks bebas menyebabkan persepsi pada seks
bebas juga berubah signifikan. Hal tersebut juga berarti terjadi juga perubahan nilai sosial yang
tidak lagi memandang tinggi keperawanan dan persepsi akan keperawanan yang tidak lagi
dianggap sesuatu yang penting untuk dipertahankan. Contoh yang paling nyata adalah ketika
pada waktu dulu laki-laki dan perempuan di tempat umum berpegangan tangan, berpelukan dan
berciuman maka dianggab sebagai perilaku yang sangat tidak bermoral. Hal tersebut tentu saja
berbeda dengan saat ini maka perilaku tersebut sudah dianggab sebuah kewajaran. Fenomena
itulah yang memperlihatkan bahwa persepsi akan keperawanan memang telah banyak berubah.
Menurut Miftah (2011), faktor-faktor yang mendorong perilaku seks di luar nikah sehingga
terjadi kehilangan keperawanan, salah satunya adalah terjadi mispersepsi terhadap makna
pacaran yang mengangggap bahwa hubungan seks adalah bentuk penyaluran kasih sayang. Hasil
penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi mengenai pacaran maka
akan semakin tinggi pula perilaku free sex dan sebaliknya semakin rendah persepsi pacarannya
maka akan semakin rendah pula perilaku free sex-nya. Dari fakta tersebut maka terlihat bahwa
faktor persepsi merupakan faktor penting dalam pembentukan perilaku.
Penelitian yang dilakukan oleh menegaskan juga bahwa di kalangan mahasiswa terdapat
dua kelompok pandangan mengenai keperawanan. Aliran pertama berpandangan bahwa
keperawanan merupakan hal yang penting sehingga harus dipertahankan sampai menikah
sehingga tidak akan melakukan perilaku seks bebas. Aliran yang kedua adalah kelompok
mahasiswa yang berpandangan bahwa keperawanan merupakan hal yang tidak terlalu penting
sehingga tidak menjadi masalah yang berarti apabila melakukan seks bebas.
Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang masih dimasukkan dalam fase
perkembangan remaja. Pada sisi lain mahasiswa juga dianggab merupakan salah satu kelompok
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terpelajar atau kelompok intelektual yang meskipun jumlahnya minoritas tetapi dianggab cukup
penting perannya di masayarakat. Oleh karena itulah menjadi hal penting untuk melakukan
penelitian mengenai persepsi keperawanan di kalangan mahasiswa untuk melihat apakah telah
terjadi pergeseran persepsi mengenai keperawanan sebagai wujud pergeseran tata nilai di
kalangan mahasiwa dan di masyarakat secara luas.
Pacitan merupakan daerah yang relatif jauh dari kota-kota besar seperti Yogyakarta,
Surakarta, Surabaya, Jakarta dan Bandung. Oleh karena itulah sangat penting untuk melihat
kencenderungan persepsi mahasiswa di Pacitan mengenai keperawanan, sehingga dapat
dilakukan langkah-langkah antisipasi apabila terlihat gejala terjadinya persepsi yang salah
akan keperwawanan sehingga dapat menuju pada budaya seks bebas. Melihat arti penting akan
hal tersebut maka penelitian ini mengangkat judul “ Persepsi Keperawanan pada Kalangan
Mahasiswa di Pacitan”
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menganalisis persepsi
mengenai keperawanan di kalangan mahasiswa Pacitan, untuk menganalisis faktor yang
membentuk persepsi mahasiswa di Pacitan mengenai keperawanan, untuk mengembangkan
model persepsi keperawanan sehingga membentuk perilaku pacaran yang sehat di kalangan
mahasiswa Pacitan.

METODE PENELITIAN
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meliputi tahap pengumpulan
data, tahap analisis data dan tahap pengembangan model. Tahap ini dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner dan angket untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang keperawanan
dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam persepsi mahasiswa tentang keperawanan dan
observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan responden yaitu mahasiswa STKIP
PGRI Pacitan. Tahap analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh
serta dilakukan trianggulasi hasil pengumpulan data melalui angket dan kuesioner dengan data
observasi di lapangan. Tahap pengembangan model dilakukan dengan merancang model persepsi
mahasiswa tentang keperawanan sehingga model dapat dikembangkan untuk pengembangan
model pacaran yang sehat di kalangan mahasiswa. Tahap pengembangan model ini dilakukan
melalui FGD (Focus Group Discussion)
Penelitian dilakukan di Pacitan pada mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Pertimbangan lokasi
penelitian adalah karena Pacitan merupakan daerah yang memiliki jarak tidak terlalu jauh
dengan kota besar, sehingga diharapkan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi kemajuan
kota besar. Pacitan juga dipertimbangkan sebagai daerah yang masih relatif alami sehingga
diasumsikan tidak banyak variabel di luar penelitian yang bekerja pada obyek penelitian.
Penelitian ini memiliki variabel penelitian yaitu variabel persepsi tentang keperawanan.
Persepsi tentang keperawanan adalah pandangan mengenai keperawanan. Persepsi tentang
keperawanan diperoleh dengan skala persepsi tentang keperawanan. Skala persepsi tentang
keperawanan disususn berdasarkan dari aspek-aspek persepsi yaitu: kognisi, proses belajar, dan
proses pemecahan masalah. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin positif persepsi
mahasiswa mengenai keperawanan begitu pula sebaliknya.
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Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik survei dan penelitian
kualitatif. Data yang didapat dari survey dilengkapi dengan angket penjelasan secara deskriptif
mengenai beberapa penjelasan dari responden tentang persepsi mereka. Penelitian secara
kualitatif dilakukan untuk melengkapi data hasil penelitian secara survei. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa STKIP PGRI Pacitan mulai dari tingkat I sampai tingkat
IV. Sampel penelitian adalah kurang leibh 10 % dari seluruh populasi mahasiswa STKIP PGRI
Pacitan. Penarikan sampel dilakukan dengan cara random sampling.
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis trianggulasi.
Analisis deksriptif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari data kuesioner yang
dilakukan dengan survey. Trianggulasi data dilakukan untuk melakukan analisis data kualitatif
yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian
Hasil Persepsi Keperawanan Secara Umum
Persepsi keperawanan pada kalangan mahasiswa diukur dengan tes pilihan ganda benarsalah. Persepsi positif ditandai dengan menjawab butir soal secara dengan benar/ jawaban yang
diharapkan, sedangkan persepsi negatif ditandai dengan menjawab butir soal karena menjawab
tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Butir soal yang digunakan terdiri dari 20 butir
soal sehingga skor persepsi yang paling kecil adalah skor 0 sedangkan skor persepsi yang paling
besar adalah skor 20. Oleh karena itulah responden yang persepsinya paling negatif adalah 0
sedangkan persepsinya yang paling positif adalah 20. Berikut adalah tabel frekuensi hasil tes
persepsi keperawanan secara umum pada responden yaitu pada Tabel 4.4.
Tabel 1. Frekuensi dan Sebaran Hasil Tes Persepsi Keperawanan
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Persepsi Keperawanan

Frekuensi

Persentase

Persentase Kumulatif

4

1

1.4

1.4

9

5

6.8

8.2

10

4

5.5

13.7

11

3

4.1

17.8

12

9

12.3

30.1

13

10

13.7

43.8

14

11

15.1

58.9

15

6

8.2

67.1

16

16

21.9

89.0

17

7

9.6

98.6

18

1

1.4

100.0

Total

73

100.0
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebaran seperti ini tidak terlalu menggembirakan, karena
semestinya secara ideal skor persepsi keperawanan harus mengumpul pada skor yang tinggi
atau mendekati angka maksimal yaitu 20. Gambaran sebaran skor persepsi keperawanan ini
memperlihatkan bahwa kecenderungan persepsi keperawanan yang tidak terlalu tinggi di
kalangan mahasiswa.
Untuk lebih mendalami gambaran kecenderungan skor persepsi keperawanan gambaran
pemusatan dari skor keperawanan diantaranya dari nilai rata-rata besar persepsi keperawanan.
Hasil perhitungan rata-rata nilai persepsi keperawanan mahasiswa adalah sebesar 13, 66. Nilai
tersebut tidak terlalu menggembirakan karena memperlihatkan skor yang jauh dari skor tertinggi
dan bila dalam persentase berarti rata-rata skor persepsi keperawanan pada mahasiswa hanya
mencapai 68,3 %, atau hanya 2/3 dari skor yang diharapkan.
Hasil Persepsi Keperawanan Berdasarkan Angkatan
arenakan mahasiswa dengan angkatan yang lebih tinggi berarti merupakan generasi
mahasiswa yang lebih tua dan begiut juga sebaliknya. Oleh karena itu penting untuk mem
bandingkan hasil tes persepsi keperawanan berdasarkan angkatan. Berikut adalah gambaran
rata-rata hasil tes persepsi keperawanan berdasarkan angkatan yang disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Hasil Tes Persepsi Keperawanan Berdasarkan Angkatan
Angkatan

Rata-rata Persepsi Keperawanan

I

12,29167

II

13,54839

III

15,66667

Perhitungan rata-rata dari hasil tes persepsi keperawanan berdasarkan masing-masing
angkatan menunjukkan pola semakin tinggi untuk angkatan yang lebih tinggi dan semakin
rendah untuk angkatan yang semakin rendah. Hal ini memiliki arti bahwa untuk generasi
yang lebih muda, memiliki kecenderungan persepsi yang lebih negatif terhadap keperawanan.
Generasi yang lebih muda ternyata menunjukkan kecenderungan persepsi untuk tidak semakin
peduli dengan keperawanan. Hal ini harus disikapi dengan lebih cermat dengan cara memberikan
tambahan pengetahuan dan kesadaran akan arti penting keperawanan.
Hasil Persepsi Keperawanan Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin secara logis berpengaruh pada persepsi keperawanan karena keperawanan
sangat berkaitan dengan perempuan. Laki-laki bukanlah pemilik keperawanan, tetapi sangat
mempengaruhi kondisi keperawanan pada para perempuan. Laki-laki yang banyak berpersepsi
negatif pada keperawanan akan sangat membahayakan eksistensi keperawanan perempuan,
tetapi tentu saja secara langsung akan lebih membahayakan apabila perempuan sebagai pemilik
keperawanan berpersepsi negatif pada keperawanan. Berikut adalah data rata-rata hasil tes
persepsi keperawanan berdasarkan jenis kelamin yang disajikan dalam tabel 3.
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Tabel 3. Rata-rata Hasil Tes Keperawanan berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Rata-rata Hasil Tes Keperawanan

Laki-laki

12,65854

Perempuan

15,125

Tabel 3 menunjukkan data yang sesuai harapan, karena rata-rata perempuan nilai persepsi
terhadap keperawanannya lebih tinggi daripada laki-laki. Selisih nilai rata-rata persepsi tersebut
cukup besar sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi terhadap keperawanan pada perempuan
jauh lebih positif dibandingkan laki-laki.
Hasil Persepsi Keperawanan Berdasarkan Status Pernikahan
Mahasiswa yang sudah menikah kemungkinan besar sudah merasakan betul bagaimana
dampak dari keperawanan. Hal tersebut dikarena mereka sudah membuktikan manfaat
bagaimana mempersembahkan keperawanan pada pasangan atau menerima persembahan
keperawanan dari pasangan. Keperawanan pada pernikahan sering disimbolkan sebagai wujud
kesetiaan dan kejujuran pada pasangan dalam pernikahan. Berikut adalah rata-rata hasil tes
persepsi keperawanan berdasarkan status pernikahan yang disajikan dalam tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata Hasil Tes Keperawanan Berdasarkan Status Pernikahan
Status Pernikahan

Rata-rata Hasil Tes Persepsi Keperawanan

Belum Menikah

13,71875

Sudah Menikah

13,88889

Tabel 4 memperlihatkan bahwa status pernikahan tenyata tidak terlalu berdampak pada
perbedaan nilai persepsi keperawanan. Hal ini menandakan bahwa yang sudah menikah maupun
yang belum menikah dapat berpersepsi negatif maupun berpersepsi positif pada keperawanan.
Hasil Persepsi Keperawanan Berdasarkan Status Pacaran
Mahasiswa yang tidak pacaran kemungkinan besar akan lebih memiliki persepsi positif
terhapad keperawanan dibandingkan yang sudah pacaran. Hal tersebut dikarena mahasiswa yang
belum pacaran kemungkinan besar lebih menjaga keperawanan karena tidak berkesempatan
untuk melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang mengancam keperawanan. Sedangkan
mahasiswa yang sudah berpacaran kemungkinan memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas
seksual yang mengarah pada terbentuknya persepsi keperawanan yang negatif. Berikut adalah
rata-rata persepsi keperawanan berdasarkan status pernikahan yang disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Ratar-rata Persepsi Keperawanan Berdasarkan Status Pacaran
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Status Pacaran

Rata-rata Hasil Tes Persepsi Keperawanan

Pacaran

13,3333333

Tidak Pacaran

14
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Tabel 5 menunjukkan bahwa mahasiswa yang tidak pacaran memiliki persepsi yang lebih
baik mengenai keperawanan. Hal inilah yang harus diperhatikan bahwa memang pacaran
yang saat ini banyak dilakukan oleh mahasiswa seringkali menggerus persepsi positif akan
keperawanan.
Persepsi Keperawanan berdasarkan Kelompok
Penting untuk melihat dengan lebih rinci mana kelompok yang memiliki persepsi kepada
keperawanan yang lebih rendah dari kelompok yang lain. Hal itu akan menjadikan mudah untuk
mengidentifikasi mana kelompok yang kritis karena persepsinya rendah dan mana kelompok
yang persepsinya tinggi. Identifikasi itu menjadi hal penting karena dapat digunakan untuk
langkah-langkah menuju perbaikan persepsi.
Tabel 6. Rata-rata Persepsi Keperawanan Berdasarkan Kelompok
Kelompok

Skor

Angkatan I_Laki-laki_Belum Menikah_Pacaran

10

Angkatan I_Laki-laki_Menikah

11

Angkatan II_Laki-laki_Belum Menikah_Pacaran

11

Angkatan I_Laki-laki_Belum Menikah_Tidak Pacaran

12,33333

Angkatan II_Laki-laki_Belum Menikah_Tidak Pacaran

12,33333

Angkatan I_Perempuan_Belum Menikah_Tidak Pacaran

12,8

Angkatan II_Laki-laki_Menikah

13,75

Angkatan I_Perempuan_Menikah
Angkatan III_Laki-Laki_Belum Menikah_Pacaran

14
14,28571

Angkatan II_Perempuan_Belum Menikah_Pacaran

14,375

Angkatan III_Perempuan_Belum Menikah_Tidak Pacaran

16

Angkatan III_Perempuan_Menikah

16

Angkatan II_Perempuan_Belum Menikah_Tidak Pacaran
Angkatan III_Perempuan_Belum Menikah_Pacaran
Angkatan III_Laki-Laki_Menikah

16,125
16,75
18

Tabel 6 menunjukkah bahwa kelompok mahasiswa angkatan pertama laki-laki yang belum
menikah tetapi sudah menjalani hubungan pacaran merupakan kelompok dengan persepsi
terendah mengenai keperawanan. Kelompok ini sangat rentan menggangu keperawanan
pasangannya karena dimungkinkan tidak terlalu menghargai keperawanan pasangannya.
Perilaku yang dilakukan juga dimungkinkan mengarah pada perilaku seks bebas karena persepsi
terhadap keperawanan pada kelompok ini cukup rendah. Kemungkinan besar kelompok ini
memiliki pengetahuan yang cukup rendah mengenai keperawanan karena masih angaktan
pertama, tetapi sudah melakukan aktivitas pacaran yang cenderung berdampak pada tergerusnya
persepsi akan keperawanan.
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Tabel 6 juga menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa angkatan ketiga yang sudah
menikah merupakan kelompok yang memiliki persepsi akan keperawanan yang paling tinggi.
Kelompok ini kemungkinan sudah memiliki tingkat kognisi yang cukup tinggi karena sudah
berada di tingkat ketiga. Sisi lain kelompok ini sudah menikah sehingga secara langsung sudah
merasakan makna suci dari keperawanan dalam ikatan pernikahan. Kelompok ini merupakan
kelompok yang paling berbahagia ketika mengetahui pasangannya masih perawan ketika
melakukan ikatan pernikahan karena keperawanan juga berkaitan dengan kesetiaan menuju
pernikahan. Oleh karena itulah kelompok ini memiliki persepsi yang paling tinggi dibandingkan
kelompok-kelompok lainnya.
Hasil Focus Group Discussion
FGD dilakukan dengan beberapa dosen dan beberapa mahasiswa yang memiliki kepedulian
mengenai fenomena di kalangan remaja. Beberapa data yang dihasilkan dalam penelitian
dipaparkan dalam FGD tersebut termasuk juga isi kuesiner yang dipakai dalam penelitian.
FGD dilakukan sebanyak satu kali setelah data hasil penelitian didapatkan.
Peserta FGD mengkritisi beberapa item yang digunakan dalam penelitian tetapi setelah
dibahas tentang tujuan pengukuran lewat kuesioner tersebut akhirnya peserta FGD dapat
memahaminya. Sebagai contoh item dengan tingkat kesulitan pemahaman yang cukup tinggi
karena memang dipergunakan untuk mengukur kognisi responden. Responden yang memiliki
struktur kognisi rendah maka akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pilihan jawaban
yang salah.
Peserta FGD juga mulai memahami bahwa persepsi akan keperawanan memang cukup
rendah di kalangan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan pada saat sekarang dikalangan
mahasiswa terutama yang melakukan hubungan pacaran banyak yang menunjukkan perilaku
yang mengarah seks bebas. Salah satu bentuk perilaku yang mencolok adalah perilaku mahasiswa
ketika berpacaran di tempat-tempat umum yang bergandengan bahkan bermesraan tanpa
rasa malu-malu. Hal ini merupakan indikator yang cukup penting yang menunjukkan bahwa
mahasiswa memang mempunyai persepsi akan keperawanan yang cukup rendah atau bisa
dikatakan negatif.
Peserta FGD juga melihat kecenderungan bahwa mahasiswa laki-laki memang lebih
berpersepsi negatif terhadap keperawanan dibandingkan mahasiswa perempuan. Mahasiswa
laki-laki terutama yang pacaran menunjukkan perilaku lebih mengarahkan perilaku pacaran
pada perilaku seks bebas dengan misalnya mengajak pacaran di tempat-tempat yang tersembunyi
sehingga dapat melakukan aktivitas pacaran tidak sehat. Hal tersebut dilakukan untuk memuaskan
hasrat para mahasiswa laki-laki misalnya melakukan aktivitas memegang organ-organ vital
pasangan yang berarti juga sudah mulai melakukan aktivitas awalan seks. Perilaku-perilaku
seperti inilah yang menjadikan tergerusnya persepsi akan keperawanan dikalangan mahasiswa
terutama mahasiswa laki-laki.
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PEMBAHASAN
Persepsi Mengenai Keperawanan di Kalangan Mahasiswa
Pacitan merupakan daerah yang cukup jauh dari kota besar sebagaimana Jakarta,
Surabaya dan Yogyakarta. Hasil tes persepsi yang cukup rendah cukup mengejutkan kita semua
bahwa ternyata di Pacitan yang cukup jauh dari kota besar, kalangan mahasiswa mempunyai
persepsi mengenai keperawanan yang cukup rendah. Hal ini apabila tidak segera dilakukan
penanggulangan maka dimungkinkan di waktu-waktu mendatang terjadi pergeseran nilai
mengenai keperawanan sehingga terjadi juga perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa dan
yang lebih buruk lagi di kalangan remaja.
Persepsi yang terbentuk dari tiga aspek yaitu: kognitif, proses belajar dan proses pemecahan
masalah (Indrawijaya, 1989). Ketiga aspek tersebut sangat erat dengan lingkungan sekitar yang
berpengaruh dengan apa yang terjadi dalam diri seseorang yang menjadikan terbentuknya
persepsi. Oleh karena itulah lingkungan mejadi sangat penting menjadikan seseorang berpersepsi
positif atau negatif termasuk juga pada pembentukan persepsi keperawanan.
Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Persepsi Keperawanan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor status pacaran, angkatan kuliah, status
pernikahan dan jenis kelamin berpengaruh pada persepsi keperawanan pada mahasiswa. Faktor
jenis kelamin dan angkatan pada mahasiswa berpengaruh besar pada persepsi keperawanan yang
ditandai selisih nilai persepsi keperawanan antara laki-laki dibandingkan perempuan dan juga
perbandingan nilai persepsi untuk masing-masing angkatan yaitu pada angkatan I, II dan III.
Faktor status pacaran dan status pernikahan ternyata juga berpengaruh, pengaruh ini memang
tidak terlalu mencolok sebagaimana faktor status jenis kelamin dan angkatan.
Faktor jenis kelamin dan faktor angkatan merupakan faktor natural yang sebetulnya ada
dan melekat secara alami pada responden. Jenis kelamin laki-laki memang cenderung lebih
rendah nilai persepsinya dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, karena laki-laki
bukanlah pemilik keperawanan sedangkan laki-laki bukanlah pemilik keperawanan. Angkatan
yang lebih rendah memiliki nilai persepsi yang lebih rendah dibandingkan angkatan yang lebih
tinggi, dimungkinkan karena pengetahuan mereka tentang keperawanan masih cukup rendah.
Faktor natural baik jenis kelamin dan angkatan ini meskipun tidak mungkin dirubah faktornya
tetapi faktor ini memberikan bukti bahwa diperlukan perhatian yang lebih agar tidak terlalu
berpengaruh besar pada pembentukan persepsi negatif pada keperawanan.
Faktor status pacaran merupakan faktor yang menjadi perhatian penting dalam pembentukan
persepsi negatif pada keperawanan. Faktor status pacaran harus menjadi perhatian serius karena
ternyata pada responden 50% dari mahasiswa yang belum menikah sudah berpacaran. Kelompok
yang paling rentan memiliki persepsi keperawanan paling rendah adalah pada kelompok lakilaki angkatan I yang pacaran. Oleh karena itulah faktor pacaran menjadi faktor yang penting
untuk diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh pada persepsi negatif pada keperawanan.
Model Pengembangan Persepsi Keperawanan
Model yang dikembangkan dalam pembentukan persepsi keperawanan menuju hasil yang
lebih baik adalah sebagai berikut:
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Model Pengembangan Persepsi Keperawanan
Model yang dikembangkan dalam pembentukan persepsi keperawanan menuju
hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

IDENTIFIKASI
KELOMPOK
KRITIS

PENDIDIKAN
DI SEKOLAH
PENYADARAN
ORANG TUA

PENYULUHAN

PACARAN
SEHAT

PERSEPSI PADA
KEPERAWANAN

TERHINDAR
DARI FREE SEKS

Gambar 1. Model Pengembangan Persepsi Keperawanan

Gambar 1. Model Pengembangan Persepsi Keperawanan
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Sekolah dan
orang
tersebut harus diberikan informasi mengenai kelompok-kelompok kritis yang memiliki persepsi
negatif mengenai keperawanan. Sekolah dan orang tua akan menyadari bahwa mereka harus
memberikan perlakuan yang lebih mengenai kelompok-kelompok kritis pada yang mungkin
bagian dari kelompok kritis tersebut adalah siswa-siswa mereka atau mungkin anak-anak mereka.
68
Kesadaran tersebut akan memberikan langkah yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan
pendidikan dan pendampingan sehingga dapat terciptanya pacaran yang sehat dan terbentuknya
persepsi positif mengenai keperawanan.

Kelompok kritis yang mengkhawatirkan memiliki persepsi negatif mengenai keperawanan
dan pacaran tidak sehat harus menambahkan tambahan perlakuan. Hal tersebut harus dilakukan
dengan pemberian penyuluhan khusus pada kelompok-kelompok kritis yang mungkin dilakukan
diluar orang tua dan sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui penyuluhan
resiko kesehatan reproduksi karena seks bebas sehingga terbentuklah persepsi positif akan
keperawanan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah persepsi keperawanan pada kalangan mahasiswa
cukup rendah atau berarti berpersepsi cukup negatif, terutama pada kalangan mahasiswa
laki-laki-angkatan I dan yang sudah pacaran, faktor-faktor penting yang membentuk persepsi
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keperawan adalah jenis kelamin, angkatan, dan status pacaran dan model pengembangan
persepsi keperawanan dan pacaran sehat harus melibatkan orang tua, sekolah, identifikasi
kelompok kritis, penyuluhan sehingga tidak berpengaruh pada perilaku seks bebas.

Saran
Beberapa saran dalam penelitian ini adalah diperlukan penelitian yang lebih luas mengenai
persepsi keperawanan terutama pada tingkat usia yang lebih rendah yaitu pada usia sekolah untuk
membandingkan dengan persepsi keperawanan pada mahasiswa dan Model pengembangan
persepsi keperawanan dan pacaran sehat harus diujikan dalam penelitian lanjutan agar model
tersebut dapat lebih disempurnakan.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh self -efficacy, motivasi
berprestasi dan IPK terhadap kecemasan pada mahasiswa yang sedang mengerjakan
skripsi.
Desain Penelitian ini yaitu Penelitian korelasional. Hubungan antara variabel
Motivasi Berprestas, Self-eficacy, dan IPK dengan kecemasan mahasiswa mengerjakan
skripsi ditentukan dengan menggunakan analisis regresi linier ganda dengan metode
stepwise dan Enter. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan
matematika STKIP PGRI Pacitan yang sedang mengerjakan skripsi, sampel diambil
secara acak di mana untuk menentukan banyak sampel yang digunakan digunakan
konsep yang dikembangkan oleh Herry King yang disesuaikan diperoleh 40 mahasiswa
pendidikan matematika yang sedang mengerjakan skripsi.
Hasil Analis SPSS menunjukkan bahwa variabel bebas yang memiliki pengaruh
terhadap kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yaitu self-efficacy dan
motivasi berprestasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, self-efficacy
mahasiswa matematika tingkat akhir memiliki hubungan yang negatif dengan
kecemasan mengerjakan skripsi, dan self-efficacy memiliki pengaruh terhadap
kecemasan sebesar 12,9 %. Kedua, motivasi berprestasi mahasiswa matematika tingkat
akhir memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan mengerjakan skripsi,
dan motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap kecemasan sebesar 10,7 %.
Ketiga, kombinasi antara variabel self-efficacy dan motivasi berprestasi, self-efficacy
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dan IPK secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kecemasan mengerjakan skripsi mahasiswa matematika di STKIP PGRI Pacitan.
Keywords: Motivasi berprestasi, Self-Efficacy, Kecemasan mengerjakan skripsi,
dan IPK

PENDAHULUAN

S

kripsi merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempu untuk memperoleh gelar
sarjana. Proses pengerjaan skripsi tidak lepas dari adanya kesulitan yang dihadapi
oleh mahasiswa tingkat akhir. Kesulitan yang dialami mahasiswa ketika mengerjakan
skripsi sangat kompleks. Kesulitan yang dihadapi mahasiswa mernurut Baskoro (2012), yaitu
menentukan dan merumuskan permasalahan, menenetukan judul yang sesuai, sistematika
proposal, sistematika skripsi, kesulitan mencari literatur dan bahan bacaan, aktivitas dosen
pembimbing yang padat, target lulus yang tidak tercapai kesulitan dengan standar tata tulis
ilmiah serta dana dan waktu yang terbatas.
Kesulitan-Kesulitan yang dihadapi mahasiswa memicu munculnya kecemasan pada
diri mahasiswa ketika mengerjakan skripsi, yang dapat berakibat pada menurunnya motivasi
mahasiswa, menunda skripsi, bahkan ada yang memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsi
dan lain-lain. Hal ini sangat merugikan mahasiswa, mengingat bahwa skripsi merupakan tahap
yang paling menentukan dalam mencapai gelar akademik (Hariwijaya & Triton, 2005).
Kecemasan yang muncul berkaitan dengan skripsi atau tugas tertentu sangat berkaitan
dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tersebut
(watson dan Tharp, 2000). keyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu
tugas disebut dengan self-efficacy. Kecemasan memiliki keterkaitan yang erat dengan self-efficacy
(Perepczka, Chandler & Becerra,2011; Fatimah, 2005). Lebih jelas lagi, Huda (2008) dan Saks
(2006) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa self-efficacy memiliki hubungan yang
negatif dengan kecemasan, yang berarti bahwa semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki oleh
seorang mahasiswa maka semin kecil kecemasan yang dimilikinya.
Bandura (1997) mennyatakan bahwa persepsi tentang efikasi diri berperan sebagai
sebuah mekanisme kognitif yang memungkinkan individu mengendalikan reaksi terhadap
tekanan. Seorang mahasiswa yang yakin mampu menghadapi tekanan yang muncul dengan
efektif, maka mahasiswa tersebut tidak akan merasa cemas dan gelisah ketika menyelesaikan
skripsi. Sebaliknya jika mahasiswa tersebut merasa tidak yakin dapat mengendalikan tekanan
yang muncul ketika mengerjakan skripsi, mahsiswa tersebut cenderung selalau memikirkan
ketidakmampuan dirinya dan stress ketika mengingat skripsinya.
Menurut Murray (Beck, 1990) motivasi berprestasi merupakan kebutuhan atau hasrat
untuk mengatasi kendala–kendala menggunakan kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang
sukar, sebaik dan secepat mungkin. Kebutuhan untuk berprestasi bagi mahasiswa bersifat
intrinsik, siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan menyelesaikan skripsinya
dengan mudah. Mahasiswa dengan motivasi berprestasi tinggi akan berorientasi pada tugas-tugas
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dan masalah-masalah yang memberikan tantangan, di mana penampilannya dapat dinilai dan
dibandingkan dengan patokan penampilan orang lain. Sugiyanto menyatakan bahwa Motivasi
berprestasi diwujudkan dalam bentuk usaha serta tindakan belajar yang efektif sehingga
dapat mempengaruhi optimalisasi potensi yang dimiliki individu. Motivasi berprestasi akan
merangsang munculnya ide-ide atau gagasan, keinginan dan usaha seoarang mahasiswa untuk
melakukan aktivitas belajar dengan efektif dan efisien. Sesuai dengan pendapat McClelland
bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, apabila dihadapkan pada tugas-tugas
yang kompleks cenderung melakukannya dengan baik. Apabila berhasil menyelesaikan tugas
yang kompleks akan lebih antusias untuk menyelesaikan tugas yang lebih berat.
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan hasil evaluasi atas kemampuan seorang
mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambilnya. Di kalangan mahasiswa muncul gagasan
bahwa dengan IPK yang tinggi seseorang mahasiswa akan dapat kesuksesan secara akademis.
Secara tidak langsung dapat diarahkan pada proses penyelesaian skripsi pada mahasiswa tingkat
akhir.
Dari permasalahan di atas akan di tentukan pengaruh variabel self-efficacy, motivasi
berprestasi dan IPK sebagai variabel bebas terhadap kecemasan mahasiswa matematika yang
mengerjakan skripsi sebagai variabel terikatnya.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif korelasi yaitu penelitian yang dirancang
untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi.
Penelitian deskriptif korelasional dapat digunakan untuk memastikan kuat lemahnya hubungan
variasi yang disebabkan oleh satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif
menitik beratkan tidak hanya pada upaya menemukan sebab dan akibat hubungan, tetapi juga
menggambarkan variabel yang berperan dalam memberikan situasi atau keadaan, dan kadangkadang juga untuk menggambarkan hubungan yang eksis di antara variabel-variabel tersebut.
Target/Subjek Penelitian
Populasi dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu seluruh mahasiswa Matematika
STKIP PGRI Pacitan. Karakteristik mahasiswa yang menjadi populasi yaitu semester 7 yang
sedang mengerjakan skripsi. Banyak mahasiswa pendidikan matematika berjumlah 117
mahasiswa. Peneliti menggunakan tingkat kesalahan 5% yang berarti dari jumlah populasi
tersebut menurut table Herry King (sugiyono, 2006) dapat digunakan sekitar 40 mahasiswa
sebagai sampel.
Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data
Data diambil menggunakan metode angket. Peneliti menggunakan angket yang disusun
dengan menggunakan skala likert dengan lima macam pilihan jawaban. akan tetapi, peneliti
memodifikasi menjadi empat pilihan jawaban dengan alasan untuk menghindari tendensi
sentral artinya alternatif jawaban yang mengumpul di tengah. Empat pilihan jawaban tersebut
antara lain Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Adapun cara untuk
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memperoleh data dalam penelitian ini dengan menggunakan Skala Kecemasan Mengerjakan
Skripsi, Skala Motivasi berprestasi dan Skala Self-efficacy
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi linier berganda
dan Regresi linier sederhana. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
kombinasi antar variabel bebas terhadap Kecemasan mengerjakan skripsi dan Regresi linier
sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing varibel bebas terhadap
variabel terikatnya. Selain itu, untuk dapat menggunakan teknik regresi harus memenuhi
beberapa asumsi klasik (uji prasyarat) yaitu uji normalitas residu, uji multikolinieritas, uji
linieritas, uji homoskedasdisitas dan uji autokorelasi.
Metode regresi yang digunakan untuk menentukan model yang dapat digunakan untuk
memprediksi menggunakan metode Stepwise dan Metode Enter. Metode Stepwise digunakan
untuk menentukan model secara langsung yang dapat digunakan memprediksi variabel terikatnya,
dengan kata lain metode stepwise akan menentukan varibel mana saja yang berpengaruh terhadap
variabel terikat dan kombinasi variabel bebas yang mana saja yang berpengaruh terhadap variabel
terikat. Terkadang terdapat variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat tetapi
dengan Stepwise tidak anggap, karena pengaruhnya lebih kecil dibanding variabel bebas yang
lain terhadap variabel terikat. Sedangkan Metode Enter digunakan untuk menentukan model
regresi yang dapat digunakan dengan mencoba satu-persatu, sehingga jika terdapat 3 variabel
bebas dan satu varibel terikat maka akan terdapat 7 model yang harus diperiksa satu persatu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil perhitungan SPSS dengan menggunakan analisis regresi metode stepwise disajikan
sebagai berikut.
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.360a

.129

.106

7.51066

a. Predictors: (Constant), Self-efficacy
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

318.318

1

318.318

5.643

.023a

Residual

2143.582

38

56.410

Total

2461.900

39

a. Predictors: (Constant), Self-efficacy
b. Dependent Variable: Kecemasan mengerjakan Skripsi
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Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients

Model
1

B

Std. Error

(Constant)

95.548

12.726

Self-efficacy

-.747

.315

Standardized
Coefficients
Beta
-.360

T

Sig.

7.508

.000

-2.375

.023

a. ependent Variable: Kecemasan mengerjakan Skripsi
Analisis regresi dengan menggunakan metode stepwise di atas diperoleh bahwa pada variabel
bebas yang dapat digunakan untuk memprediksi kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan
skripsi hanya variabel self-efficacy. Tabel anovab di atas menunjukkan bahwa dengan nilai sig.
0.023 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang diperoleh
berarti. Tabel Coefficientsa menunjukkan bahwa sig. dari konstanta dan koefisien dari regresi
masing-masing lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat diartikan bahwa koefisien dari varibel selfefficacy dan konstanta dari persamaan regresi Y = 95.548 – 0,747 X2 dapat digunakan untuk
memprediksi nilai dari kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
Koefisien variabel self-efficacy dari regresi yang diperoleh di atas bertanda negatif. Hal ini
menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki hubungan negatif dengan kecemasan mengerjakan
skripsi dan setiap ada kenaikan satu satuan dari self-efficacy akan mengurangi kecemasan
mengerjakan skripsi sebesar 0,747. dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self-efficacy yang
dimiliki oleh mahasiswa maka semakin kecil kecemasan yang dimilikinya. Selain itu pada
penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh self-efficacy terhadap kecemasan mengerjakan
skripsi ditunjukkan oleh tabel model sumarry di atas sebesar 12,9 %, sehingga kecemasan
mengerjakan skripsi mahasiswa dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 87,1%.
Hasil di atas menunjukkan bahwa yang berpengaruh terhadap kecemasan mengerjakan
skripsi hanyalah self-efficacy. seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa metode stepwise
hanya akan memilih variabel-variabel bebas yang memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan
variabel terikatnya. setelah dilakukan beberapa uji coba menggunakan metode enter varibel
lain yang dapat digunakan untk memprediksi kecemasan mengerjakan skripsi yaitu motivasi
berprestasi. Hasil perhitungan menggunakan SPSS dengan metode enter ditampilkan sebagai
berikut.
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

1

.327a

.107

.083

Std. Error of the
Estimate
7.60710

a. Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi
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ANOVAb

1

Model

Sum of
Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

262.915

1

262.915

4.543

.040a

Residual

2198.985

38

57.868

Total

2461.900

39

a. Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi
b. Dependent Variable: Kecemasan mengerjakan Skripsi
Coefficientsa
Model
1 (Constant)
Motivasi Berprestasi

Unstandardized
Coefficients
B

Std. Error

95.067

13.947

-.341

.160

Standardized
Coefficients
Beta
-.327

t

Sig.

6.816

.000

-2.132

.040

a. Dependent Variable: Kecemasan mengerjakan Skripsi
Analisis regresi dengan menggunakan metode enter di atas menunjukkan bahwa variabel
bebas motivasi berprestasi juga dapat digunakan untuk memprediksi kecemasan mengerjakan
skripsi. Tabel anovab di atas menunjukkan bahwa dengan nilai sig. 0.040 lebih kecil dari 0.05,
sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang diperoleh berarti atau dapat digunakan.
Tabel Coefficientsa menunjukkan bahwa sig. dari konstanta dan koefisien dari varibel motivasi
berprestasi masing-masing lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa koefisien dari
varibel motivasi berprestasi dan konstanta dari persamaan regresi Y = 95.067 – 0,341 X1 dapat
digunakan untuk memprediksi nilai dari kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi.
Koefisien variabel motivasi berprestasi dari regresi yang diperoleh di atas bertanda negatif.
Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi juga memiliki hubugan yang negatif dengan
kecemasan mengerjakan skripsi dan setiap ada kenaikan satu satuan dari motivasi berprestasi
akan mengurangi kecemasan mahasiswa dalam mengerjakan skripsi sebesar 0,341. Dapat
disimpulkan bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa
maka semakin kecil kecemasan yang dimilikinya. Selain itu pada penelitian ini menunjukkan
bahwa pengaruh motivasi berprestasi terhadap kecemasan mengerjakan skripsi ditunjukkan
oleh tabel model sumarry di atas sebesar 10,7 %, sehingga kecemasan mengerjakan skripsi
mahasiswa dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 89,3%.
Hasil analisis yang ditampilkan pada tulisan ini hanya hasil yang menunjukkan pengaruh
variabel-variabel bebas terhadap varaibel terikat saja. Sedangkan pengaruh variabel bebas
secara bersama-sama terhadap kecemasan mengerjakan skripsi pada mahasiswa matematika
tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Adapun uji klasik pada dua model regresi yang
di tampilkan di atas tidak ada masalah sama sekali sehingga tidak sampai menambah data atau
melakukan sebuah transformasi lebih lanjut.
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Sesuai dengan hasil analisis di bahwa self-efficacy memiliki hubungan yang negatif dengan
kecemasan mengerjakan skripsi muncul ketika mahasiswa mendapat kesulitan yang tidak biasa.
Sehingga dengan memiliki self-efficacy yang tinggi maka mahasiswa akan mampu mengatasi
kesulitan-kesulitannya dengan tahapan-tahapan yang berbeda. Semakin teratasi kesulitan yang
muncul maka mahasiswa semakin tidak cemas dalam mengerjakan skripsi. Hasil tersebut
didukung oleh Bandura (1997) yang menyatakan bahwa self-efficacy menekankan pada keyakinan
diri seseorang dalam menghadapi situasi yang akan datang yang mengandung ketidak jelasan,
tidak dapat diramalkan, dan sering penuh dengan tekanan. Judge dan Erez (2001) berpendapat
bahwa self-efficacy dapat membawa pada perilaku yang berbeda diantara individu dengan
kemampuan yang sama karena self-efficacy mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah,
dan kegigihan dalam berusaha.
Gist membuktikan bahwa efikasi diri memainkan suatu peranan penting dalam memotivasi
seseorang untuk menyelesaikan tugas yang menantang dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan
tertentu. Mahasiswa dengan efikasi diri tinggi, percaya bahwa mereka mampu melaksanakan
sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya, sedangkan mahasiswa dengan efikasi
diri rendah menganggap dirinya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada disekitarnya.
Dalam situasi yang sulit, mahasiswa dengan efikasi yang rendah cenderung mudah menyerah.
Pada kondisi inilah banyak mahasiswa melakukan-melakukan penyimpangan-penyimpangan
dalam penyelesaian skripsinya. Sementara dengan orang dengan efikasi diri yang tinggi akan
berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada.
Hasil analisis model kedua menunjukkan bahwa motivasi berprestasi memiliki hubungan
yang negatif terhadap kecemasan mahasiswa matematika dalam mengerjkan skripsi. Hasil
tersebut didukung dengan pendapat McClelland (1984) yaitu salah satu ciri-ciri individu
yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yaitu mengadakan antisipasi. Mengadakan atisipasi
maksudnya melakukan kegiatan untuk menghindari kegagalan atau kesulitan yang mungkin
terjadi. Antisipasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengerjakan skripsi yaitu
memahami permasalahan yang diangkatnya. Melakukan bimbingan dengan rutin, melengkapi
setiap teori yang diperlukan untuk pendukung penelitian, dan banyak lagi antisipasi yang
lainnya. Antisipasi tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dapat
menimbulkan kecemasan dalam mengerjakan skripsi.
Mahasiswa dengan motivasi berprestasi yang tinggi akan mengatasi segala kesulitan yang
muncul ketika mengerjakan skripsi. Sehingga akan memperkecil kecemasannya. Hal ini terjadi
karena akan memunculkan kesadaran yang mendorong untuk selalu mencapai kesuksesan.
Perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitas dapat menjadi sikap serta perilaku
yang permanen pada diri individu. Motivasi berprestasi akan dapat menghilangkan dinding
penghalang cita-cita dan menumbuhkan energi positif dalam menghadapi kesulitan yang terjadi
ketika mengerjakan skripsi.
IPK menunjukkan hasil pencapaian mahasiswa terhadap mata kuliah yang ditempuhnya
sebagai tolak ukur kemampuan yang dimilikinya. Hasil Analisis untuk menentukan pengaruh
IPK terhadap kecemasan mengerjakan skripsi tidak ditampilakan dalam tulisan ini, karena IPK
tidak berpengaruh terhadap kecemasan mengerjakan skripsi. Pada penelitan ini IPK tidak dapat
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digunakan sebagai tolak ukur seorang mahasiswa dalam mengerjakan skripsi, karena mahasiswa
matematika yang IPKnya tinggi belum tentu tidak memiliki kecemasan.
Simpulan Dan Saran
Pada Artikel ini dapat disimpulkan bahwa pertama, self-efficacy mahasiswa matematika
tingkat akhir memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan mengerjakan skripsi, dan
self-efficacy memiliki pengaruh terhadap kecemasan sebesar 12,9 %. kedua, motivasi berprestasi
mahasiswa matematika tingkat akhir memiliki hubungan yang negatif dengan kecemasan
mengerjakan skripsi, dan motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap kecemasan sebesar
10,7 %.
Selanjutnya kombinasi antara variabel self-efficacy dan motivasi berprestasi, self-efficacy
dan IPK, motivasi berprestasi dan IPK, serta kombinasi ketiga variabel bebas secara bersamasama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecemasan mengerjakan skripsi
mahasiswa matematika di STKIP PGRI Pacitan.
waktu untuk menyelesaikan skripsi sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan
bagi mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa menyelesaikan skripsinya tidak terganggu dengan
kegiatan yang lain yang lebih mendominasi dan mengesampingkan proses dari penyelesaian
skripsi. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya untuk dapat kaji secara kualitatif mungkin akan
lebih pas ketika menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kecemasan
mengerjakan skripsi pada mahasiswa matematika di STKIP PGRI Pacitan.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis aplikasi media belajar berbasis
facebook, menganalisis partisipasi, menganalisis kendala, dan mengembangkan
model belajar berbasis facebook. Penelitian dilakukan pada proses perkuliahan dan
mahasiswa di salah satu kelas pada jurusan pendidikan sejarah STKIP PGRI Pacitan.
Penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Tahapan penelitian ini
dianggap sukses apabila mahasiswa sudah partisipatif dalam penerapan media belajar
berbasis facebook.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Media belajar berbasis facebook
diaplikasikan dengan cara mengembangkan akun penelitiankualitatif yang akan
terhubung dengan seluruh mahasiswa dikelas, 2) Mahasiswa akan berpartisipasi aktif
dalam media belajar berbasis facebook ketika menyadari bahwa media ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar di kelas, termasuk didalamnya
dimanfaatkan untuk penilaian yang berbasis proses dan partisipasi mahasiswa,
3) Kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan media belajar berbasis
facebook adalah merubah persepsi dan perilaku yang telah ada di mahasiswa bahwa
facebook merupakan media hiburan yang masih aneh ketika dikembangkan menjadi
media belajar, 4) Model pengembangan media belajar berbasis facebook ini harus
diarahkan pada peningkatan partisipasi mahasiswa, terutama untuk membiasakan
dan mengembangkan model belajar yang menyenangkan.
Keyword: facebook, media belajar
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PENDAHULUAN

B

eberapa penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa masyarakat di Indonesia
memiliki keterikatan yang cukup tinggi dengan dunia maya terutama situs-situs jejaring
pertemanan. Salah satu situs jejaring pertemanan di Indonesia yang sangat populer
adalah situs facebook (FB). Perkembangan penggunaan FB oleh masyarakat Indonesia mencapai
angka 64,5%, pada tahun 2008 dan mengalahkan angka pertumbuhan di China dan India yang
merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar pertama dan kedua di dunia (Sahana,
2008)
Keistimewaan FB terletak pada fasilitasnya yang variatif dan cenderung mudah dipelajari.
FB muncul dengan segala sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, lewat berbagai aplikasi
yang seru dalam era Web 2.0. Keberadaan fitur chat, notes, atau sistem tag, merupakan sebuah
inovasi tersendiri. Bahkan kini, FB menjadi hosting foto terbesar, mengalahkan situs foto seperti
Flickr atau
Picasso. Lebih dari sekadar mencari teman dan memasukkannya dalam friendlist, situs
ini bisa menawarkan lebih dari itu. Sharing untuk media seperti audio, video, foto, dan notes,
merupakan salah satu wujud kebebasan yang memungkinkan siapa saja dapat mengunggah apa
saja dengan segala risiko yang juga ada. Sedang untuk jaminan keamanannya bisa diatur untuk
foto dan profil dalam privacy setting.
Hasil penelitian yang dilakukan Juditha (2011), menunjukkan bahwa terdapat hubungan
antara penggunaan situs jejaring sosial dengan perilaku remaja di kota Makassar. Perilaku
remaja tersebut dalam bentuk teman mereka bertambah, memperoleh informasi, menambah
pengetahuan dan juga meng‐ hibur. Namun melalui FB juga, waktu remaja banyak terbuang
karena tanpa mereka sadari FB cenderung membuat kecanduan serta lupa waktu meski mayoritas
dari mereka menggunakan FB di waktu senggang. Secara lebih rinci hasil penelitian juga
mengungkap fakta bahwa pemanfaatan FB untuk mencari informasi hanya mencapai 13,2 %,
yang tentu saja cukup rendah dibandingkan dengan pemanfaatan untuk tujuan lain (membaca
akun FB orang lain 42,6%, bermain game 38,2%)
Tidak jauh berbeda dengan kondisi remaja di daerah lain, hasil penelitian yang dilakukan
Fashihullisan (2013) pada mahasiswa STKIP PGRI Pacitan menunjukkan hasil yang serupa.
Motivasi untuk pemenuhan kebutuhan kognitif hanya mencapai angka 0,52 dari skor maksimum
1. Angka ini dibawah angka motivasi pemenuhan kesenangan dan kepuasan yang mencapai
angka 0,64. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai korelasi antara motivasi pemakaian
FB dan hasil belajar pada mahasiswa STKIP PGRI Pacitan cukup rendah (-0,175).
Hasil penelitian menyadarkan kita semua bahwa FB sangat lekat dengan kehidupan
remaja terutama mahasiswa. Hanya saja fakta yang ada pada saat sekarang menunjukkan bahwa
pemanfaatan FB lebih dominan pada motivasi dan penggunaan yang sifatnya rekreasional.
Fakta itulah yang meneguhkan hasil korelasi yang cukup rendah antara motivasi pemakaian
FB dengan hasil belajar.
Melihat potensi FB yang cukup besar pada satu sisi, dan belum termanfaatkannya potensi
FB dalam kegiatan belajar pada sisi lain maka seharusnya dosen dapat memanfaatkan FB sebagai
media belajar yang potensial bagi mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Pemakain dan pengembangan
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FB sebagai media belajar menjadikan potensi FB dapat termanfaatkan untuk kegiatan belajar
secara optimal. Mahasiswa juga dapat meningkatkan partisipasi dalam perkulihan, sehingga
mereka tidak hanya secara dominan memanfaatkan FB sebagai sarana hiburan tetapi dapat
memanfaatkannya sebagai sarana menambah ilmu dan pengetahuan.
Beberapa uraian tentang FB, mahasiswa, kegiatan belajar, dan potensi pengembangan FB
sebagai media belajar maka dalam penelitian ini akan mengangkat judul “ Pengembangan Media
Belajar Berbasis Facebook di Jurusan Sejarah STKIP PGRI Pacitan”. Tujuan penelitian dalam
penelitian ini adalah untuk menganalisis aplikasi media belajar berbasis facebook di jurusan
pendidikan sejarah STKIP PGRI Pacitan, untuk menganalisis partisipasi mahasiswa dalam
aplikasi media belajar berbasis facebook di jurusan pendidikan sejarah STKIP PGRI Pacitan,
untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam aplikasi media belajar berbasis facebook di
jurusan pendidikan sejarah STKIP PGRI Pacitan, dan untuk mengembangkan model media
belajar berbasis facebook di jurusan pendidikan sejarah STKIP PGRI Pacitan.

METODE PENELITIAN
Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini didasarkan pada tahap sebagaimana siklus kegiatan
dalam penelitian tindakan kelas menurut Kemmis (1993). Tahapan tersebut meliputi tahap
perencanaan tindakan, mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan dan
melakukan refleksi dan seterusnya perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Berikut
adalah tahapan penelitian:

Gambar 1. Tahapan-tahapan Penelitian Tindakan Kelas dalam Penelitian
Setelah tahap penelitian tindakan kelas dilaksanakan maka selanjutnya adalah tahap
pengembangan model. Tahap pengembangan model dilakukan dengan melakukan FGD (Focuss
Discussion Group) bersama beberapa mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan pengembangan
media belajar.
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Penelitian dilakukan di kampus STKIP PGRI Pacitan. Penelitian dilakukan di salah satu
kelas di jurusan pendidikan sejarah. Dimungkinkan kelas yang dapat diteliti adalah kelas dengan
jumlah mahasiswa yang relatif kecil dan relatif aktif dalam proses belajar sehingga memudahkan
dalam penelitian tindakan kelas.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan sejarah
yang mengikuti salah satu mata kuliah yang memungkinkan diterapkan media belajar berbasis
facebook. kedudukan peneliti dalam penelitian adalah sebagai dosen mata kuliah yang akan
diterapkannya media belajar berbasis facebook.
Model penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang
berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sesuai orientasinya, jenis penelitian
ini memiliki kelebihan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasil
belajar. Menurut Sanford (1970: 4), penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan sirkulistik
yang bersifat menyeluruh, terdiri dari analisis, penemuan fakta, konseptualisasi, perencanaan,
pelaksanaan, penemuan fakta tambahan dan evaluasi. Sedangkan menurut Kemmis (1993)
penelitian tindakan kelas diartikan sebagai sebuah inkuiri yang bersifat reflektif mandiri yang
dilakukan oleh partisipan dalam kependidikan dengan maksud untuk meningkatkan kemantapan
rasionalitas dari: a) praktek-praktek sosial maupun kependidikan, b) pemahaman terhadap
praktek-praktek tersebut, dan c) situasi pelaksanaan praktek-praktek pembelajaran.
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji meliputi data
kualitatif berupa hasil wawancara, hasil observasi/ pengamatan dan angket. Data kuantitatif
meliputi jumlah partisipasi mahasiswa dalam penerapan media belajar berbasis facebook.
Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi: Informan/ nara sumber
adalah dosen pengampu mata kuliah, dimana peneliti adalah sebagai informan kunci yang
berkolaborasi dengan teman sejawat, serta mahasiswa, peristiwa / aktivitas kegiatan perkuliahan,
arsip atau dokumen tentang desain perkuliahan dan partisipasi dalam pemakaian media.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya
adalah: wawancara yang dilakukan terhadap subyek penelitian untuk mengetahui kondisi awal
proses perkuliahan sebelum pelaksanaan tindakan kelas, observasi yang digunakan untuk
mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan aktivitas mahasiswa selama proses
perkuliahan berlangsung dalam bentuk siklus-siklus, selama proses penerapan media belajar
berbasis facebook, penilaian partisipasi mahasiswa dilakukan dalam skala kuantitatif dan skala
kualitatif dan FGD (Focuss Discusion Group) dilakukan untuk menggali dan mengembangkan
model penerapan media belajar berbasis facebook.
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah analisa
kritis dan komparatif. Teknik analisa kritis mencakup kegiatan mengungkapkan bagaimana
pelaksanaan penerapan media belajar berbasis facebook, kelemahan dan kelebihannya. Hasil
analisis kritis tersebut digunakan sebagai dasar menyusun perencanaan tindakan untuk tahap
berikutnya seseuai dengan siklusnya.
Teknik analisa komparatif untuk membandingkan dan memadukan hasil penelitian antar
siklus yang berhubungan dengan minat dan pencapaian partisipasi mahasiswa sebelum dan
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sesudah pelaksanaan tindakan. Hasilnya untuk mengetahui indikator pencapaian seseuai tujuan
penelitian, dan digunakan dasar untuk merencanakan tindakan pada siklus berikutnya.
Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya mencapai
indikator meliputi: adanya peningkatan partisipasi mahasiswa dalam proses perkuliahan, adanya
peningkatan minat belajar mahasiswa dalam perkuliahan yang menerapkan media belajar
berbasis facebook, adanya peningkatan minat belajar mahasiswa sehingga mahasiswa senang dan
tidak bosan dan adanya peningkatan minat belajar mahasiswa untuk mengemukakan pendapat
dan berpikir kritis terutama ditandai dengan aktifitas menulis di media belajar berbasis facebook.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Gambaran Umum Mahasiswa Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan III semester 6
STKIP PGRI Pacitan, pada tahun ajaran 2013/2014. Jumlah mahasiswa dalam penelitian adalah
sejumlah 17 orang dengan komposisi 7 orang mahasiswa dan 10 orang mahasiswi. Mahasiswa
tersebut sebagian besar sudah memiliki account facebook dan sudah biasa menggunakan
facebook.
Penelitian dilakukan pada perkuliahan pada mata kuliah metode penelitian kualitatif.
Penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai dari bulan Maret sampai Mei 2014. Penelitian
dilakukan tidak hanya di kelas karena media facebook dapat dipakai tidak hanya ketika proses
belajar di kelas tapi dapat dipakai dalam proses belajar jarak jauh di luar kelas.
Penelitian mudah dilakukan karena hampir semua mahasiswa yang menjadi obyek
penelitian mengaku sudah memiliki accaunt facebook. Oleh karena itu penelitian tidak harus
melalui tahapan pengenalan dan pelatihan pemakaian media. Semua mahasiswa langsung dapat
secara langsung memanfaatkan media facebook yang dipakai dalam media belajar. Salah satu
bukti bahwa mahasiswa sudah menguasai penggunaan facebook adalah mereka sudah berteman
dengan banyak teman dan bahkan beberapa diantara sudah memiliki facebook lebih dari satu.
Proses Penelitian
Tahapan penelitian dilakukan dalam tiga siklus yaitu siklus I, siklus II dan siklus III.
Siklus I
Perencanaan
Tahapan ini lebih dulu melakukan observasi dengan mencari akun facebook milik
mahasiswa di kelas yang akan dijadikan obyek penelitian. Ternyata semua mahasiswa di kelas
tersebut telah memiliki akun facebook meskipun banyak yang tidak sesuai dengan nama aslinya
atau memiliki nama udara/ nama samaran.Setelah mengetahui bahwa seluruh mahasiswa telah
memiliki akun facebook maka tidak diperlukan tahap pengenalan facebook pada mahasiswa.
Penelitian cukup dimulai dengan merancang sebuah akun facebook yang kemudian akan
terhubung dengan akun facebook milik mahasiswa.
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Refleksi
Melihat fakta bahwa semua mahasiswa telah memiliki akun facebook tetapi banyak yang
belum sesuai dengan nama aslinya sehingga diperlukan anjuran bagi para mahasiswa untuk
merubah akun facebooknya sesuai dengan nama asli. Agar mahasiswa bersedia mengikuti
anjuran maka ditekankan bahwa ini menyangkut penilaian sehingga akan bepengaruh pada
nilai mata kuliah.
Pelaksanaan
Pelaksanaan penerapan media facebook untuk perkuliahan dimulai dengan menyampaikan
pada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan. Mahasiswa diberi penjelasan bahwa
perkuliahan akan menggunakan media facebook sebagai media belajar disamping media yang
dipakai di kelas. Mahasiswa juga diberikan penjelasan bahwa pemakaian media ini disamping
untuk kegiatan penelitian juga berkaitan dengan kegiatan perkulihan yang berarti juga berkaitan
dengan penilaian.
Peneliti kemudian memperkenalkan akun facebook yang dapat di add oleh mahasiswa
sehingga dapat menjadi teman akun facebook tersebut. Akun facebook yang harus mereka
add adalah akun:”penelitiankualitatif ”, dengan nama email dalam akun tersebut adalah:
penelitiankualitatif@gmail.com. Mahasiswa dihimbau untuk segera melakukukan add pada
akun tersebut sehingga terhubung sebagai teman.

Gambar 1. Akun Penelitiankualitatif yang Diperguankan
untuk Pengembangan Media Berbasis Facebook
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Observasi
Setelah lima hari dari pengumuman tentang pemakaian media, ternyata belum semua
mahasiswa dalam kelas tersebut yang telah mengajukan permohonan untuk dijadikan teman.
Baru 12 orang mahasiswa dari 17 orang mahasiswa yang sudah mengajukan permohonan
untuk dijadikan teman. Peneliti segera melakukan approve permohonan 12 orang tersebut dan
kemudian melakukan upload beberapa gambar yang merupakan materi perkuliahan untuk
segera dibahas secara interaktif oleh mahasiswa.
Evaluasi
Evaluasi dilakukan pada tahap ini adalah mengenai tidak semua mahasiswa yang mengajukan
permohonan untuk berteman dengan akun metodepenelitian. Fakta ini memperlihatkan bahwa
mahasiswa masih meremehkan pemakaian facebook sebagai media belajar dalam perkuliahan.
Untuk itulah diperlukan metode tambahan agar semua mahasiswa dapat aktif berpartisipasi
dalam pemakaian media belajar berbasis facebook ini.
Siklus 2
Refleksi
Fakta pada siklus pertama memperlihatkan bahwa belum semua mahasiswa berpartisipasi
dalam penerapan media. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus agar semua mahasiswa
bersedia berpartisipasi. Akhirnya tim peneliti menyepakati dengan memberikan perlakuan
khusus yaitu dengan memberikan penugasan secara langsung kepada mahasiswa secara
perorangan melawati e-mail facebook.
Pelaksanaan
Tahapan ini kemudian memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan tugas perorangan
secara spesifik yang berbeda untuk masing-masing orang. Tugas dikirimkan melalu e-mail yang
tersedia di facebook dan penugasannya adalah untuk mencari contoh jurnal penelitian kualitatif.
Masing-masing orang kajian jurnalnya berbeda-beda, misalnya jurnal penelitian pendidikan,
penelitian sejarah, penelitian kenakalan remaja dan tema-tema yang berbeda untuk masingmasing orang. Pengumpulan tugas jurnal dilakukan juga dengan mengirimkan melalui e-mail
di facebook.
Tugas yang telah dikirimkan melalui e-mail tersebut direspon oleh mahasiswa yang belum
terhubung dengan akun metodepenelitian. Mereka kemudian ternyata segera mengirimkan
permohonan untuk terhubung dengan akun metodepenelitian. Mereka secara aktif bertanya
kepada peneliti baik ketika bertemu maupun mengirim SMS melalui HP peneliti. Oleh karena
itulah tim peneliti mulai melihat hal ini sebagai sebuah langkah kemajuan dalam penelitian.
Tahapan ini juga secara simultan di-upload beberapa gambar yang berisi materi perkuliahan.
Tujuan dari langkah ini adalah agar mahasiswa menyampaikan komentar dan kemudian saling
berinteraksi diantara para mahasiswa, yang tentu saja dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun
tanpa harus saling bertemu. Langkah ini dilakukan secara bertahap dua kali seminggu untuk
masing-masing gambar dengan terlebih dahulu disampaikan di perkuliahan pada minggu ke 3.
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Observasi
Setelah melakukan tahapan melakukan upload beberapa gambar tentang materi perkuliahan,
ternyata banyak mahasiswa yang tidak berkomentar. Mayoritas mahasiswa hanya menandai
gambar tersebut dengan like tanpa komentar. Mahasiswa yang berkomentar dengan sungguhsungguh kurang dari 10 orang. Hal ini tidak sebagaimana yang diharapkan, karena pemakaian
media berbasis facebook ini ditujukan agar semua mahasiswa berpatsisipasi aktif dalam menulis
komentar sebagai update status mereka.
Evaluasi
Siklus 2 secara umum sudah relatif berhasil melatih mahasiswa untuk berpartisipasi
sebagai teman karena semua mahasiswa telah menjalin pertemenan dengan akun facebook
penelitiankualitatif. Partisipasi tersebut menjadikan mereka dapat dengan mudah melihat
perkembangan yang ada pada akun penelitiankualitatif. Hanya saja hal yang belum sesuai
dengan target yang diharapkan adalah partisipasi mahasiswa dalam memberikan komentar
yang serius dan baik.
Siklus 3
Refleksi
Melihat siklus 2 disadari oleh peneliti bahwa kekurangan siklus 2 adalah kurang
terintegrasinya media facebook dengan perkuliahan di kelas. Banyak mahasiswa yang masih
beranggapan bahwa media facebook bukan bagian yang terintegrasi dalam proses perkuliahan
sehingga banyak yang cenderung meremehkan dan kurang antusias berkomentar. Oleh karena
itulah perlu dijelaskan kepada mahasiswa bahwa media facebook merupakan bagian integral
dari proses perkuliahan yang didalamnya juga termasuk proses penilaian.
Pelaksanaan
Siklus ke 3 ini dimulai dengan menyampaikan pada perkuliahan minggu ke 4 mengenai
media facebook dalam akun penelitiankualitatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari proses perkuliahan. Media facebook itu juga memungkinkan untuk dilakukan UTS (Ujian
Tengah Semester), termasuk juga penekanan bahwa keaktifan dan kualitas komentar yang
ditulis mahasiswa akan dinilai. Oleh karena itulah sangat penting untuk selalu aktif melakukan
komentar yang baik pada materi yang disampaikan pada update status.
Selanjutnya dilakukan update status yang berisi materi perkuliahan lanjutan. Diharapkan
materi-materi ini akan dikomentari secara aktif oleh mahasiswa sehingga tidak hanya muncul
komentar like lagi. Komentar yang diberikan oleh mahasiswa akan menjadikan mahasiswa
terlatih untuk berkomentar dengan cara menulis secara ilmiah dan juga berdiskusi diantara
mahasiswa.
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Gambar 2. Update Status Materi yang Dikomentari Mahasiswa
Observasi
Setelah melihat perkembangan tulisan komentar mahasiswa di facebook dan jumlah
mahasiswa yang berkomentar maka siklus ke 3 dianggap sudah berhasil mencapai target yang
diharapkan. Semua mahasiswa telah aktif menulis komentar atas materi yang di-update sehingga
mereka juga aktif saling berdiskusi diantara sesama mahasiswa. Perkuliahan minggu ke 5
akhirnya dilakukan diskusi di kelas yang juga membahas tentang kenyamanan mereka dalam
menggunakan media facebook dalam perkuliahan. Mereka menyampaikan bahwa perkuliahan
dengan menggunakan media facebook merupakan pengalaman baru yang cukup menarik
karena mereka dapat belajar dan berinteraksi dimanapun dan kapanpun bahkan ketika mau
tidur sekalipun lewat HP yang mereka miliki.
Evaluasi
Data keseluruhan siklus dan tahapan yang telah dilakukan maka siklus ke 3 ini menunjukkan
tingkat keberhasilan capaian target yang telah ditentukan. Semua mahasiswa telah aktif
berpartisipasi dalam pemakaian media dan kemudian berlatih menulis dan berdiskusi secara
maya. Oleh karena itulah siklus ke 3 ini memperlihatkan efektivitas pemakaian media facebook
dalam perkuliahan.
Profil Facebook Sebagai Media Belajar
Popularitas Facebook di Kalangan Mahasiswa
Facebook merupakan jejaring sosial yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Hampir
semua mahasiswa telah mempunyai akun facebook. Facebook dapat digunakan oleh mahasiswa
untuk menampilkan diri karena dapat menampilkan pendapat melalui update status atau
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menampilkan foto dan bahkan video. Chatting juga merupakan media yang cukup efektif untuk
saling berinteraksi diantara para pemakai facebook.
Bukti facebook yang populer di kalangan mahasiswa adalah semua mahasiswa di kelas
semeseter 6 yang dipakai obyek penelitian telah aktif memakai facebook. Mereka sudah tidak
asing memakai facebook sehingga tidak ada penolakan seorangpun ketika diwajibkan untuk
terhubung dengan akun penelitiankualitatif yang merupakan akun untuk pemanfaatan facebook
sebagai media belajar. Hampir semua mahasiswa telah terampil mempergunakan facebook
sehingga tidak ada satupun mahasiswa yang menyatakan kesulitannya dalam pemakaian media
facebook.
Bukti lain bahwa facebook merupakan media yang cukup populer di kalangan mahasiswa
adalah banyaknya mahasiswa di luar kelas obyek penelitian yang mengajukan permohonan
pertemanan. Sejumlah lebih dari 50 orang mahasiswa baik dari STKIP PGRI Pacitan maupun
dari luar STKIP PGRI Pacitan mengajukan permohonnan tersebut. Hanya saja dalam penelitian
ini demi kelancaran proses penelitian tidak satupun permohonan tersebut disetujui. Apabila
disetujui maka akan menjadi sulit membedakan antara mahasiswa yang bagian obyek penelitian
dan yang di luar obyek penelitian.

Gambar 3. Sejumlah Mahasiswa di Luar Obyek Penelitian
yang Mengajukan Permohonan Pertemanan.
2.

Kemudahan Facebook sebagai Media Belajar

Facebook merupakan media jejaring sosial yang dapat diakses dengan jaringan internet
dimanapun dan kapanpun. Perkembangan saat sekarang hampir semua ponsel mahasiswa
sudah dapat terhubung dengan jaringan internet sehingga mahasiswa dapat melakukan akses
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kapanpun dan dimanapun. Oleh kaerena itulah mahasiswa akan mudah melakukan akses media
belajar yang berbasis facebook.
Menurut pengakuan mahasiswa mereka juga hampir setiap hari membuka akun facebook
miliknya. Membuka akun facebook seakan sudah menjadi kebutuhan karena sebagaimana
karakter remaja yang selalu ingin berekspresi maka facebook memberikan ruang yang cukup
luas untuk berekspresi baik melalui penulisan status dan komentar, maupun melalui upload
foto dan video. Media belajar berbasis facebook bagi mereka seiring dengan kebiasaan seharihari mereka. Membuka akun facebook penelitiankualitatif dirasakan tidak seperti belajar tetapi
merasa seperti membuka akun facebook milik teman-teman mereka yang lain.
Partisipasi Mahasiswa
Mayoritas mahasiswa telah aktif berpartisipasi dalam pemakaian media facebook ini. Hanya
saja diperlukan penyesuaian pada persepsi mahasiswa bahwa pemakaian media facebook ini
bukan merupakan kegiatan hiburan yang santai, tetapi merupakan kegiatan belajar yang serius.
Beberapa mahasiswa seakan enggan untuk berpartisipasi pada siklus ke-1, karena mereka masih
menunjukkan sikap tidak percaya bahwa facebook dapat dipakai sebagai media belajar yang
efektif.
Sikap inilah yang kemudian dalam penelitian dianggap sebagai hambatan dalam pencapaian
partisipasi mahasiswa. Peneliti harus meyakinkan kepada mahasiswa bahwa media belajar
berbasis facebook ini akan mempermudah pencatatan partisipasi mahasiswa sehingga dapat
dilakukan penilaian berbasis proses secara lebih efektif. Perlakuan seperti itulah yang menjadikan
mahasiswa mulai menyadari bahwa media ini bukan sekedar media hiburan, tetapi benar-benar
media belajar yang menghibur karena tidak harus dipergunakan secara kaku di kelas.
Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi mahasiswa dipengaruhi
oleh persepsi mereka pada media facebook. Diperlukan perubahan persepsi dan juga sikap
mahasiswa sehingga mereka menjadi mengerti bahwa facebook tidak hanya dapat dimanfaatkan
untuk media yang menghibur, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk media belajar. Penanaman
persepsi dan sikap tersebut dapat dilakukan secara sistematis di kelas ketika pengajar/ peneliti
melakukan tatap muka di kelas.
Kekurangan dan Kelebihan Media Belajar Berbasis Facebook
Kekurangan
Media belajar berbasis facebook memiliki beberapa kekurangan diantaranya adalah:
mahasiswa masih berpersepsi bahwa media facebook merupakan media yang bersifat tidak
serius, sehingga masih canggung ketika dipakai untuk media belajar. Kekurangan yang lain
adalah mahasiswa masih beranggapan bahwa media facebook merupakan bagian yang terpisah
dari proses perkuliahan sehingga terkadang masih meremehkan fungsi dan efektivitas pemakaian
media facebook dan pemakaian media facebook tidak melibatkan pengajar secara langsung
secara bertatap muka sehingga mahasiswa terkadang kurang serius dalam pemakaian media
facebook.
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Kelebihan
Beberapa kelebihan pemakaian media belajar berbasis facebook adalah Media facebook
merupakan media yang cukup murah, karena tidak dibutuhkan biaya yang besar untuk mendesain
pengembangan media ini, media facebook merupakan media yang cukup populer di kalangan
mahasiwa sehingga lebih mudah diaplikasikan pada mahasiswa dibandingkan media yang lain.,
media facebook merupakan media yang memanfaatkan jaringan internet yang dapat diakses
dari manapun dan kapanpun sehingga memudahkan pemakaian media ini.
Kelebihan lain yang tidak kalah penting adalah banyak mahasiswa yang telah memanfaatkan
telpon seluler yang dapat digunakan untuk mengakses facebook, sehingga mahasiswa mudah
mengakses facebook bahkan dari dalam kamar sekalipun melalui telpon seluler yang dimilikinya,
media facebook merupakan media yang sangat interaktif, karena masing-masing pemakainya
bisa saling berkomentar secara interaktif sehingga menjadikan media ini lebih menarik bagi
para penggunanya dalam belajar, media facebook merupakan media yang telah dikenal secara
luas sehingga di waktu mendatang dapat digunakan untuk mengembangkan sebagai media
belajar tidak hanya terbatas pada kelas tertentu tetapi dapat diterapkan bagi media belajar bagi
semua orang.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian tentang pemakaian media belajar berbasis facebook maka
dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: media belajar berbasis facebook diaplikasikan dengan
cara mengembangkan akun penelitiankualitatif yang akan terhubung dengan seluruh mahasiswa
dikelas., mahasiswa akan berpartisipasi aktif dalam media belajar berbasis facebook ketika
menyadari bahwa media ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar di
kelas, termasuk didalamnya dimanfaatkan untuk penilaian yang berbasis proses dan partisipasi
mahasiswa, kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan media belajar berbasis
facebook adalah merubah persepsi dan perilaku yang telah ada di mahasiswa bahwa facebook
merupakan media hiburan yang masih aneh ketika dikembangkan menjadi media belajar dan
model pengembangan media belajar berbasis facebook ini harus diarahkan pada peningkatan
partisipasi mahasiswa, terutama untuk membiasakan dan mengembangkan model belajar yang
menyenangkan.
Saran
Beberapa saran dalam penelitian ini adalah: diperlukan pembiasaan pada mahasiswa
bahwa media facebook dapat juga dimanfaatkan untuk media belajar yang menyenangkan,
pengembangan media belajar berbasis facebook, pengajar juga diharapkan lebih aktif, partisipatif
dan interaktif sehingga peserta belajar juga akan lebih nyaman dalam memanfaatkan media
belajar berbasis facebook.
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Abstrak
Pandangan-pandangan Ki Hadjar Dewantara selama hidupnya banyak sekali
nilai-nilai pendidikan. Sayangnya, tidak banyak ide, gagasan, dan konsep pendidikan
Ki Hadjar Dewantara yang digunakan dan dijadikan pedoman kehidupan berbangsa
dan bernegara. Khususnya, dalam soal kebijakan pendidikan di Indonesia. Melalui
riset ini nantinya dapat mendeskripsikan dan menganalisis konsep pendidikan Ki
Hadjar Dewantara yang pernah diretas semasa kehidupannya. Selain itu, penelitian
ini juga akan berusaha mengungkap dan menganalisis pelaksanaan ide dan gagasan
Ki Hadjar Dewantara yang terpraktikkan dalam bentuk kebijakan pendidikan.Lebih
dari itu, kajian nanti diharapkan mempunyai dua perspektif kebermanfaatan, yakni
kebermanfaatan secara teoritis dan kebermanfaatan secara praktis. Secara teoritis,
melalui kajian ini diharapkan dapat menemukan, sekaligus mengungkap ide, gagasan
dan konsep-konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantra yang teretas saat ia hidup. Di sisi
yang sama, secara praktis, kajian ini nantinya diharapkan dapat menambah khasanah
ilmu pendidikan, khususya data gagasan progresif Ki Hadjar Dewantara di Indonesia.
Key word: Pendidikan, Indonesia, dan Ki Hadjar Dewantara.

PENDAHULUAN

M

embaca buah pemikiran Ki Hadjar Dewantara, seakan kita berjumpa dan berdialog
langsung dengannya. Pemikiran yang cerdas, lugas, kenyal dengan makna filosofis
dan kebudayaan. Tidak heran, jika para peneliti dan praktisi pendidikan sering kali
mengkaji pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Sebut saja, Agus Purnomo (1988), berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, bahwa isi pancawarna selalu menjiwai ciri-ciri pendidikan
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Taman Siswa. Kodrat alam merupakan sendi sistem pendidikan Taman Siswa, kemerdekaan
merupakan suatu syarat yang harus ada di setiap usaha pendidikan, asas kebudayaan dapat
dipakai sebagai aliran pendidikan, sifat pendidikan Taman Siswa dijiwai oleh asas Kebangsaan,
asas kemanusiaan dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pendidikan Taman Siswa.
Dengan demikian, setiap asas-asas yang terkandang di dalam pancawarna akan selalu melandasi
dan mewarnai serta menjiwai setiap langkah dan gerak pendidikan Taman Siswa.
Di sisi yang sama, Fudyartanto (1987), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa
secara historis sistem Among yang digunakan pendidikan dan pengajaran di Taman Siswa dapat
menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dengan murid, murid dengan murid, guru
dengan guru. Hal ini akan sangat baik bila diterapkan juga di dalam pendidikan dan pengajaran
pada umumnya. Hasil penelitian Eko Budi Wasito (1989) menyatakan bahwa konsep Ki Hadjar
Dewantara tentang jiwa merdeka adalah benar-benar merupakan suatu cerminan eksistensi
manusia. Oleh karena itu, setiap manusia Indonesia ideal harus memahami tentang jiwa merdeka,
maka jiwa merdeka perlu di masyarakatkan. Karena jiwa merdeka benar-benar mengandung
nilai-nilai luhur yang mengangkat harkat dan martabat manusia, jiwa merdeka tidak hanya
berarti bebas dalam arti sempit, tetapi bebas dari segala bentuk penjajahan, dan merdeka juga
harus memiliki tiga syarat, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan
dapat mengatur dirinya sendiri.
Dalam konteks itu, kajian ini akan mengkaji pandangan-pandangan Ki Hadjar terkait
dengan pendidikan. Khususnya, konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara
semasa ia hidup. Hal ini didasarkan pada kegelisahan akademik penulis yang mengamati krisis
multidimensi yang berlangsung di negeri ini seolah berlangsung tanpa ujung. Pemikiranpemikiran progresif Ki Hadjar Dewantara di zamannya, barangkali masih ada yang aktual
dan bisa digunakan untuk mengurai benang kusut problema yang melanda bangsa ini.
Di area itulah riset ini akan berusaha menjawab apa sajakah konsep pendidikan Ki Hadjar
Dewantara yang pernah diretas semasa ia hidup?, dan sejauhmana pelaksanaan ide dan gagasan
Ki Hadjar terpraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

METODOLOGI PENELITIAN
Sebuah kajian dalam suatu penelitian memerlukan standar ilmiah agar dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam melacak data penulis menjelaskan dan menyimpulkan obyek
bahasan dengan menggunakan sebuah metode. Jenis penelitian ini merupakan kajian kepustakaan
(library research) artinya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa bukubuku, makalah, jurnal, majalah dan sumber lain yang koheren dengan obyek bahasan. Penelitian
ini bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek
kajian, lalu menganalisis bahasan penelitian. Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis,
kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari relevansi atau
titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari primer dan sekunder.
Data primer berupa buku-buku humanisme pendidikan Islam. Sedangkan data sekundernya
adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah dan sumber-sumber lain yang terkait.
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Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah
pengumpulan data literer (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan informasi yang segaris lurus
dengan obyek bahasan guna mendapatkan konsep yang utuh (Bisri, 1998: 61). Sedangkan analisis
data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian guna menghasilkan suatu
kesimpulan yang konkret dari hasil telaahan (Suryabrata, 1998: 85). Pisau analisa yang digunakan
dalam penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi. Ada tiga syarat content analysis, yaitu:
obyektivitas, sistematis dan generalisasi. Analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan
secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, kategorisasi isi harus menggunakan kriteria
tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya temuannya harus mempunyai
sumbangan teoritik (Noeng Muhajir, 1998: 48).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Biografi Singkat Ki Hadjar Dewantara
Bagi bangsa Indonesia nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, alias Ki Hadjar Dewantara
tentunya tidak asing lagi diteliga. Ia merupakan salah satu peletak dasar-dasar pendidikan di
republik ini. Dilahirkan di Yogyakarta, 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959
pada umur 69 tahun. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan
yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan
seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.
Setelah tamat dari E.L.S. (EuropeescheLagereSchool), Ki Hadjar Dewantara kemudian
melanjutkan sekolahnya ke STOVIA (SchooltotOpleidingvanInlandscheArtsen), yaitu sekolah
untuk mendidik calon dokter-dokter bangsa Indonesia di Jakarta, namun tidak sampai lulus.
Sekolah tersebut lalu ditinggalkannya, dan kemudian Ki Hadjar Dewantara bekerja menjadi
asisten apoteker. Selain itu, Ki Hadjar Dewantara juga menekuni dunia jurnalistik sebagai
seorang wartawan, dan membantu beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo (surat kabar
berbahasa Jawa), serta Midden Java dan De Express (keduanya adalah surat kabar berbahasa
Belanda) (Soemarsono, 1991: 41).
Kemudian atas persetujuan ibunya, ia melanjutkan sekolah guru (Kweekschool) selama
satu tahun yang dijalani di Yogyakarta. Pada tahun 1905, ia mendapat kesempatan melanjutkan
sekolah dokter Jawa yang disebut STOVIA School Tot Voor Indlandche Artsen) di Jakarta dengan
beasiswa pemerintah kolonial Belanda. Sebagai mahasiswa STOVIA RM. Suwardi Suryaningrat
mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional Indonesia, yakni tokoh-tokoh Budi
Utomo, seperti dr. Wahidin, dr Sotomo, dr. Cipto Mangunkusuma, dan lain-lain. RM. Suwardi
Suryaningrat ikut menjadi pengurus Budi Utomo bagian propaganda. (Ismu Tri Parmi, 2009:
2005).
Pada tanggal 18 Agustus 1913, Ki Hadjar Dewantara bersama dengan rekan-rekannya
ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Selama dieksternir (dibuang) ke negeri Belanda,
aktivitasnya digunakan sebagai kesempatan untuk mempelajari masalah pendidikan dan
pengajaran dengan mendalam, sehingga ia mencapai ijazah Hoofdacte (Kepala Sekolah S.R.
Belanda) dan juga berhasil memperoleh EuropeescheAkte (semacam ijazah pendidikan).
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Meskipun keputusan pengasingan telah dicabut pada tanggal 14 Agustus 1917, beliau baru
kembali ke Indonesia pada tanggal 6 September 1919. Begitu tiba di Indonesia, beliau terjun
kembali ke medan perjuangan kemerdekaan, sehingga sempat meringkuk di dalam penjara di
daerah Semarang dan Pekalongan.
Ki Hadjar Dewantara menikah dengan R.A. Sutartinah, putra ke-6 dari K.P.H. Haryo
Sasraningrat yang lahir pada tanggal 14 September 1890 di Yogyakarta. Beliau seorang tokoh
pendiri organisasi Wanita Taman Siswa. Kiprahnya dalam Perguruan Taman Siswa adalah sebagai
pembina Taman Indira (Taman Kanak-Kanak) dan Taman Muda (Sekolah Dasar). Sekitar tahun
1960, ikut berperan dalam pendirian Perguruan Sarjana Wiyata Taman Siswa dan menjabat
sebagai rektor pada tahun 1965. Pada tahun 1960, nama R.A. Sutartinah diganti menjadi Nyi
Hadjar Dewantara (Sulistya, 2002: 44).
Sebagai penghargaan atas jasa-jasa Ki Hadjar Dewantara, setiap tanggal kelahirannya
diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri
handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan
sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hadjar Dewantara. Potret dirinya
diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah tahun emisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai
pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Soekarno, pada 28 November 1959 berdasar
Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959.
Pengaruh Keluarga Terhadap Budi Pekerti
Pengaruh keluarga terus berlangsung mempengaruhi kehidupan anak. Lebih-lebih, anak
berumur 3,5 sampai 7 tahun, atau dimasa gevoelige periode. Di masa ini anak belum memiliki
jiwa yang pasti dan tetap, belum memiliki “budi pekerti” yang tertentu, masih berjiwa “global”.
Tak heran, jika segala hal yang terkait dengan interaksi seorang anak dengan lingkungan sekitar
menjadikannya proses pembentukan budi pekerti itu sendiri.
Proses inilah yang menyebabkan para ahli jiwa, ilmu hayat dan ilmu kanak-kanak (di
antaranya Karl Groo, Hugo Devries dan Montessori) menetapkan bahwa segala pengalaman
kanak-kanak dalam umur 3,5 sampai 7 tahun ikut menjadi dasar jiwa yang tetap. Alih kata,
proses ini dapat mengubah dasar-dasar pembawaan si anak tatkala dewasa. Selanjutnya, apa
yang masuk ke dalam jiwa kanak-kanak sesudah umur 7 tahun berfungsi sebagai penambah isi
jiwa, tapi tidak mampu mengubah dasar-dasar jiwa.
Di sisi yang sama, Ki Hadjar menegaskan bahwa sangat keliru jika orang mengira
sudah cukup anak-anak di sekolahkan dan diserahkan secara penuh ke sekolah tanpa adanya
pendidikan di keluarga. Karena di sekolah, anak-anak hanya di ajar kira-kira 5-8 jam. Padahal,
proses kehidupan berlangsung selama 24 jam. Sisanya, 16-19 jam di serahkan di keluarga dan
lingkungan. Terkait hal ini, ia mewacanakan pentingnya “pemeliharaan dan gerakan pemuda”
di masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan kepanduan, tempat pertemuan, taman bacaan,
taman kesukaan dan lain-lain yang kesemuanya diprakarsai oleh para orang tua.
Dengan demikian, ada tiga alam pendidikan, yaitu alam keluarga; alam keluarga; dan
alam pemuda. Hanya saja, alam keluarga adalah alam yang terpenting dari alam pendidikan
si anak. Terkait hal ini, Ki Hadjar pun mengkritik beragam kegiatan yang diadakan pada hari
Minggu, karena di hari itu adalah hari untuk keluarga (anak). Bahkan, ia mengatakan dengan
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tegas penyelenggaraan kegiatan di luar rumah di hari Minggu berarti merampas hak-hak anak
untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya.
Keluarga Sebagai Sendi Persatuan
Keluarga berasal dari perkataan “kawula” dan “warga”. Kawula berarti “abdi” yang
berkewajiban mengabdikan diri dan menyerahkan segala tenaganya kepada yang dianggap
“tuannya”. Sebaliknya, “warga” berarti anggota yang berwenang ikut mengurus,ikut memimpin
dan ikut menetapkan segala apa yang perlu dilakukan. Jelasnya, sebagai “kawula” atau “abdi”
ia betul-betul berkedudukan sebagai “tuan” pula. Kedua posisi ini dalam filsafat kebangsaan
dikenal dengan istilah “Kawula-Gusti”. Kepada siapakah kita harus mengabdikan diri? Menurut
Ki Hadjar Dewantara, pengabdian diri itu hanya kepada “Kawula-Gusti” tadi. Ini berarti “kepada
keselamatan dan kebahagiaan keluarga selengkapnya. “aku” dan “kita” di sini bersatu padu. Luluh
menjadi satu.” (Dewantara, 1958: 393).
Persatuan-paduan ini dimungkinkan terjadi, karena adanya pertalian batin di dalam
keluarga, yang berdasarkan cinta-kasih yang suci dan murni. Cinta-kasih tidak dipaksakan,
tetapi dengan sendirinya timbul di dalam hidup keluarga. Dengan demikian, cita-cita Taman
Siswa adalah untuk mewujudkan “Panca Darma”, yakni; kemerdekaan; kodrat alam; kebudayaan;
Kebangsaan dan kemanusiaan. Kelima hal ini nantinya bermuara pada dasar kejiwaan dan
kemasyarakatan dalam perguruan Taman Siswa.
Sistem Pondok dan Asrama; Sistem Nasional
Sistem pondok atau pawiyatan ala Ki Hadjar Dewantara pada hakikatnya sebagai bentuk
kritik atas pendidikan model Eropa pada masa lalu. Hanya saja, sistem pondok hingga kini masih
relevan, bahkan sebagai salah satu model yang masih sulit dicari padanannya. Setidaknya, ada
dua manfaat dari sistem pondok. Pertama, lebih efisien. Mengingat, di pondok guru, pembantu
(staf) dan cantrik (siswa) berkumpul menjadi satu. Sehingga pengeluaran belanja dapat terukur
dan terpadu. Kedua, keunggulan sistemnya.
Di pondok, tiap hari, siang malam antara siswa dan guru saling berinteraksi. Alhasil,
dunia kesiswaan (kecantrikan) lebih optimal. Anak, tidak hanya berjibaku dengan buku, tapi
bisa langsung berdialog dengan gurunya. Konsep pengajarannya, lebih menekankan pada
pembentukan manusia seutuhnya. Mendidik anak lahir dan batin, mematangkan anak untuk
hidup sebagai manusia utama. (Dewantara, 1928: 370).
Pondok pesantren dan pawiyatan (asrama) merupakan rumah pengajaran. Namun, pondok
di Indonesia lebih menitikberatkan pada pembelajaran agama. Berbeda dengan sistem pawiyatan,
rumah guru dijadikan tempat belajar berbagai disiplin keilmuan. Misalnya, model pawiyatan di
Eropa, yaitu Roma dan Atena. Keduanya, sekarang menjadi universitas. (Dewantara, 1928: 372).
Ada tiga dasar yang dijadikan fondasi pijakan Taman Siswa dalam mendidik siswa-siswinya.
Yaitu, 1) asas kemerdekaan diri, meliputi tiga prinsip terkait dengan kemerdekaan kehendak
dan perbuatan yang berdasar pada pikir dan rasa; kemerdekaan tenaga yang berdasar pada
maksud dan tujuan; dan pentingnya meminta nasihat, jika tidak memahami sesuatu; 2)sendi
pondok asrama, meliputi tiga prinsip yang mengatur sistem asrama; dan 3) peraturan tertib
damai meliputi tujuh aturan penggunaan asrama (Dewantara, 1931: 374).
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demikian, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dalam mendidik. Bahkan
tidak ada orang jahat yang bercita-cita anaknya nanti menjadi jahat. (Dewantara, 1935: 377).
Orang tua sebagai pengajar. Dalam hal ini ada perbedaan antara kaum pengajar dengan
ibu-bapa. Seorang pengajar mempunyai pengetahuan cukup untuk memberi pengajaran, ia
sudah mendapat kecakapan dan kepandaian. Sedangkan seorang ibu atau bapa ada juga yang
cakap melakukan pengajaran, asalkan ia memiliki ilmu dan pikiran yang cukup. Tetapi, hasil dari
pengajarannya tidak bisa sempurna. Karena tidak berdasarkan pada spesifikasi dan kompetensi
sebagai pengajar. Untuk itu, perlu adanya pendidikan formal yang dapat mengajarkan anakanak sesuai dengan keahliannya.
Orang tua sebagai pemberi contoh. Di area ini, barangkali orang tua dan para pengajar
berdiri sejajar. Bisa jadi para guru lebih baik dalam memberi contoh, atau sebaliknya para orang
tua lebih baik dalam memberi teladan. Berikut praktik pembelajaran di rumah:
Anak-anak yang biasa turut mengerjakan segala pekerjaan di alam keluarga, dengan
sendirinya mengalami dan mempratekkan macam-macam tenaga yang amat banyak
faedahnya bagi pendidikan budi pekerti (giat, tahan, berani, cerdik, awas, sadar sejuk hati,
tenang-fikiran, berperasaan, estetis, dsb); bagi pendidikan sosial(hemat, benci pada laku
atau barang atau keadaan mubadir, memelihara orang sakit, memberi pertolongan pada
umumnya, membersihkan segala keadaan yang kotor, menertibkan laku dan keadaan,
hidup damai, menghasilkan segala laku, barang dan keadaan dan sebagainya) (Dewantara,
1935: 378).
Jelasnya, bahwa alam keluarga sesungguhnya bukan hanya sebagai pusat pendidikan
individu semata, melainkan menjadi pusat pendidikan sosial secara simultan. Namun demikian,
para orang tua sebaiknya tetap melaksanakan pendidikan dan pengajaran bersama-sama dengan
kaum guru dan pengajar.
Pengaruh Keluarga Terhadap Budi Pekerti
Pengaruh keluarga terus berlangsung mempengaruhi kehidupan anak. Lebih-lebih, anak
berumur 3,5 sampai 7 tahun, atau dimasa gevoelige periode. Di masa ini anak belum memiliki
jiwa yang pasti dan tetap, belum memiliki “budi pekerti” yang tertentu, masih berjiwa “global”.
Tak heran, jika segala hal yang terkait dengan interaksi seorang anak dengan lingkungan sekitar
menjadikannya proses pembentukan budi pekerti itu sendiri.
Proses inilah yang menyebabkan para ahli jiwa, ilmu hayat dan ilmu kanak-kanak (di
antaranya Karl Groo, Hugo Devries dan Montessori) menetapkan bahwa segala pengalaman
kanak-kanak dalam umur 3,5 sampai 7 tahun ikut menjadi dasar jiwa yang tetap. Alih kata,
proses ini dapat mengubah dasar-dasar pembawaan si anak tatkala dewasa. Selanjutnya, apa
yang masuk ke dalam jiwa kanak-kanak sesudah umur 7 tahun berfungsi sebagai penambah isi
jiwa, tapi tidak mampu mengubah dasar-dasar jiwa.
Di sisi yang sama, Ki Hadjar menegaskan bahwa sangat keliru jika orang mengira
sudah cukup anak-anak di sekolahkan dan diserahkan secara penuh ke sekolah tanpa adanya
pendidikan di keluarga. Karena di sekolah, anak-anak hanya di ajar kira-kira 5-8 jam. Padahal,
proses kehidupan berlangsung selama 24 jam. Sisanya, 16-19 jam di serahkan di keluarga dan
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lingkungan. Terkait hal ini, ia mewacanakan pentingnya “pemeliharaan dan gerakan pemuda”
di masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan kepanduan, tempat pertemuan, taman bacaan,
taman kesukaan dan lain-lain yang kesemuanya diprakarsai oleh para orang tua.
Dengan demikian, ada tiga alam pendidikan, yaitu alam keluarga; alam keluarga; dan
alam pemuda. Hanya saja, alam keluarga adalah alam yang terpenting dari alam pendidikan
si anak. Terkait hal ini, Ki Hadjar pun mengkritik beragam kegiatan yang diadakan pada hari
Minggu, karena di hari itu adalah hari untuk keluarga (anak). Bahkan, ia mengatakan dengan
tegas penyelenggaraan kegiatan di luar rumah di hari Minggu berarti merampas hak-hak anak
untuk berinteraksi dengan kedua orang tuanya.
Keluarga Sebagai Sendi Persatuan
Keluarga berasal dari perkataan “kawula” dan “warga”. Kawula berarti “abdi” yang
berkewajiban mengabdikan diri dan menyerahkan segala tenaganya kepada yang dianggap
“tuannya”. Sebaliknya, “warga” berarti anggota yang berwenang ikut mengurus,ikut memimpin
dan ikut menetapkan segala apa yang perlu dilakukan. Jelasnya, sebagai “kawula” atau “abdi”
ia betul-betul berkedudukan sebagai “tuan” pula. Kedua posisi ini dalam filsafat kebangsaan
dikenal dengan istilah “Kawula-Gusti”. Kepada siapakah kita harus mengabdikan diri? Menurut
Ki Hadjar Dewantara, pengabdian diri itu hanya kepada “Kawula-Gusti” tadi. Ini berarti “kepada
keselamatan dan kebahagiaan keluarga selengkapnya. “aku” dan “kita” di sini bersatu padu. Luluh
menjadi satu.” (Dewantara, 1958: 393).
Persatuan-paduan ini dimungkinkan terjadi, karena adanya pertalian batin di dalam
keluarga, yang berdasarkan cinta-kasih yang suci dan murni. Cinta-kasih tidak dipaksakan,
tetapi dengan sendirinya timbul di dalam hidup keluarga. Dengan demikian, cita-cita Taman
Siswa adalah untuk mewujudkan “Panca Darma”, yakni; kemerdekaan; kodrat alam; kebudayaan;
Kebangsaan dan kemanusiaan. Kelima hal ini nantinya bermuara pada dasar kejiwaan dan
kemasyarakatan dalam perguruan Taman Siswa.
Sistem Pondok dan Asrama; Sistem Nasional
Sistem pondok atau pawiyatan ala Ki Hadjar Dewantara pada hakikatnya sebagai bentuk
kritik atas pendidikan model Eropa pada masa lalu. Hanya saja, sistem pondok hingga kini masih
relevan, bahkan sebagai salah satu model yang masih sulit dicari padanannya. Setidaknya, ada
dua manfaat dari sistem pondok, yaitu: 1) lebih efisien. Mengingat, di pondok guru, pembantu
(staf) dan cantrik (siswa) berkumpul menjadi satu. Sehingga pengeluaran belanja dapat terukur
dan terpadu; 2) keunggulan sistemnya. Di pondok, tiap hari, siang malam antara siswa dan guru
saling berinteraksi.
Alhasil, dunia kesiswaan (kecantrikan) lebih optimal. Anak, tidak hanya berjibaku dengan
buku, tapi bisa langsung berdialog dengan gurunya. Konsep pengajarannya, lebih menekankan
pada pembentukan manusia seutuhnya. Mendidik anak lahir dan batin, mematangkan anak
untuk hidup sebagai manusia utama. (Dewantara, 1928: 370).
Pondok pesantren dan pawiyatan (asrama) merupakan rumah pengajaran. Namun, pondok
di Indonesia lebih menitikberatkan pada pembelajaran agama. Berbeda dengan sistem pawiyatan,
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utama. (Dewantara, 1928: 370).
Pondok pesantren dan pawiyatan (asrama) merupakan rumah pengajaran.
Namun, pondok di Indonesia lebih menitikberatkan pada pembelajaran agama.
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kemerdekaan, sendi pondok asrama, dan peraturan tertib damai pada prinsipnya merupakan
prinsipnya merupakan simpul-simpul tata pamong yang dibangun secara padu di
simpul-simpul tata pamong yang dibangun secara padu di asrama padepoan Taman Siswa kala
itu. Sayangnya, eksistensi padepoan Taman Siswa kini mulai meredup seiring perginya sang
empunya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik konklusi sebagai berikut; 1) Pendidikan
di Taman Siswa menerapkan prinsip kemerdekaan dan kebebasan; 2) Pendidikan anak yang
diterapkan adalah gabungan dan pengembangan dari Frobel dan Montessori yaitu menggunakan
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metode individual, jika perlu pendidikan bersifat individual diberikan kepada anak dengan kelas
tinggi; 3) Memberi kebebasan kepada anak dengan berbagai permainan untuk mengembangkan
secara psikologi, pedagogi dan biologi dengan tidak melupakan alam kodratnya masing-masing;
4) Penerapan pendidikan yang terintegrasi antara ketiga alam, yaitu alam keluarga, alam
pendidikan, dan alam pemuda akan mewujudkan manusia Indonesia yang utuh.
Saran
Agar kajian dan ajaran Ki Hadjar Dewantara tentang anak dan keluarga dapat dipahami oleh
khalayak umum secara baik, perlu adanya reseach yang lebih mendalam dan lebih komprehensif.
Idealnya, para guru, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan (stakeholder) di
bidang pendidikan diharapkan dapat menyemaikan ajaran Ki Hadjar Dewantara secara baik.
Dimana buah pemikiran sangat agung, tapi sepi dengan pengamalan nyata di lapangan.
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Abstrak
Budaya kehidupan pesantren memang unik dan khas. Keunikannya, dan
kekhasannya membuat deferensiasi tersendiri. Di ranah inilah pesantren terbukti
dapat bertahan dari gempuran modernisasi dan kapitalisme global. Persoalannya
kemudian, sampai kapan budaya kehidupan pesantren akan kuat bertahan? Apakah
sikap adaptif, eklektif, dan dinamis yang dipraktekkan pesantren selama ini dapat
tahan lama? Penelitian ini merupakan kajian budaya kehidupan pesantren tradisional
di era globalisasi.
Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) dan bersifat
deskriptif-analitik, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek
kajian, lalu menganalisis bahasan penelitian. Data yang terkumpul atau tersusun
dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Sumber data dalam kajian ini terdiri
dari primer dan sekunder. Data primer berupa buku-buku humanisme pendidikan
Islam. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah
dan sumber-sumber lain yang terkait. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini
adalah content analysis atau analisis isi.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren tradisional akan mampu bertahan
diberbagai masa, jika ia bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, serta tetap
menjaga kekhasan pesantren, Karakter dan kekhasan pesantren merupakan modal
dasar pesantren itu sendiri. Modal dasar itu, adalah modal intelektual sang kiai,
modal sosial, modal kultural dan modal kapital. Turbulensi di pesantren sebagai
ekses ikutan globalisasi dan kemajuan zaman tidak akan menjadi akhir kehidupan
pesantren, jika para penggelola pesantren cepat merespon dan memainkan peran
perubahan, Kegagalan reproduksi kiai muda di pesantren-pesantren tradisional dapat
diatasi dengan cara melembagakan pesantren, sehingga kelangkaan kiai di internal
pesantren menjadi tanggung jawab kolektif (pengurus yayasan), bukan lagi seorang
kiai an-sich.
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PENDAHULUAN

B

udaya kehidupan pesantren memang unik dan khas. Keunikannya, dan kekhasannya
membuat deferensiasi tersendiri. Di ranah inilah pesantren terbukti dapat bertahan dari
gempuran modernisasi dan kapitalisme global. Tak heran, jika Abdurrahman Wahid
menyebut pesantren sebagai subkultur (Rahardjo, 1985: 42). Madjid (1997: 3) menyebutnya
sebagai lembaga pendidikan indigenous, sementara Geertz (1995: 45) menyebutnya berperan
sebagai cultural broker. Artibut-artibut tersebut pun begitu lekat menempel, atau sengaja ditempel
pada identitas pesantren. Pesantren dengan karakter, keunikan dan kekhasannya seolah membuat
antibody pertahanan diri dari pelbagai hal yang mengancam eksistensinya. Beragam karakter
dan atribut pesantren itu sendiri menjadi semacam “budaya kehidupan” pesantren.
Persoalannya kemudian, sampai kapan budaya kehidupan pesantren akan kuat bertahan?
Apakah sikap adaptif, eklektif, dan dinamis yang dipraktekkan pesantren selama ini dapat tahan
lama? Mungkinkah pengganti generasi kiai khas (para gus/neng) dapat melanjutkan pesantrennya
dengan baik? Apakah eksistensi pesantren dapat melampaui generasi perintisnya? Bagaimana,
jika (para gus/neng) tidak dapat mempertahankan “warisan” pesantren yang ditinggalkan
generasi sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dikemukakan, mengingat
pesantren dibangun atas modal ketokohan sang empunya. Yakni, para kiai, para gus, ning, dan
alumninya. Reproduksi pesantren dalam meretas para gus/neng dan ulama-ulama masa depan
pun menjadi keniscayaan.
Mundurnya sejumlah pesantren tradisional, sebut saja, Pesantren Gebang Tinatar-Tegalsari
diampu oleh Kyai Hasan Besari (1800-1862 M) memiliki beribu-ribu santri, sekarang jumlah
santrinya mulai menyusut menjadi puluhan, dan sejumlah pesantren salafiyyah di Jepara,
Rembang, Blora dan daerah lainnya yang santrinya mulai turun secara masif seolah memantik
kegundahan. Perubahan institusional pesantren di dasawarsa 1960-an yang melembagakan
diri sebagai yayasan, yang berarti kiai bukan lagi satu-satunya penguasa di pesantren yayasan
(Mukodi, 2013: 269).
Fakta historis tersebut seolah menjadi pembenar bahwa pesantren tradisional mulai
berbenah dan menyadari kelemahannya. Sangat rasional, jika pesantren yang besar-besar biasanya
sudah berkembang menjadi pesantren khalafi, semacam perguruan yang memasukkan juga mata
ajaran umum, sesuai dengan sistem pendidikan nasional (Kuntowijoyo, 1991: 253). Dalam
konteks itu, artikel ini difokuskan pada pengkajian budaya kehidupan pesantren tradisional di
era globalisasi. Urgensi kajian ini adalah menghadirkan ulasan ter-update tentang kehidupan
pesantren tradisional dalam mempertahankan identitasnya dan merespon tantangan zaman.
Karakter dan kekhasan pesantren pada hakikatnya menjadi modal dasar pesantren. Modal
dasar pesantren relatif sama, antara pesantren satu dengan pesantren lainnya. Modal dasar
itu, adalah modal intelektual, modal sosial, modal kultural dan modal kapital. Berdasar pada
permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian budaya kehidupan pesantren
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tradisional di era globalisasi. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian budaya kehidupan
pesantren tradisional di era globalisasi.

METODE PENELITIAN
Sebuah kajian dalam suatu penelitian memerlukan standar ilmiah agar dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam melacak data penulis menjelaskan dan menyimpulkan obyek
bahasan dengan menggunakan sebuah metode. Jenis penelitian ini merupakan kajian kepustakaan
(library research) dan bersifat deskriptif-analitik, yakni berusaha menggambarkan secara jelas
dan sistematis obyek kajian, lalu menganalisis bahasan penelitian. Data yang terkumpul atau
tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari
relevansi atau titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari primer
dan sekunder. Data primer berupa buku-buku humanisme pendidikan Islam. Sedangkan data
sekundernya adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah dan sumber-sumber lain yang
terkait.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah
pengumpulan data literer (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan informasi yang segaris
lurus dengan obyek bahasan guna mendapatkan konsep yang utuh (Bisri, 1998: 61). Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis atau analisis isi. Ada tiga syarat
content analysis, yaitu: obyektivitas, sistematis dan generalisasi. Analisis harus berdasarkan
aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, kategorisasi isi
harus menggunakan kriteria tertentu. Hasil analisis haruslah menyajikan generalisasi, artinya
temuannya harus mempunyai sumbangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Arah Baru Pesantren Di Era Global
Beragam persoalan yang menggelayuti pesantren dewasa ini mengharuskannya berbenah.
Pembenahan dapat dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir. Di hulu, pembenahan diprioritaskan
untuk memperbaiki kelembagaan, yakni konsep, sistem, dan tata kelola pesantren. Misalnya
pembuatan statuta pendirian pesantren, pengelolaan tanah asset wakaf pesantren, dan perizinan
kelembagaan pesantren. Di hilir, pembenahan dilakukan di sektor teknis, seperti; perbaikan
kurikulum, materi pembelajaran, managemen pengelolaan, perbaikan gotakan/kamar pesantren,
kamar MCK santri, tata tertib dan norma-norma kehidupan pesantren. Pelbagai langkah
pembenahan tersebut, nantinya diharapkan dapat mengubah stigma negatif pesantren yang
dikesankan kumuh dan tidak layak huni. Pandangan ini tentu tidak semua benar, buktinya
hingga kini pesantren masih bertahan dengan caranya sendiri-sendiri.
Empat Gerakan Pesantren
Lebih dari itu, setidaknya ada empat hal yang harus serius dilakukan pengelola pesantren
agar keberadaannya tetap bertahan di masa depan;
Pertama, pesantren fokus pada keahlian khusus. Ibarat sebagai lembaga profit, pesantren
di masa depan perlu menjajakan menu-menu yang benar-benar khas. Racikan kurikulum yang
pas sang kiai diperlukan. Misalnya, di pesantren A menekankan pengajaran ilmu alat, nahwu

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

111

dan shorof secara mendalam, pesantren B consent pada bidang ilmu bahasa Arab, pesantren C di
bidang fiqih, pesantren D dibidang tasawuf dan seterusnya. Realitas seperti ini pada hakikatnya
sudah dilaksanakan di pesantren, tapi pengelolaannya sangat parsial dan sporadis. Masingmasing pesantren dengan jalan dan pahamnya menentukan konsentrasi keilmuannya. Pola,
karakter, dan gaya pesantren yang menampilkan keadaan yang serba seadanya ini disebut oleh
para peneliti pesantren sebagai keunikan dan ciri khas pesantren itu sendiri.
Sebagai lembaga non formal, pengelola pesantren memang memiliki kemutlakan seluasluasnya dalam mengelola pesantrennya, termasuk dalam menentukan konsep, arah dan
tujuannya. Kiai sebagai pemilik tunggal pun dapat membuat pelbagai kebijakan apa pun. Hal
inilah akhirnya melahirkan ciri khas pesantren itu. Persoalannya, sampai kapan ini terjadi?
Mungkinkah gaya ini dapat dirubah? Management pesantren yang lebih teratur, tersistem dan
terorganisir merupakan langkah yang perlu diupayakan oleh para pengelola (kiai) pesantren.
Kedua, pesantren mengembangkan interprenur. Selain terciptanya identitas-identitas
keilmuaan tertentu di pesantren, jiwa kewirausahan dan keterampilan usaha harus dihidupkan.
Praktik wirausaha di pesantren sejatinya sudah berlangsung sejak lama di pesantren. Ada yang
menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri melalui model penggarapan sawah, budidaya ikan,
perkebunan, koperasi pesantren, percetakan, dan pekerjaan srabutan di rumah sang kiai, keluarga
kiai, serta masyarakat sekitar.
Dalam konteks itu, pihak pesantren perlu segera melakukan inovasi dan terobrosan atas
interprenur deadlock yang sudah menahun itu. Kerja sama dengan balai pelatihan dan diklat di
SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) setempat bisa menjadi alternatif solutif. Sebut saja,
melakukan MOU dengan dinas pekerjaan sosial, dinas perkebunan, dinas perhutanan, dinas
perikanan, balai diklat, balai pelatihan dan sebagainya.
Ketiga, pondok pesantren tradisional mencangkok lembaga persekolahan. Dengan bahasa
lain, pesantren melegalkan sekolah umum di pondok pesantren. Gejala pendirian sekolah di
pesantren sudah banyak dilakukan di berbagai pesantren tradisional di Indonesia. Sekadar
contoh, di Pondok Pesantren Tremas ((1830 M), Pesantren Tebuireng Jombang (1899 M),
Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (1910 M) dan Pesantren Lirboyo Kediri (1910
M). Pelembagaan sekolah formal, atau meretaskan sekolah umum di lingkungan pesantren
sesungguhnya menjadi kebutuhan dasar pesantren itu sendiri. Kebutuhan ini semata-mata
dikarenakan tuntutan modernisasi dan kebutuhan kehidupan santri. Santri harus mampu
beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya. Berdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman
Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyyah/ Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyyah/
Sekolah Menengah Pertama (MTs/SMP), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan
(SMS/SMK) merupakan keniscayaan.
Point penting lain, terkait dengan dampak positif dari pencangkokan sekolah formal di
pesantren adalah alumni pesantren yang melanjutkan ke pelbagai perguruan tinggi disinyalir
mempunyai kelebihan ganda, yakni sudah matang dalam kecerdasan religiusitas, dan tertanam
karakter baik pada dirinya. Bahkan, H. A. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa sistem pengajaran
dan pendidikan Islam di Indonesia yang paling baik adalah madrasah (sekolah) dalam pesantren.
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Sistem ini dapat mengambil kebaikan sistem pengajaran madrasah dan kebaikan sistem
pendidikan pondok pesantren.
Keempat, pesantren tradisional melembagakan pesantrennya. Kefakuman pengganti
kiai perintis dan gagalnya kaderisasi kiai muda (para gus/ning) adalah fenomena sejumlah
pesantren dari masa ke masa. Gerak kemajuan dan kejumudan pesantren juga tidak lepas dari
berhasil atau gagalnya pesantren memproduksi kiai-kiai muda. Kelemahan di sektor kaderisasi
ini dapat dipecahkan dengan melembagakan pesantren menjadi berbadan hukum, berupa
yayasan Islam. Pesantren pun tidak lagi milik pribadi, melainkan milik bersama (para pengurus
yayasan pesantren). Tak terkecuali, kewenangan penanganan pengajaran, rekrutmen santri
baru, pembangunan sarana prasarana, kelengkapan pembelajaran, dan eksistensi pesantren.
Terlembaganya pesantren ini, berakibat pada berkurangnya otoritas personal sang kiai, melimpah
pada kiai-kiai lainnya. Bahkan, terbagi pula dengan para pengurus yayasan. Oleh karena itu, tidak
semua kiai (perintis/pewaris) mau melaksanakan kebijakan ini dengan berbagai pertimbangan.
Efek positif kebijakan pelembagaan pesantren ini sejatinya menjadikan pesantren lebih
dinamis dan inovatif. Di samping itu, pesantren dapat lebih cepat berkembang, karena banyak
tenaga dan sumber daya manusia. Transparansi keuangan pesantren (keuangan yang berasal dari
donator) menjadi terukur. Namun, ada pula efek negatif dari terlembaganya pesantren menjadi
yayasan, di antaranya; menurunnya militansi kepemilikan kiai (gus/ning, dan keluarga kiai)-karena tanggung jawab keberlangsungan pesantren bukan milik personal lagi, tapi kolektif--;
pemilihan pengurus yayasan yang tidak tepat menjadikan pesantren lamban bergerak berakibat
pada lemahnya daya tahan pesantren; kekisruhan pengurus yayasan atas ide dan gagasan
pengembangan berakibat pada ketidakterusan pesantren dan lain sebagainya.
Jelasnya, keempat langkah tersebut di atas, merupakan salah satu solusi alternatif atas telaah
agregatif pasca pencermatan dan perenungan terhadap perkembangan pesantren-pesantren
tradisional belakangan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1.

Pesantren tradisional akan mampu bertahan diberbagai masa, jika ia bisa beradaptasi
dengan perubahan zaman, serta tetap menjaga kekhasan pesantren.

2.

Karakter dan kekhasan pesantren merupakan modal dasar pesantren itu sendiri. Modal
dasar itu, adalah modal intelektual sang kiai, modal sosial, modal kultural dan modal
kapital.

3.

Turbulensi di pesantren sebagai ekses ikutan globalisasi dan kemajuan zaman tidak akan
menjadi akhir kehidupan pesantren, jika para penggelola pesantren cepat merespon dan
memainkan peran perubahan.

4.

Kegagalan reproduksi kiai muda di pesantren-pesantren tradisional dapat diatasi dengan
cara melembagakan pesantren, sehingga kelangkaan kiai di internal pesantren menjadi
tanggung jawab kolektif (pengurus yayasan), bukan lagi seorang kiai an-sich.
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Saran
Penelitian pesantren telah banyak dilakukan, hanya saja sisi-sisi lain kehidupan pesantren
senantiasa menarik untuk didalami dan diteliti, sehingga dunia pesantren masih terbuka lebar
untuk diselidiki.
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PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI, LATAR BELAKANG
KELUARGA, DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA MAHASISWA STKIP PGRI PACITAN
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e-mail: indrameifiani@yahoo.co.id

Abstrak
Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post
facto. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 1) tes prestasi
belajar Matematika 2) angket kepercayaan diri 3) angket latar belakang keluarga dan
4) angket motivasi. Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas secara bersamasama terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya untuk
menguji model regresi linier digunakan uji anava. Untuk mengetahui pengaruh
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji t. Hasil dari
penelitian ini adalah terdapat pengaruh bersama-sama antara latar belakang keluarga
dan motivasi terhadap prestasi belajar matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
dan tidak terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi belajar matematika
mahasiswa STKIP PGRI Pacitan.
Kata kunci: kepercayaan diri, latar belakang keluarga, motivasi, dan prestasi belajar matematika

PENDAHULUAN

P

eserta didik merupakan generasi muda yang sangat diharapkan untuk dapat meneruskan
perjuangan dalam membangun negara. Salah satu kelemahan generasi muda, yaitu
kurangnya rasa kepercayaan diri. Penyebab remaja kurang percaya diri antara lain
menganggap dirinya mempunyai banyak kekurangan daripada orang lain, merasa kurang
memahami sesuatu daripada orang lain, dan menunggu orang lain melakukan sesuatu kepada
dirinya.
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Hasil penelitian Hannula, Maijala, dan Pehkonen (2004: 21-23) menyatakan bahwa
kepercayaan diri adalah variabel yang lebih penting terhadap tes Matematika (pecahan, berhitung
tak hingga dan tugas lain) daripada variabel orientasi keberhasilan dan orientasi pertahanan.
Kepercayaan diri siswa sebagian besar memprediksi pengembangan diri dimasa depan, serta
perkembangan orientasi keberhasilan dan prestasi. Hasil penelitian Gough (Hamdan, 2009: 9)
menyatakan bahwa melaporkan bahwa siswa yang percaya dirinya rendah lebih banyak tercatat
siswa tidak berprestasi, rendahnya tanggung jawab sosial dan motivasinya.
Pembentukan rasa percaya diri tidak lepas dari peran orang dewasa, terutama peran orang
tua. Dalam keluarga, orang tua mendidik anak-anaknya, salah satunya agar mereka mempunyai
rasa percaya diri. Tentu saja cara mendidik yang dilakukan oleh masing-masing orang tua
berbeda, perbedaan cara tersebut tergantung dari latar belakang keluarga. Remaja belajar di
sekolah hanya relatif singkat, yaitu sekitar enam jam. Rata-rata siswa menggunakan waktunya
sebagian besar bersama keluarga.
Suasana keluarga yang harmonis akan mempengaruhi masa depan remaja, baik di
sekolah maupun di masyarakat. Rasa aman dan masukan yang diberikan oleh orang tua dapat
menimbulkan kemauan untuk belajar bagi seseorang sehinggba berhasil dalam hidupnya.
Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua juga dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang.
Keluarga lapisan bawah, lapisan menengah, dan lapisan atas mempunyai fasilitas yang berbedabeda untuk menunjang kemajuan anak-anaknya. Kelengkapan fasilitas yang diberikan keluarga
mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan kognitif anak-anaknya.
Selain kepercayaan diri dan latar belakang keluarga motivasi sesorang juga sangat
mempengaruhi prestasi.Motivasi yang dimiliki setiap siswa juga berbeda satu dengan yang
lain. Menurut Muhibbin Syah (1995: 136) motivasi adalah keadaan internal organisme (manusia
maupun hewan) yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dipengaruhi oleh
keadaan internal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, misalnya perasaan
senang terhadap sesuatu hal. Selain itu juga keadaan eksternal atau keadaan yang berasal dari
luar diri siswa itu sendiri juga turut mempengaruhi, misalnya dorongan dari orang tua di rumah
maupun pengajar di sekolah. Motivasi mempunyai peranan yang srategis dalam aktivitas belajar
siswa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa motivasi turut mempengaruhi hasil prestasi
belajar siswa.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ex-post facto. Yaitu suatu penelitian di
mana peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variable bebas karena manivestasinya sudah
berlangsung atau variable-variabel tersebut tidak dapat dimanipulasi. Penelitian ini merupakan
penelitian untuk menjelaskan atau menemukan bagaimana variable-variabel dalam penelitian
saling berhubungan atau berpengaruh, tetapi juga mengapa gejala-gejala itu terjadi.
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka desain penelitian adalah :
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester genap. Program studi pendidikan
matematika di STKIP PGRI Pacitan tahun akademik 2013/2014 pada mata kuliah Teori Peluang.
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tidak dapat dimanipulasi. Penelitian inimerupakan penelitian untuk
menjelaskan atau menemukan bagaimana variable-variabel dalam penelitian
saling berhubungan atau berpengaruh, tetapi juga mengapa gejala-gejala itu
terjadi.
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka desain penelitian adalah :
Keterangan :
X1
: kepercayaan diri
X1
X2
: latar belakang keluarga
X3
: motivasi
Y
: prestasi belajar matematika
Y
X2
X3
Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semestergenap. Program
studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Pacitan tahun akademik 2013/2014
Pengumpulan
yang
dilakukan adalah dengan cara memberikan angket dan tes. Angket
pada
mata kuliahdata
Teori
Peluang.
digunakan
untuk mengukur
kepercayaan
diri,
latar belakang
keluarga,
dan motivasi
mahasiswa.
Pengumpulan
data yang
dilakukan
adalah
dengan cara
memberikan
angket
Sedangkan
digunakan
untukuntuk
mengukur
prestasi
belajar matematika,
prestasi belajar
dan tes. tes
Angket
digunakan
mengukur
kepercayaan
diri, latar tes
belakang
keluarga,tesdan
motivasi mahasiswa. Sedangkan tes digunakan untuk mengukur
berbentuk
essai.
prestasi
belajar
matematika,
tesganda
prestasi
belajartiga
berbentuk
essai.
Teknik
analisa
regresi linier
dengan
variabel tes
bebas
menggunakan taraf nyata
Teknik analisa regresi linier ganda dengan tiga variabel bebas
0,05
dengan persamaan
sebagai
menggunakan
taraf nyata
0,05berikut.
dengan persamaan sebagai berikut.
ܻ ൌ ߚ  ߚଵ ܺଵ  ߚଶ ܺଶ  ߚଷ ܺଷ  ߝ
Keterangan :
Keterangan :
Y = prestasi belajar Matematika
β3= koefisien motivasi
Y = prestasi belajar Matematika
β3 = koefisien motivasi
X1, X2, X3
= variabel bebas
βo= konstanta regresi
βo= konstanta regresi
X1, X2, X(kepercayaan
= variabeldiri,
bebaslatar
(kepercayaan
3
belakangdiri, latar
keluarga,dan
danmotivasi)
motivasi)
β1= koefisien
kepercayaan
diribelakangkeluarga,
β = koefisien
kepercayaan
diri
1

β2= koefisien
belakang keluarga
ε= faktorε=
error
β = latar
koefisien
latar belakang
faktor error
2

keluarga
Uji Anava
dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0. Kemudian uji prasyarat yang harus
dipenuhi yaitu uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.
Uji Anava dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0. Kemudian uji prasyarat
yang
harus
dipenuhi yaitu uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji
HASIL DAN PEMBAHASAN
normalitas, dan uji autokorelasi.
Hasil
HASIL
DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan
hasil penelitian, hasil analisis diperoleh bahwa hanya variabel X1 (kepercayaan
Hasil
diri) yang tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa, sedangkan variabel X2
Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis diperoleh bahwa hanya variabel
(latar belakang keluarga) dan X3 (motivasi) berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika
X1 (kepercayaan diri) yang tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar
siswa.
Kemudian
untuk
melihat apakah
yang linier
antaradan
variabel
matematika
siswa,
sedangkan
variabelada
X2 hubungan
(latar belakang
keluarga)
X3 X2 (latar
belakang
keluarga)
dan X3 (motivasi)
terhadapbelajar
variabelmatematika
Y (presrasi belajar)
(motivasi)
berpengaruh
terhadap prestasi
siswa. digunakan
Kemudian uji anava.
Hasilnya
adalahapakah
sebagaiada
berikut
untuk melihat
hubungan yang linier antara variabel X2 (latar belakang
keluarga) dan X3 (motivasi)terhadap variabel Y (presrasi belajar) digunakan uji
anava. Hasilnya adalah sebagai berikut
Tabel 2
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Berdasarkan hasil output spss pada table 2 diperoleh nilai signifikansi
0,000< 0,05 dan berdasarkan kriteria keputusan hasilnya adalah Ho ditolak
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara variabel
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(motivasi) berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa. Kemudian
untuk melihat apakah ada hubungan yang linier antara variabel X2 (latar belakang
keluarga) dan X3 (motivasi)terhadap variabel Y (presrasi belajar) digunakan uji
anava. Hasilnya adalah sebagai berikut
Tabel
2 2
Tabel

Berdasarkan hasil output spss pada table 2 diperoleh nilai signifikansi

Berdasarkan
spss pada
table 2 keputusan
diperoleh nilai
signifikansi
0,000<
dan
0,000<
0,05 hasil
dan output
berdasarkan
kriteria
hasilnya
adalah
Ho0,05
ditolak
berdasarkan kriteria keputusan hasilnya adalah Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara variabel
ada hubungan linier antara variabel X3 (motivasi) dengan variabel Y (prestasi belajar) dan
ada hubungan linier antara X2 (latar belakang keluarga) dan X3 (motivasi) dengan variable Y
(prestasi belajar).
Kemudian untuk melihat pengaruh variabel X2 (latar belakang keluarga) terhadap variabel
Y dan X2 (latar belakang keluarga) beserta X3 (motivasi) terhadap variable Y digunakan uji t
sebagai berikut
Tabel 3

Berdasarkan tabel 3 diperoleh hasil sebagai berikut: nilai signifikansi 0,000<0,05 maka
dapat disimpulkan ada pengaruh antara variabel X3 (motivasi) terhadap variabel Y (Prestasi
belajar matematika). Kemudian dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan 0,007<0,05 maka
dapat disimpulkan ada pengaruh secara bersamaan antara variabel X2 (latar belakang keluarga)
dan X3 (motivasi) terhadap variable Y (Prestasi belajar matematika).
Tabel 3 di atas juga menunjukkan persamaan regresi, yaitu:
Y =-7,271+0,814 X3

Y =-75,306+0,876X2+0,746 X3

Di mana

Y = prestasi belajar Matematika siswa SMP

Y = prestasi belajar Matematika siswa SMP X2 = latar belakang keluarga
X3 = motivasi
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X3 = motivasi
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Persamaan regresi Y =-7,271+0,814 X3 menunjukkan bahwa untuk koefisien regresi X3 yang
sebesar 0,814 mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 poin motivasi maka prestasi belajar
mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan akan bertambah sebesar 0,814. Persamaan regresi Y =
-75,306+0,876X2+0,746 X3 menunjukkan bahwa untuk koefisien regresi X3 yang sebesar 0,746
dan untuk koefisien regresi X2 yang sebesar 0,876 mempunyai arti bahwa setiap penambahan
1 poin motivasi dan 1 poin latar belakang keluarga, maka prestasi belajar mahasiswa di STKIP
PGRI Pacitan akan bertambah sebesar 0,876+0,746.
Selanjutnya pada table 4 akan dapat dilihat nilai koefisien determinasi yang digunakan
untuk melihat besarnya sumbangan variabel X1 (kepercayaan diri)terhadap Y.
Tabel 4

Tabel 4 menunjukkan bahwa R Square 0,206, mempunyai arti bahwa prestasi belajar
Matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dipengaruhi oleh variabel motivasi sebesar 20,6%.
Sedangkan Sisa dari R Square, menunjukkan bahwa prestasi belajar Matematika dipengaruhi oleh
faktor lain sebesar 79,4% (100% - 20,6%). Kemudian R Square 0,290, mempunyai arti bahwa
prestasi belajar Matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dipengaruhi variabel motivasi dan
latar belakang keluarga sebesar 29%. Sedangkan Sisa dari R Square menunjukkan bahwa prestasi
belajar Matematika dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 71% (100% - 29%).
Pengujian asumsi
1.

Uji multikolinieritas
Tabel 5
Variabel

Toleransi

VIF

X2

0,983

1,017

X3

0,983

1,017

Berdasarkan tabel 5 di peroleh data nilai VIF X2< 10 dan X3 <10. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa model regresinya baik karena tidak terdapat hubungan antar variabel
bebas atau dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel
bebas.
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2.

Uji heteroskedastisitas

Gambar 1
Berdasarkan gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas. sehingga dapat disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.

Uji normalitas residual
Table 6

Berdasarkan tabel 6 di atas, terlihat bahwa besar nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,153
dan nilai asympt.sig (2-tailed) adalah 0,140 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa data residual berdistribusi normal.
4.

Uji autokorelasi
Berdasarkan tabel 4 di atas, diperoleh nilai DW sebesar 1,873. Kemudian pada tabel
Durbin Watson dengan variabel bebas (k) = 3 dan n = 69 diperoleh nilai dL = 1,5205 dan
du=1,7015 . Sehingga diperoleh nilai DW= 1,873 > du=1,7015, sehingga dapat disimpulkan
bahwa model regresi linier ganda tidak terdapat autokorelasi.

PEMBAHASAN
Hasil analisis regresi ganda menggunakan SPSS berdasarkan metode stepwise diperoleh
kesimpulan bahwa variabel kepercayaan diri tidak memberikan pengaruh terhadap prestasi
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belajar mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Sedangkan yang memberikan pengaruh terhadap
prestasi belajar mahasiswa STKIP PGRI Pacitan adalah variable latar belakang keluarga dan
motivasi. Hal tersebut diperkuat oleh hasil uji koefisien determinasi yang pertama sebesar
0,206. Yang artinya bahwa 20, 6 % prestasi belajar matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
dipengaruhi oleh variabel motivasi. Uji diterminasi yang ke 2 yaitu 0,29, yang artinya 29% prestasi
belajar matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan dipengaruhi oleh variabel latar belakang
keluarga dan motivasi. Sehingga sisaya sekitar 79,4 % dan 71% dipengaruhi oleh variable lain
seperti bakat, kecerdasan, minat, lingkungan sosial, IQ, dll.
Berdasarkan hasil koefisien hasil uji anava dan koefisien diterminasi kita bisa mengetahui
bahwa prestasi hanya bisa dipengaruhi oleh motivasi itu sendiri dan motivasi beserta latar
belakang keluarga secara bersama-sama. Hal tersebut diperkuat oleh persamaan regresi dugaan
yang terbentuk yaitu antara prestasi dengan motivasi yaitu Y =-7,271+0,814 X3. Dari persamaan
ini bisa dilihat besarnya sumbangan motivasi terhadap prestasi belajar matematika yang
dilihat dari koefisien regresinya sebesar 0,814. Kemudian regresi dugaan yang terbentuk dari
prestasi dengan latar belakang keluarga bersama motivasi yaitu Y = -75,306+0,876X2+0,746
X3. Sumbangan latar belakang keluarga dan motivasi terhadap prestasi belajar matematika juga
dapat dilihat dari koefien rgresinya masing-masing yaitu 0,876+0,746.
Berdasarkan hasil analisis parsial yaitu pada uji t menunjukkan tidak terdapat model
regresi dugaan yang terbentuk antara variabel latar kepercayaan diri dan prestasi sehingga pada
penelitian ini dianggap tidak terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi belajar
Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya
ada pengaruh yang sangat menonjol dari variabel lain di luar variabel yang diteliti, sehingga
secara tidak langsung turur mempengaruhi prestasi mahasiswa. Kemungkinan variable-variabel
itu antara lainseperti minat, bakat, kecemasan, lingkungan sosial, IQ, dll.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Terdapat pengaruh bersama-sama antara latar belakang keluarga dan motivasi terhadap
prestasi belajar matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Tidak terdapat pengaruh
kepercayaan diri terhadap prestasi belajar matematika mahasiswa STKIP PGRI Pacitan.
Saran
5.

Bagi mahasiswa diharapkan dapat selalu berinteraksi baik dengan keluarga yang dapat
mendukung dalam belajar.

6.

Orang tua diharapkan meluangkan waktu untuk anaknya agar dapat membimbing,
mengarahkan, dan memberikan fasilitas yang memadai bagi anaknya dalam mendukung
proses belajar di rumah.

7.

Dosen diharapkan dapat membantu mahasiswa tidak hanya dalam belajar akan tetapi
dalam memotivasi mahasiswa serta melakukan pendekatan terhadap mahasiswa dan
orang tua atau wali mahasiswa agar dapat meningkatkan prestasi belajar anak didiknya.
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DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA MATERI METODE GRAFIK DAN METODE SIMPLEKS MATA
KULIAH PROGRAM LINEAR
Sofyan Mahfudy1)
Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan
Jl. Cut Ny’ Dien 4A Ploso Pacitan

1

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan belajar mahasiswa
pada mata kuliah program linear materi metode grafik dan metode simplek.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian
mahasiswa semester VIII tahun akademik 2013/2014. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah metode tes, metode wawancara, dan metode dokumentasi.
Validitas data dilakukan dengan triangulasi metode atau triangulasi teknik yaitu
dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui metode tes dan hasil
data yang diperoleh melalui metode wawancara. Analisis data dilakukan dengan
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (a) Pada soal metode grafik dengan soal cerita, mahasiswa
kesulitan dalam aspek bahasa atau penterjemahan. Kesulitan tersebut adalah dalam
memodelkan soal ke dalam bentuk matematis dan kesulitan dalam penggunaan tanda
pertidaksamaan. Pada metode simplek tidak ada kesulitan pada aspek ini, (b) Pada
aspek proses penyelesaian, kesulitan mahasiswa pada metode grafik adalah dalam
menentukan daerah layak (daerah penyelesaian) dan kesulitan menentukan titik
optimum dengan bantuan garis selidik. Pada metode simplek kesulitan mahasiswa
adalah pada penentuan bentuk kanonik siap simplek dan penentuan tablo baru, dan
(c) Pada aspek perencanaan strategi dan penyimpulan terhadap solusi yang diperoleh,
mahasiswa tidak kesulitan pada metode grafik ataupun simplek. Adapun faktor-faktor
penyebab kesulitan tersebut adalah (a) lupa syarat dan prosedur ketika mengerjakan
soal, (b) pemahaman yang masih lemah terhadap bahasa soal dan simbol matematis
khususnya simbol pertaksamaan dalam soal cerita, (c) pemahaman yang belum utuh
terhadap konsep dan tujuan garis selidik, (d) pemahaman yang masih lemah terhadap
konsep variabel pengetat dan variabel semu, (e) lemahnya materi prasyarat, dan (f)
kurangnya latihan dalam menyelesaikan soal.
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Kata kunci: diagnosis, kesulitan belajar, program linear

PENDAHULUAN

M

ata kuliah program linear merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa
program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Tujuan dari mata kuliah
ini adalah membekali mahasiswa agar mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan
permasalahan yang berkaitan dengan masalah optimisasi. Mata kuliah program linear secara
umum berkaitan dengan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sangat besar
kemungkinannya dihadapi dan dialami oleh mahasiswa sebagai pembelajar. Oleh karenanya,
mata kuliah ini sebenarnya mempunyai daya tarik dibandingkan dengan mata kuliah yang
lainnya dan menjadi pemacu serta motivasi belajar untuk mahasiswa. Akan tetapi jika mahasiswa
tidak memiliki bekal yang cukup dan motivasi belajar yang kurang untuk mengikuti mata kuliah
ini maka sangat besar kemungkinannya mahasiswa mengalami kesulitan.
Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan selama mengampu mata kuliah
ini diperoleh bahwa masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan khususnya dalam
menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik dan metode simpleks. Kesulitan
ini tentunya akan mempengaruhi hasil kerja mahasiswa dan pada akhirnya akan berpengaruh
terhadap pencapaian prestasi belajar mahasiswa yang bersangkutan. Seperti yang dikatakan
Ahmet (2012:237) yang menyatakan bahwa perilaku matematika dan pemahamannya mempunyai
korelasi yang positif terhadap pencapaian prestasi mahasiswa.
Brueckner dan Bond, Cooney, Davis, dan Henderson (dalam Rachmadi, 2008) menyebutkan
bahwa faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu faktor
fisiologis (gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan sistem syaraf, dan lain-lain),
faktor sosial (interaksi dengan teman, guru, keluarga, keadaan ekonomi, dan lain-lain), faktor
emosional (rasa takut, cemas, benci, motivasi rendah, dan lain-lain), faktor intelektual (gaya
belajar, gaya berpikir, IQ, dan lain-lain), dan pedagogis (sarana, metode, media pembelajaran,
dosen, dan lain-lain). Pada penelitian ini yang akan menjadi fokus adalah penyebab kesulitan
belajar pada faktor intelektual. Faktor ini dipilih karena asumsi peneliti bahwa kesulitan belajar
mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intelektual. Pertimbangan yang lain adalah
beragamnya latar belakang pendidikan (pendidikan SMA dan sederajat) mahasiswa pada
program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan, sehingga besar kemungkinannya
beragam pula kemampuan intelektual mahasiswa.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mahasiswa
adalah dengan menyusun suatu alat tes diagnosis kesulitan belajar. Tes tersebut digunakan untuk
mengetahui kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dan mengetahui faktor-faktor penyebabnya.
Jika tidak ada upaya ini maka tidak akan diketahui kesulitan yang hadapi mahasiswa yang pada
akhirnya kemungkinan besar kesulitan ini akan berlanjut sampai akhir perkuliahan dan bahkan
sampai pada saat mahasiswa yang bersangkutan menjadi guru untuk mengajarkan materi yang
sama pada anak didiknya nanti.
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Dengan mengacu kepada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami mahasiswa sehingga diketahui jenis kesulitan
belajar dan faktor penyebabnya. Pendekatan yang digunakan untuk mendiagnosis kesulitan
belajar dalam penelitian ini adalah merupakan adopsi dan modifikasi model diagnosis kesulitan
belajar yang dikembangkan oleh Krismanto (Rachmadi, 2008). Fokus penelitian ini adalah pada
empat aspek yaitu: (a) aspek bahasa atau penterjemahan, (b) aspek perencanaan atau strategi
penyelesaian, (c) aspek proses penyelesaian, dan (d) aspek penyimpulan terhadap solusi. Ruang
lingkup materi pada penelitian ini juga dibatasi pada materi metode grafik dan metode simplek.
Soal cerita pada materi program linear diintegrasikan dengan materi pada metode grafik.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berupaya untuk
mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal program
linear. Disebut sebagai penelitian deskriptif karena peneliti melakukan analisis hanya sampai
pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik (Syaifuddin
Azwar, 2007: 6).
Penelitian ini dilaksanakan di lingkup program studi pendidikan matematika STKIP
PGRI Pacitan dengan kurun waktu pelaksanaan selama 4 bulan yaitu mulai tanggal 1 Maret
2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester
VIII jurusan pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan yang telah menempuh mata kuliah
program linear. Dari 3 rombongan belajar sebanyak 117 mahasiswa, dipilih 3 mahasiswa sebagai
subjek penelitian. Ketiga mahasiswa tersebut dipilih berdasarkan identifikasi awal peneliti yang
menunjukkan bahwa ketiga mahasiswa tersebut mengalami indikasi kesulitan belajar paling
banyak dan bervariasi jenis kesulitannya. Jadi ketiga subjek tersebut dimungkinkan dapat
memberikan informasi kesulitan belajar mahasiswa dalam menyelesaikan soal program linear.
Subjek dalam penelitian ini tidak mewakili rombongan belajar yang ada, tetapi hanya mewakili
subjek itu sendiri.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti melalui teknik tes tertulis dan teknik
wawancara. Instrumen utama pengumpul data adalah peneliti sendiri dan didukung dengan
instrumen bantu yang berupa instrumen tes tertulis dan pedoman wawancara tak terstrukutur.
Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam tentang penyebab kesulitan belajar
mahasiswa dan selanjutnya data yang diperoleh akan dibandingkan dengan data hasil tes tertulis.
Jika data dari kedua metode tersebut memiliki kesamaan, maka disimpulkan data tersebut valid
dan akan dilakukan analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.
Instrumen tes tertulis terdiri dari 4 butir soal yang rinciannya adalah 2 buah soal berbentuk
soal cerita dan 2 buah yang lainnya adalah soal yang sudah berbentuk model matematis. Butir
instrumen tersebut diadopsi dari penelitian yang dikembangkan oleh Sofyan dan dinyatakan
valid melalui tes ujicoba (Sofyan, 2014). Instrumen tes tertulis secara lengkap dapat dilihat pada
tabel 1. Sedangkan instrumen pedoman wawancara tidak dipaparkan dalam artikel ini.
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Tabel 1. Rincian Instrumen Tes Uraian
No

Bunyi Soal

1

Seorang peternak ayam pedaging mempunyai 2 jenis vitamin yang dapat diberikan kepada
ayam-ayamnya, yaitu V1 dan V2. Masing-masing vitamin V1 dan V2 ini mengandung 3
unsur yaitu unsur A, unsur B, dan unsur C. Tiap satu sachet vitamin V1 mengandung 3
mg unsur A, 7 mg unsur B, dan 3 mg unsur C. Sedangkan untuk tiap satu sachet vitamin
V2 mengandung 3 mg unsur A, 2 mg unsur B, dan 8 mg unsur C. Agar siap dipanen
dalam waktu yang tepat, seekor ayam harus memakan unsur A minimal 21 mg, unsur B
minimal 24 mg, dan unsur C sebanyak 36 mg. Bila harga satu sachet vitamin V1 adalah
Rp. 1.500,00 dan vitamin V2 adalah Rp. 2.000,00, maka tentukan banyak sachet vitamin
V1 dan V2 yang harus dibeli agar biaya pembelian seminimal mungkin (diasumsikan
faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ayam diabaikan). Modelkan masalah di
atas dan selesaikan dengan garis selidik (metode garis selidik).

2

Sebuah perusahaan sepatu akan memproduksi dua jenis sepatu yaitu sepatu jenis
olahraga dan sepatu jenis kantor. Setiap pasang sepatu olahraga memerlukan bahan
sebanyak 3600 cm2 kulit sintesis dan menghabiskan waktu penyelesaian selama 3 jam.
Setiap pasang sepatu kantor memerlukan bahan sebanyak 2500 cm2 kulit sintesis dan
menghabiskan waktu penyelesaian selama 4 jam. Bahan kulit sintesis yang tersedia pada
perusahaan sebanyak 375m2 dan waktu yang tersedia untuk membuat kedua jenis sepatu
tersebut adalah 3000 jam. Sementara gudang penyimpanan sepatu jadi (sepatu sudah
dalam box/dus) jika ditempati sepatu jenis olahraga mampu memuat tepat 600 pasang
dan jika ditempati sepatu jenis kantor mampu memuat tepat 500 pasang. Perusahaan
telah mempunyai kesepakatan dengan salah satu retail peralatan olahraga yang berupa
kesanggupan untuk memenuhi pesanan retail tersebut yaitu 170 pasang sepatu jenis
olahraga. Keuntungan untuk satu pasang sepatu olah raga adalah Rp. 40.000,00 dan
keuntungan untuk satu pasang sepatu kantor Rp. 50.000,00. Buat model matematika dari
permasalahan tersebut sehingga keuntungan perusahaan maksimum.

3

Dengan metode simplek, tentukanlah tak negatif dan nilai programnya yang
meminimumkan fungsi sasaran f = dengan kendala sebagai berikut: dan

4

Dengan metode simplek, tentukanlah tak negatif dan nilai programnya yang
memaksimumkan fungsi sasaran f = dengan kendala sebagai berikut:
; ; dan

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum peneliti memasuki
lapangan (Surya Dharma, 2008: 11). Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan, dan verifikasi (conclusion
drawing/ verification).Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian,
menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari
catatan-catatan lapangan (Patilima dalam Surya Dharma, 2008: 13). Setelah data direduksi,
langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data.Penyajian data diarahkan agar
data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah
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dipahami. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan
berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap
pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang dipaparkan dan dibahas berikut berasal dari data yang valid dan telah melalui
tahapan analisis data. Berikut ini adalah paparan hasil dan pembahasan dari tiga subjek penelitian.
Subjek K1
Dari hasil dokumentasi tes tertulis maupun hasil wawancara dari subjek K1, diperoleh
data sebagai berikut:
1.

Kesulitan pada aspek bahasa atau penterjemahan
Pada materi metode grafik terutama dalam menyelesaikan soal cerita, subjek K1
kesulitan dalam memahami bahasa soal. Akibatnya meski mampu mengidentifikasi
informasi dalam soal dan mampu menemukan apa yang ditanyakan, subjek K1 kesulitan
dalam memodelkan masalah yang ada dalam soal cerita menjadi bentuk matematis.
Kesulitan ini terutama terkait dengan penggunaan tanda pertaksamaan (≤, ≥, atau =)
pada perumusan fungsi kendala.
Pada materi metode simpleks, subjek K1 tidak mengalami kesulitan dalam
mengidentifikasi informasi dalam soal. Simbol-simbol dan notasi dalam soal dapat
dipahami oleh subjek K1. Subjek K1 juga memahami apa yang ditanyakan dalam soal.

2.

Kesulitan pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian
Pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian ini, subjek K1 menggunakan
strategi yang benar. Pada kedua materi (metode grafik dan metode simplek) metode
penyelesaian yang digunakan oleh subjek K1 sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan
apa yang diinginkan soal itu sendiri.

3.

Kesulitan pada aspek proses penyelesaian
Pada materi metode grafik, subjek K1 mengalami kesulitan dalam menentukan
daerah layak atau daerah penyelesaian yang memenuhi semua kendala. Subjek K1 juga
kesulitan dalam menggunakan garis selidik sebagai alat bantu untuk mendapatkan titik
optimum. Pada materi metode simplek, subjek K1 kesulitan dalam menentukan operasi
baris elementer untuk memperbaharui tablo. Subjek K1 juga mengalami kesulitan dalam
melakukan komputasi terhadap operasi baris elementer yang dipilihnya.

4.

Kesulitan pada aspek penyimpulan terhadap solusi
Pada aspek ini, subjek K1 tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpulan
terhadap jawaban dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal, baik
pada materi metode grafik atau pada materi metode simplek.
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Subjek K2
Dari hasil dokumentasi tes tertulis maupun hasil wawancara dari subjek K2, diperoleh
data sebagai berikut:
1.

Kesulitan pada aspek bahasa atau penterjemahan
Pada materi metode grafik terutama dalam menyelesaikan soal cerita, subjek K2
mampu mengidentifikasi informasi dalam soal sehingga dapat memodelkan soal cerita ke
dalam bentuk matematis. Pada materi metode grafik subjek K2 juga mampu menangkap
apa yang ditanyakan dalam soal. Pada materi metode simpleks, subjek K2 tidak mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi informasi dalam soal. Subjek K2 dapat memahami
simbol-simbol dan notasi dalam soal dan juga dapat memahami apa yang ditanyakan
dalam soal. Oleh karenanya secara umum subjek K2 tidak mengalami kesulitan pada
aspek bahasa atau penterjemahan baik pada materi metode grafik atau metode simplek.

2.

Kesulitan pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian
Pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian ini, subjek K2 menggunakan
strategi yang benar baik pada materi metode grafik atau pada materi metode simplek.
Dapat disimpulkan subjek K2 tidak mengalami kesulitan pada aspek perencanaan atau
strategi penyelesaian pada kedua materi, yaitu materi metode grafik dan metode simplek.

3.

Kesulitan pada aspek proses penyelesaian
Pada materi metode grafik, subjek K2 kesulitan dalam memahami konsep garis
selidik. Dalam menentukan titik optimum dari daerah layak, subjek K2 menggunakan
perkiraan-perkiraan (pendekatan intuitif) saja. Pada materi metode simplek, subjek K2
mengalami kesulitan dalam memperbaharui tablo, yaitu tablo baru yang lebih optimum
dari tablo sebelumnya.

4.

Kesulitan pada aspek penyimpulan terhadap solusi
Pada aspek ini, subjek K2 tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpulan
terhadap jawaban dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal, baik
pada materi metode grafik atau pada materi metode simplek.

Subjek K3
Dari hasil dokumentasi tes tertulis maupun hasil wawancara dari subjek K3, diperoleh
data sebagai berikut:
1.

Kesulitan pada aspek bahasa atau penterjemahan
Pada materi metode grafik terutama dalam menyelesaikan soal cerita, subjek K3
mampu mengidentifikasi informasi dalam soal dan dapat memodelkannya dalam bentuk
matematis. Subjek juga dapat menentukan apa yang ditanyakan dalam soal. Pada materi
metode simplek, subjek K3 juga dapat memahami simbol dan notasi pada soal dan dapat
menentukan apa yang ditanyakan soal. Oleh karenanya secara umum subjek K3 tidak
mengalami kesulitan pada aspek bahasa atau penterjemahan baik pada materi metode
grafik atau metode simplek.
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2.

Kesulitan pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian
Pada aspek perencanaan atau strategi penyelesaian ini, subjek K3 menggunakan
strategi yang benar baik pada materi metode grafik atau pada materi metode simplek.
Dapat disimpulkan subjek K3 tidak mengalami kesulitan pada aspek perencanaan atau
strategi penyelesaian pada kedua materi, yaitu materi metode grafik dan metode simplek.

3.

Kesulitan pada aspek proses penyelesaian
Pada materi metode grafik, subjek K3 kesulitan dalam memahami konsep garis
selidik. Ini terlihat dari langkah penyelesaian yang dilakukan subjek K3 adalah dengan
mensubstitusikan titik-titik potong dari persamaan fungsi kendala dari daerah layak,
kemudian mencari titik optimumnya. Pada materi metode simplek, subjek K3 mengalami
kesulitan dalam menentukan bentuk kanonik siap simplek dan juga kesulitan dalam
menentukan tablo baru yang lebih optimum.

4.

Kesulitan pada aspek penyimpulan terhadap solusi
Pada aspek ini, baik pada materi metode grafik atau metode simplek, subjek K3 tidak
mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpulan terhadap jawaban dan menafsirkannya
sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam soal.

Pembahasan
Berdasarkan paparan data dan hasil analisis data, maka terdapat kesulitan belajar mahasiswa
pada mata kuliah proram linear untuk materi metode grafik dan metode simplek. Gambaran
lengkap tentang kesulitan belajar mahasiswa tersebut pada setiap aspek diagnosis dan pada
masing-masing materi dapat dilihat pada uraian berikut.
1.

Aspek bahasa atau penterjemahan
Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa dalam menyelesaikan soal cerita
dengan metode grafik, mahasiswa masih kesulitan dalam memodelkan masalah yang ada
dalam soal cerita menjadi bentuk matematis. Kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya
pemahaman mahasiswa terhadap bahasa soal, terutama kata-kata matematis. Kata-kata
matematis yang muncul dalam soal dalam penelitian ini misalnya adalah kata : “minimal
24 mg”. Mahasiswa masih kesulitan dalam menggunakan tanda pertaksamaan yaitu tanda
(≤, ≥, dan =) yang memenuhi masalah dalam soal. Pada materi metode simplek, untuk
aspek bahasa atau aspek penterjemah, mahasiswa cenderung tidak ada kesulitan karena
mampu mengidentifikasi dan memahami notasi dan simbol dalam soal. Mahasiswa juga
mampu mengidentifikasi apa yang ditanyakan dalam soal.

2.

Aspek perencanaan atau strategi penyelesaian
Pada aspek ini secara umum mahasiswa tidak mengalami kesulitan. Strategi yang
digunakan mahasiswa untuk menyelesaikan soal pada materi metode grafik dan metode
simplek sesuai dengan masalah yang ditanyakan dalam soal.

3.

Aspek proses penyelesaian
Pada aspek ini, mahasiswa kesulitan dalam menggunakan garis selidik sebagai garis
bantu untuk menentukan titik optimum (titik yang membuat fungsi sasaran minimum
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atau maksimum). Akibatnya kecenderungan mahasiswa adalah dengan mensubtitusikan
titik-titik potong dari fungsi kendala pada daerah layak ke dalam fungsi sasaran, baru
kemudian ditentukan titik optimumnya. Langkah penyelesaian ini tentu tidak sesuai
dengan konsep garis selidik.
Pada materi metode simplek, mahasiswa kesulitan dalam menentukan bentuk kanonik
siap simpleks. Kesulitan ini dikarenakan mahasiswa masih belum paham terhadap konsep
variabel pengetat dan variabel semu. Kesulitan lain adalah dalam menentukan tablo baru
yang lebih optimum.
4.

Aspek penyimpulan terhadap solusi
Pada aspek ini, untuk materi metode grafik dan metode simplek, mahasiswa tidak
mengalami kesulitan. Secara umum pada materi metode grafik dan metode simplek, jika
mahasiswa dapat melakukan proses penyelesaian dengan baik dan tepat, mahasiswa tidak
kesulitan dalam melakukan penyimpulan terhadap solusi/penyelesaian yang diperoleh.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan tentang kesulitan belajar
mahasiswa pada mata kuliah program linear materi metode grafik dan metode simplek sebagai
berikut ini:
1.

Pada soal metode grafik dengan soal cerita, mahasiswa kesulitan dalam aspek bahasa
atau penterjemahan. Kesulitan tersebut adalah dalam memodelkan soal ke dalam bentuk
matematis dan kesulitan dalam penggunaan tanda pertidaksamaan. Pada metode simplek
tidak ada kesulitan pada aspek ini.

2.

Pada aspek proses penyelesaian, kesulitan mahasiswa pada metode grafik adalah kesulitan
dalam menentukan daerah layak (daerah penyelesaian) dan kesulitan menentukan titik
optimum dengan bantuan garis selidik. Pada metode simplek kesulitan mahasiswa adalah
pada penentuan bentuk kanonik siap simplek dan penentuan tablo baru.

3.

Pada aspek perencanaan strategi dan penyimpulan terhadap solusi yang diperoleh,
mahasiswa tidak kesulitan pada metode grafik ataupun simplek.
Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan tersebut adalah (a) lupa syarat dan prosedur
ketika mengerjakan soal, (b) pemahaman yang masih lemah terhadap bahasa soal dan
simbol matematis khususnya simbol pertaksamaan dalam soal cerita, (c) pemahaman yang
belum utuh terhadap konsep dan tujuan garis selidik, (d) pemahaman yang masih lemah
terhadap konsep variabel semu dan variabel pengetat, (e) lemahnya materi prasyarat, dan
(f) kurangnya latihan dalam menyelesaikan soal.

Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dalam pembelajaran materi limit fungsi
terdapat beberapa hal yang disarankan kepada dosen pengampu sebagai berikut.
1.
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Dosen hendaknya banyak memberikan latihan soal cerita kepada mahasiswa untuk
dimodelkan bentuk matematisnya.
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2.

Pemberian tugas mandiri kepada mahasiswa.

3.

Dosen senantiasa memotivasi mahasiswa agar memaksimalkan belajar dan menuntaskan
penugasan yang diberikan.
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BENTUK PERJUANGAN KAUM INTELEKTUAL
DALAM NOVEL MANUSIA BEBAS
KARYA SUWARSIH DJAJAPUSPITO:
SEBUAH FAKTA SEJARAH
Sri iriyanti1, Bakti sutopo2

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengungkap perjuangan kaum intelektual pada masa
kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito. Permasalah dalam
penelitian ini adalah kehidupan dan bentuk perjuangan kaum intelektual pada masa
kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito. Pendekatan yang
digunakan adalah sosiologi sastra, yang berpandangan bahwa karya sastra refleksi
dari masyarakat pada waktu tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah metode kerja hermeunitika, karena penelitian ini melaksanakan pemaknaan
terhadap karya sastra. Setelah dilakukan penelitian terungkap bahwa kaum intektual
mempunyai kehidupan yang berat walau sebagai kelas sosial yang lebih tinggi daripada
rakyat kebanyakan; untuk memperjuangkan bangsanya dari kolonialisme kaum
intelektual Indonesia menempuh perjuangan melalui pendidikan, jurnalistik, dan
partai politik, dan dalam perjalanan perjuangannya, mereka juga dihadapkan pada
konflik terutama disebabkan perbedaan ideologi.
Kata kunci: novel, sosiologi sastra, kaum intelektual, perjuangan, dan kolonial.

PENDAHULUAN

N

ovel sebagai salah satu bentuk karya sastra mempunyai kemampuan mendekripsikan
persoalan hidup manusia baik secara individual maupun sosial. Karya sastra ini dapat
secara bebas mempresentasikan berbagai aspek kehidupan manusia.Hal itu adalah
berbagai peraturan dan norma-norma dalam interaksinya dengan lingkungan sehingga dalam
karya sastra (novel) terdapat makna tertentu tentang kehidupan.
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Karya sastra, termasuk novel di dalamnya merupakan cermin dari sebuah realitas kehidupan
sosial masyarakat. Dalam konteks pembicaraan ini, sebuah karya sastra yang baik memiliki
kemampuan dengan memuat kebenaran-kebenaran permasalahan kehidupan manusia dalam
berbagai dimensi. Pada dasarnya sastra tidak hanya sekedar karya yang bersifat imajinatif
dan pribadi, tetapi dapat pula merupakan cerminan atau rekaman budaya, suatu perwujudan
pikiran tertentu pada saat karya itu dilahirkan. Hal ini berarti setiap orang dapat melihat realitas
sosial dalam sebuah karya sastra bahkan sebagian karya sastra menjadi representasi terhadap
kebudayaan masyarakat tertentu. Faktor utama pendorong karya sastra mampu demikian itu
karena karya sastra tidak lahir begitu saja. Karya sastra dengan keberagaman tema dan aspek
kehidupan masyarakat, yaitu proses kreatif pengarang yang berusaha menciptakan karya yang
dapat menggambarkan kehidupan sosial tempat pengarang hidup.
Dapat dikatakan bahwa sastra berbicara tentang hidup dan kehidupan, tentang berbagai
persoalan hidup manusia, tentang kehidupan di sekitar manusia, yang semuanya diungkapkan
dengan cara dan bahasa yang unik. Artinya, pengungkapan dalam bahasa sastra berbeda
dengan cara-cara pengungkapan bahasa selain sastra. Kesusastraan sebagai suatu gambaran
tentang kehidupan. Kehidupan manusia dengan jiwa, pikiran, dan perasaannya. Dengan kata
lain sastra merupakan karya seni yang bermediumkan bahasa yang berkaitan dengan manusia
dan kemanusiaan.
Mengacu pada pernyataan tersebut dapatlah dikatakan bahwa kesusastraaan secara
tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan atau sebaliknya. Hubungan keduanya dapat
dikatakan saling mempengaruhi, Antara kehidupan dan kesusastraan terjadi hubungan timbal
balik. Manusia dapat belajar dari kesusastraan atau sebaliknya kesusastraan dihasilkan dengan
melihat kehidupan. Artinya, model-model kehidupan yang dikisahkan lewat cerita sastra dengan
medium bahasa. Cerita dalam sastra dikreasikan berdasarkan pengalaman hidup, pengamatan,
pemahaman, dan penghayatan terhadap berbagai peristiwa kehidupan yang secara faktual
dijumpai di masyarakat. Oleh karena itu, ia dapat dipandang sebagai salah satu interpretasi
terhadap kehidupan itu sendiri. Berbagai peristiwa dan alur cerita yang dikisahkan dalam karya
sastra secara logika memiliki potensi untuk dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat walau
secara faktual tidak pernah ada dan terjadi (Nurgiyantoro, 2005:5).
Kaitan dengan pernyataan di atas, terdapat novel yang memuat nilai-nilai sejarah. Novel
yang berkarakter tersebut dapat dikategorikan sebagai novel yang mampu membawa semangat
zaman. Hal itu dimungkinkan karena karya sastra merupakan fakta sejarah. Sastra sebagai
ciptaan manusia pada zaman tertentu atau melukiskan zaman tertentu sehingga di dalamnya ada
tautan yang terus menerus dan tak serta merta terputus dalam rangka membentuk rangkaian
sejarah.
Pengungkapan kehidupan masyarakat dalam sastra dapat digunakan dengan pendekatan
sosiologi sastra. Pendekatan ini paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian yang besar
terhadap aspek dokumenter sastra. Pandangan ini beranggapan bahwa sastra merupakan cermin
langsung dari pelbagai segi struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan
lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena akan mengungkap perjuangan
kaum intelektual pada masa kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito.
Beberapa alasan berkaitan pemilihan novel Manusia Bebas sebagai objek material penelitian di
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antaranya 1) novel ini melalui tokoh-tokohnya menggambarkan manusia Indonesia sebagai
subjek historis ketika Indonesia berada dalam kekuasaan kolonial; 2)Manusia Bebas novel
penting dalam rangkaian sejarah sastra Indonesia yang belum banyak dibahas di Indonesia,
melainkan pembahasan yang ada dilakukan oleh orang luar, salah satunya Shackford-Bradley;
3) novel ini memformulasikan hubungan berbagai kalangan atau relasi kelas, sehingga dapat
digunakan secondary source sejarah kehidupan pada masa kolonial, dan 4) novel ini pernah
mendapatkan penolakan penerbitan dari Balai Pustaka sehingga dapat diasumsikan bahwa ia
mempunyai kekhasan terutama isi dan nilainya.
Novel Manusia Bebas sebagaimana karya sastra yang lain. Novel tersebut mempunyai
berbagai dimensi yang dapat diungkap sebagai fokus penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian ini
tidak semua diteliti hanya akan difokuskan pada kehidupan sosial kaum intelektual dan bentuk
perjuangannya pada masa kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito.
Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini adalah kehidupan sosial kaum intelektual
pada masa kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito dan bentuk
perjuangan kaum intelektual pada masa kolonial dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih
Djajapuspito. Permasalah itu akan dijawab dengan salah satu pendekatan sastra, yaitu sosiologi
sastra.

METODE PENELITIAN
Apabila dilihat dari segi metode kerja yang digunakan, penelitian ini ternasuk penelitian
kualitatif. Hal itu dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta kemudian disusul
dengan menguraikan sampai pada tahap memberikan pemahaman dan penjelasan. Dalam hal
ini peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito
kemudian menganalisis isi novel dan mengaitkannya dengan perjuangan kaum intelektual
dari bebagai aspek dalam novel tersebut. Kecuali sebagai penelitian kualitatif, jika dilihat dari
tempat penelitian, penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian pustaka atau library research.
Penelitian pustaka adalah penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur
yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian
pengkategorian itu tepat dengan penelitian ini yang mengambil novel Manusia Bebas sebagai
objek penelitian.
Teknik analisis data adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran
penelitian. Langkah-langkah dalam menganalisis menggunakan metode sosiologi sastra. Adapun
langkah-langkahnya adalah pertama yaitu menganalisis unsur pembangun novel, meskipun tidak
secara eksplisit, karena karya sastra dengan pendekatan apapun tidak bisamengesampingkanperan
unsur pembangun novel.langkah selanjutnya adalahmengaitkan deskripsi tersebut dengan
permasalahan menggunakan teori sosiologi sastra, misalnya hubungan antar individu, kehidupan
sosial, dan bentuk kegiatan masing-masing subjek yang ada di dalamnya. Dengan kata lain
teknik analisis data pada penelitian dapat dikategorikan sebagai teknik analisis data dengan cara
kerja hermeunitik. Pada umumnyametode hermeneutika sebagai metode untuk memahami
buku-buku agama, maka metode ini dianggap tepat untuk memahami karya sastra karena
ada kemiripan antara keduanya. Salah satunya apabila kitab-kitab agama berkaitan dengan
keyakinan,sedangkan sastra erat dengan sesuatu yang imajinatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Sosiologi Sastra
Pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan saat ini menaruh perhatian
yang besar terhadap aspek dokumenter sastra dan landasannya adalah gagasan bahwa sastra
merupakan cermin zamannya. Dalam hal itu tugas sosiologi sastra adalah menghubungkan
pengalaman tokoh-tokoh khayal dan situasi ciptaan pengarang itu dengan keadaan sejarah
yang merupakan asal usulnya. Dengan kata lain, sosiologi sastra juga dipengembangan dari
teori kesejarahan, yang beranggapan karya sastra memuat nilai-nilai sejarah suatu masyarakat.
Pedekatan yang dilakukan terhadap karya sastra pada dasarnya ada dua, yaitu pendekatan
intrinsik dan pendekatan ekstrinsik. Unsur-unsur merupakan unsur-unsur dalam yang diangkat
dari isi karya sastra, seperti tema, alur atau plot, perwatakan, gaya bahasa dan penokohan.
Sedangkan unsur-unsur ekstrinsik berupa pengaruh dari luar yang terdapat dalam karya sastra
itu diantaranya sosiologi, politik, filsafat, antropologi dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini merupakan
pendukung dalam pengembangan karya sastra, dengan demikian ilmu-ilmu tersebut erat
hubungannya dengan karya sastra. Analisis aspek ekstrinsik karya sastra ialah analisis karya
sastra itu sendiri dari segi isinya, dan sepanjang mungkin melihat kaitannya dengan kenyataankenyataan dari luar karya sastra itu sendiri.
Pendekatan sosiologis atau pendekatan ekstrinsik biasanya mempermasalahkan sesuatu
diseputar sastra dan masyarakat bersifat sempit dan eksternal. Yang dipersoalkan biasanya
mengenai hubungan sastra dan situasi sosial tertentu, sistem ekonomi, sosial, adat istiadat, dan
politik. Dapat dipahami bahwa bilamana seseorang ingin mengetahui keadaan sosiologis dari
suatu masa karya tertentu ditulis, kita memang belum tentu dapat mengenal tata kemasyarakatan
yang ada pada waktu itu, tetapi setidak-tidaknya kita dapat mengenal tema mana yang kira-kira
dominan pada waktu itu melalui pendekatan sosiologis.
Suatu hal yang perlu dipahami dalam melakukan pendekatan sosiologi ini adalah bahwa
walaupun seorang pengarang melukiskan kondisi sosial yang berada di lingkungannya, namun
ia belum tentu menyuarakan keinginan masyarakatnya. Dari arti ia tidaklah mewakili atau
menyalurkan keinginan-keinginan kelompok masyarakat tertentu, yang pasti pengarang
menyalurkan atau mewakili hati nuraninya sendiri, dan bila ia kebetulan mengucapkan sesuatu
yang bergejolak dimasyarakat, hal ini merupakan suatu kebetulan ketajaman batinnya dapat
menangkap isyarat-isyarat tersebut. Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa
analisis sosiologi sastra bertujuan untuk memaparkan dengan cermat fungsi dan keterkaitan
antarunsur yang membangun sebuah karya sastra dari aspek kemasyarakatan pengarang,
pembaca, dan gejala sosial yang ada.
Kehidupan Kaum Intelektual dalam Novel Manusia Bebas Karya
Kaum intelektual dapat dideskripsikan sebagai kaum yang mengutamakan rasional sebagai
medium utama, dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Kaum intelektual bukan
sekedar mesin yang menari antara in- dan out-put. Pada mereka dituntut kejelian (keelokan)
kepiawaiannya untuk dapat melihat peran dari perkembangan nasional, yang bererti juga
kemampuan untuk melihat hari depan. Dan hari depan hanya dapat digalang dengan perhitungan
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dan amal hari ini. Penalarannya menggunakan reflektor yang tertuju ke depan, bukan tertuju ke
belakang sebagai mana dalam kebudayaan purba, kebudayaan animis, dinamis dan pemujaan
leluhur, kebudayaan kuburan. Sejarah bangsa ini mencatat semua proses perubahan itu, baik
radikal (revolusi) maupun fundamental (reformasi) tidak terlepas dari peran intelektual.
Dalam konteks Indonesia khususnya, kaum intelektual mempunyai peran penting. Kaum
intelektual sebagai motor utama menuju pemikiran rasional dalam rangka nasionalisme menuju
ke bangsa yang merdeka. Kenyataannya intelektual muda yang mendapatkan pendidikan lebih
tinggi dari masyarakat Indonesia lainnya. Mereka menyadari bahwa bangsa ini terlalu rendah
menjadi negara budak bagi pihak-pihak kolonial. Kaum intelektual yang menjadi pengubah
arah perjuangan bangsa ini dari yang tadinya berjuang dengan otot dan ternyata kalah, beralih
haluan menjadi berjuang dengan organisasi sebagai media untuk mencapai tujuan Indonesia
merdeka. Kehidupan kelas sosial ini dapat ditemukan dalam karya sastra, khususnya dalam
novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djojopuspito.
Novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djojopuspito merupakan karya sastra yang
dapat difungsikan untuk mencari fakta sejarah tentang representasi masyarakat (mentalistas
masyarakat) pada masa kolonial, terutama masalah pendidikan.
Novel di atas merupakan karya sastra yang menandai masa kelahiran (1930-1950-an)
pengarang perempuan. Sesungguhnya karya ini telah muncul pada tahun 1930-an dalam bahasa
Sunda. Namun, saat itu roman ini menjadi salah satu karya yang ditolak Balai Pustaka (BP).
Alasannya, dianggap terlalu maju dan tidak bisa dicerna oleh pembaca Hindia Belanda ketika
itu. Uniknya, sekalipun ditolak penerbitannya, Buiten Het Gareel ternyata mampu menarik
perhatian. Ahli sastra Indonesia, A Teeuw, bahkan pernah menyatakan Buiten Het Gareel sebagai
karya sastra teragung yang pernah hadir pada periode Balai Pustaka.
Tokohutamadalam novel ManusiaBebasadalahSudarmodanSulastri.Dalam novel ini, SudarmodanSulastridiceritakansebagaisepasangsuamiistri yang tinggal di Bandung danmemilikidua
orang anak.Selain beberapa temannya, Sudarmo dan Sulastri dapat dikatakan sebagai golongan
masyarakat intelektual. Indikator yang dapat diungkap adalah bahawa golongan mereka adalah
manusia-manusia yang terdidik dan mempunyai pola pikir berbeda dengan manusia yang lain.
Akan tetapi, kehidupan mereka tidak lebih baik dari masyarakat yang lain. Mereka juga diliputi
kesengsaran dan keterbatasan terutama yang bersifat meterial.
Kehidupan kelompok masyarakat itu dalam kondisi yang memperihatikan dan harus
memperjuangkan hidupnya, baik secara fisik maupun mental. Hal itu terjadi karena mereka
mengalami intimidasi oleh fakta kehidupan yang ada. Mereka menganggap kehidupan masyarakat
pada masa itu diliputi oleh kebodohan dan kesulitan di bidang ekonomi. Hal itu dapat dilihat
pada kutipan berikut.
Guru-guru menggerutu tentang gajih mereka. Sedangkan aku sendiri takkan disebut
hidup mewah dengan uang sebanyak f 40,-.... memang kau merasa berkewajiban menepati janji-janji kita, biar kita tiap bulan harus mencicil utang dengan jumlah f 150,- (Djajapuspito, 2000: 27).
Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa mereka tidak hidup bermewah-mewah,
bahkan dalam kondisi sebaliknya. Mereka banyak menaggung utang yang lebih besar daripada

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

137

pendapatan yang dihasilkan. Padahal pada masa itu kaum inteletual termasuk kelas sosial tinggi,
tetapi mereka juga mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupannya.
Kaum intelektual juga dihadapkan pada konflik dengan rekan-rekannya. Dominan konflik
yang ada area ini adalah konflik berkaitan perbedaan konsep dan garis politik antara mereka.
Kelompok ini berpandangan idealisme masing-masing mereka harus dipertanhankan dan itu
siatu yang prinsipil. Hal itu tampak di bawah ini.
Kepada dia mereka menyimpan buah hati mereka. Waluyo mengetahui ini dan membangkitkan kemarahan Sudaramo dengan ejekannya borjuis yang kadang-kadang ucapkan. Perkataan borjuis ini adalah ucapan yang mengandung arti banyak sekali, yaitu kesombongan, tak mengindahkan perasaan orang lain, egoisme, dan keangkuhan diri dan
sebagainya (Djajapuspito, 2000: 54).
Waluyo merupakan salah seorang teman Sudarmo yang sering terlibat konfrontasi
dengan dia. Selain itu, Waluyo adalah seorang propagandis dan anggota sebuah partai politik.
Waluyo seringkali mengluarkan pendapat yang memancing emosi Sudarmo. Ketika pertama
berkunjung ke rumah Sudarmo di Purwakarta, Waluyo sudah mengluarkan perkataan yang
menusuk perasaan Sudarmo.
Jamil: “Apakah kita dapat tunjangan untuk isteri?”
Waluyo memotong ucapannya:”Rupa-rupanya seperti hadiah perkawinan saja.”
Sudarmo agak tertusuk, karena ia mengerti bahwa Waluyo dengan cara tidak langsung
mencemoohkan dia, menjawab dengan tajam:”Saya baru saja menikah dan tak dapat
membuat peraturan untuk menganjurkan poligami. Saudara-saudara, biar kita bersikap
bersungguh-sungguh.”(Djajapuspito, 2000: 34)
Perjuangan cukup keras untuk eksis dalam kehidupan harus dilakukan oleh kaum
intelektual pada masa kolonial. Meskipun termasuk kelompok terpandang, kaum intelektual
harus pandai mengatur ekonomi keluarganya. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mendukung
perjuangan mereka, terutama di bidang pendidikan seperti halnya membiayai lembaga sekolah
yang didirikannya.
Arloji itu adalah pemberian dari Marti, tapi apalah gunanya ini, jika orang sangat butuh
akan uang dn sebetulnya sudah bangrut karena bekerja keras selama dua tahun di satu sekolah nasional? Apalagi karena mengurus bayi itu berat sekali (Djajapuspito, 2000: 157).
Sudarmo bekerja sebagai seorang direktur Sekolah PerguruanKebangsaan, tetapi gajinya
tidak cukup untuk menutup kebutuhan keluarga, sehingga harus menjual berbagai barang yang
ia miliki, termasuk sebuah jam yang sebenarnya dikaguminya. Akan tetapi, tuntutan lebih kuat
daripada sekadar mengoleksi arloji tersebut.
Bentuk Perjuangan Kaum Intelektual pada Masa Kolonial
Novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito mengisahkan kehidupan dan perjuangan
kaum inteletual Indonesia dalam rangka membuat kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik
dan berpendidikan. Dilihat dari kisah yang ada di dalam novel ini, terdapat dua area penting
yang menjadi fokus utama kaum intelektual pada masa kolonial, yakni pendidikan dan politik.
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Pendidikan dianggap sebagai faktor penting untuk mewujudkan kemerdekaan yang
diimpikan oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan pada diri komponen
masyarakat Indonesia akan menjadikan masyarakat Indonesia berpikir rasional dan logis.
Sebagai tokoh utama dalam novel ini, sosok Sudarmo menjadi sosok sentral untuk mengungkap
sepak terjang kaum intelektual pada masa kolonial.
Sudarmo dalam novel ini dihadirkan sebagai orang yang mempunyai peran sentral di
ranah pendidikan. Ia sebagai direktur Sekolah Perguruan Kebangsaan. Hal itu tampak pada
kutipan di bawah ini.
Dalam tahun 1933 lah Sulastri memasuki rumah kediamannya yang baru. Beberapa perabot rumahtangga seperti meja, kursi dan lemari, telah dikirim lebih dahulu dari Purwakarta ke Bandung...Sudarmo adalah direktur pada Sekolah Perguruan Kebangsaan di
Bandung ( Djajapuspito, 1975: 65).
Sekolah yang dipimpin oleh Sudarmo adalah Sekolah Keguruan Kebangsaan di Bandung.
Sudarmo bekerja sebagai seorang direktur Sekolah Perguruan Kebangsaan yang terdiri atas
HIS (Sekolah Dasar) dan MULO (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), dengan jumlah guru
lima belas orang. Untuk meringankan beban suaminya, Sulastri juga membantu sebagai guru.
Sudarmo memiliki hubungan baik dengan Sukarno dan istrinya Zus Inggit. Sebagai seorang
guru, Sudarmo sangat tekun, rajin dan kreatif. Perannya sebagai guru diawali dengan menjadi
cantrik. Akan tetapi dia tidak nyaman menjadi cantrik hanya sekitar dua Minggu dan merasa
tidak nyaman dengan sistem itu sehingga kembali ke Jakarta. Hal itu tampak pada kutipan di
bawah ini.
“Aku datang dan tinggal di rumah Bung Karno. Oleh karena Pengurus Besar mengadakan peraturan supaya semua guru menjadi cantrik dahulu untuk menghindari dengan
kebijaksanaan onderwijks verbod itu, maka aku harus pura-pura menjadi cantrik (Djajapuspito, 2000: 76).
Sudarmo dan Sulastri serta kawan-kawan mempunyai beragam pengalaman baik yang
menyedihkan maupun yang menyenangkan ketika menjalankan perguruan di mana mereka
mengabdi. Berbagai konflik kepentingan dan latar belakang kehidupan dan politik mewarnai
kisah mereka dalam roman ini. Di sekolah mereka adalah sebagai seorang pegawai administrasi,
karena ia dilarang mengajar oleh gubernemen onderwijs verbod . Onderwijs verbod adalah
suatu aturan yang mengancam para guru nasionalis. Jika mendapatkan situasi itu, bagi yang
bersangkutan dan keluarga adalah ancaman. Dalam konteks novel itu seperti yang dialami oleh
Waluyo, teman separtai Sudarmo, Jamil, dan juga Sudarmo.
Meskipun berkecimpung di dunia pendidikan yang secara tulus berkeinginan mencerdaskan
bangsa, Sudarmo tetap mengalami ketertekanan secara politis. Sebagai sektor yang penting,
keberhasilan pendidikan hal utama dan berada di rangkaian terdepan kebutuhan masyarakat
sehingga keberhasilannya juga dianggap sebagai keberhasilan partai politik tertentu. Hal itu
berakibat pada diri Sudarmo menjadi dilema dan harus bisa menjaga netralitasnya. Padahal
sekolah yang Sudarmo pimpin tidak bisa lepas dengan sendirinya karena sekolah juga dirikan
oleh Partai Kebangsaan. Keberadaan Sudarmo dan sekolahnya juga sering digoyang oleh partai
lain, salah satunya dari Partai Marhaen.
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Kejadian ini ini besar pengaruhnya pada sekolah Sudarmo, karena murid-muridnya adalah
anak-anak dari anggota partai, apakah mereka anggota dari Partai Kebangsaan maupun anggota
dari Partai Marhaen. Mereka semua betul-betul anak rakyat (Djajapuspito, 2000: 96).
Untuk membantu kemajuan pendidikan, Sudarmo menerbitkan majalah dan surat kabar.
Dia berpandangan bahwa dengan surat kabar dapat menyebarkan ide-idenya kepada masyarakat.
Selain itu, surat kabar dapat digunakan sebagai media yang relatif bebas untuk mengluarkan
gagasan yang mengarah pada pembakitan nasionalisme masyarakat.
Majalah Sudarmo Penghidupan Rakyat keluar. Sampulnya hijau muda; isinya adalah karangan-karangan Sudarmo sendiri, yang menurut anggapan orang, tak dapat menggunakan penanya. “orang bilang, bahwa aku hampir tak dapat mengisi satu halaman saja.
Aku membuktikan kepada mereka, bahwa aku dapat mengisi dua puluh kolom penuh
(Djajapuspito, 2000: 181).
Proses penerbitan yang dilakukan oleh Sudarmo juga tidak karena proses itu memerlukan
modal yang banyak. Salah satu cara dia agar tetap bekerja adalah menghubungi para kawannya
agar mau mnejadi langganan surat kabarnya. Kawan-kawannya tidak semua tertarik dan besedia
menjadi konsumennya sehingga dana yang masuk tidak sesuai harapan Sudarmo. Hal itu
mengakibatkan edisi kedua surat kabar itu tidak bisa terbit.
Selain di bidang pendidikan dan jurnalistik, kaum intelektual pada masa itu juga
melakukan perjuangan melalui bidang politik. Kaum inteletual juga masuk sebagai anggota
partai politik. Partai politik juga dianggap sebagai sarana perjuangan yang strategis karena
dengan partai politik para anggota dapat memperkuat ideologi yang dianutnya. Dalam novel
Manusia Bebas tereksplisit dua nama partai, yaitu Partai Marhaen dan Partai Kebangsaan.
Akan tetapi setelah Karno memilih Partai Kebangsaan sesudah partainya yang dulu
pecah menjadi dua, yaitu: Partai Kebangsaan dan Partai Marhaen ada sedikit keretakan antara
dia dengan Supardi (Djajapuspito, 2000: 54).
Direpresentasikan dalam novel Manusia Bebas bahwa selain sebagai sarana perjuangan,
partai politik mampu menyatukan dan memisahkan dua manusia berlain jenis. Menganut
ideologi yang sama secara politis memperkuat hubungan antar mereka. Bahkan perkawinan
yang terjadipun dapat disebabkan karena kesamaan dalam keyakinan politik. Hal itu tampak
pada kutipan di bawah ini.
Memang zaman aneh; perkawinan dilangsungkan menurut kayikanan politik antara pria
dan wanita yang dulu tak akan berjumpa satu sama lain, pemuda dan pemudi kawin
tanpa menanyakan asal-usul dan gelar. Tak ada tuan dan hamba. Semua orang adalah
saudara. Dan tidak ada orang yang menanyakan (Djajapuspito, 2000: 17).
Selain itu, berdasarkan kutipan di atas dapat diungkap bahwa keyakinan dalam berpolitik
mengarahkan dan mendidik manusia Indonesia menjadi manusia yang egaliter. Di antara mereka
tidak ada perbedaan status dan kelas, yang ada adalah satu tekad memperjuangkan bangsa agar
tidak menjadi budak bangsa lain.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Dari pembahasan novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito di atas dapat diambil
simpulan sebagai berikut.
1.

Karya sastra dapat digunakan sebagai sumber informasi meskipun bukan yang utama
karena karya sastra adalah fakta kesejarahan suatu masyarakat pada era tertentu. Salah
satu karya sastra Indonesia yang terdapat fakta sejarah adalah novel Manusia Bebas karya
Suwarsih Djajapuspito.

2.

Dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih Djajapuspito dapat diungkap kehidupan dan
bentuk perjuangan kaum intelektual Indonesia pada masa kolonial apabila novel tersebut
dikaji dengan paradigma sosiologi sastra.

3.

Kaum intelektual yang direpresetasikan dalam novel Manusia Bebas karya Suwarsih
Djajapuspito adalah kaum inteletual yang mengalami gonjangan kehidupan baik secara
individual maupun komunal.

4.

Dalam mengaktualisasikan perjuangan mencerdaskan masyarakatnya, kaum intelektual
setidaknya menggunakan tiga sarana, yakni pendidikan, jurnalistik, dan partai politik.

Saran
1.

Bagi peneliti sastra, penelitian terhadap karya sastra Indonesia yang terbit pada masa
kolonial, utamanya tahun 1930-an dapat dimaksimalkan karena karya sastra tersebut,
terutama yang tidak diterbitkan oleh Balai Pustaka, memberikan informasi tentang bebagai
hal, terutama lahirnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia pada masa itu.

2.

Penelitian terhadap karya sastra Indonesia yang lahir pada masa kolonial, selain
dengan sosiologi sastra, juga dapat menggunakan perspektif postkolonialisme. Dengan
postkolonialisme dapat mengungkap pula persepektif pribumi atau terjajah terhadap
kaum penjajah dan sekaligus dapat mengungkap pola-pola resistensi atau penempatan
diri pribumi secara mental.
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Abstrak
Penelitian ini mencoba mengkaji dan memahami berbagai problematika
mahasiswa yang berimbas pada rendahnya partisipasi dalam pelbagai organisasi dan
program kemahasiswaan. Target jangka panjangnya adalah terpetakannya dengan
jelas berbagai permasalahan mahasiswa, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam
memberikan berbagai alternatif solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Penentuan jumlah sampel menggunakan
aturan Cochran dengan taraf signifikansi 5% dan margin of error sebesar 5%. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efikasi diri mahasiswa merupakan
problematika utama yang dihadapi para mahasiswa. Rendahnya efikasi diri akan
menyurutkan semangat, motivasi, kegigihan, keuletan, dan kreativitas berfikir, dan
cenderung ‘pasrah’ terhadap keadaan. Hal inilah yang mengakibatkan partisipasi dan
prestasi mahasiswa pada organisasi dan program kemahasiswaan mengalami stagnasi.
Keywords: problematika, organisasi, mahasiswa, kurikuler, efikasi diri

PENDAHULUAN

P

endidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
sesuai dengan UUD 1945 serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu misi pendidikan nasional adalah
memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan
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keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan
atau global
Mahasiswa sebagai luaran dari sistem pendidikan nasional yang akan menjadi penggerak
bangsa di masa depan. Oleh karena itu, salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat
diukur dari kualitas mahasiswanya saat ini. Mahasiswa yang berkualitas adalah mahasiswa yang
memiliki multi kecerdasan, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. Berpijak
dari itu, proses pembelajaran perguruan tinggi harus mampu mengembangkan Soft skills dan
hard skills mahasiswa serta mampu membangkitkan, menumbuhkan, dan mengembangkan
berbagai dimensi kecerdasan tersebut. Soft skills mahasiswa dapat dikembangkan melalui
berbagai program, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut di atas, (Wagner, 2008) menyebutkan bahwa terdapat tujuh
survival skills yang memiliki peranan penting di era global ini, yakni: (1) berpikir kritis dan
pemecahan masalah; (2) kolaborasi melalui jaringan dan memimpin dengan pengaruh; (3)
lincah dan mampu menyesuaikan diri; (4) inisiatif dan kewirausahaan; (5) komunikasi yang
efektif baik tertulis maupun tidak tertulis; (6) mengakses dan menganalisis informasi; dan (7)
imajinasi dan daya khayal. Dengan demikian, agar para lulusan mampu bertahan dan menjadi
pemenang dalam berbagai tantangan kerja, maka menjadi sangat penting untuk memiliki soft
skill yang mumpuni.
Salah satu indikator intensifikasi pengembangan soft skill mahasiswa dapat terlihat dari
tingkat partisipasi mahasiswa pada pelbagai organisasi kemahasiswaan dan program-program
kemahasiswaan. Rendahnya angka partisipasi mahasiswa pada kedua hal tersebut, akan
menjadikan pengembangan soft skill mahasiswa mengalami stagnasi. Oleh karena itu, menjadi
penting untuk dikaji bagaimana tren keterlibatan mahasiswa pada pada pelbagai organisasi
kemahasiswaan dan program-program kemahasiswaan, bagaimana kendala yang terjadi
dilapangan, serta hal apa sajakah yang menjadi penghambat pengembangan soft skill tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Survei
dilakukan pada mahasiswa STKIP PGRI Pacitan, yang terdiri dari mahasiswa Program Studi
Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris,
Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jumlah responden yang
dilibatkan pada penelitian ini adalah 93 responden—Tabel Cochran—yang diambil dengan
sistem random sampling, menggunakan selang kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 5%.
Total 93 responden tersebut didistribusikan secara proporsional pada masing-masing program
studi, berdasarkan proporsi seluruh mahasiswa yang ada (Tabel 1). Lebih lanjut, prosedur
pemilihan responden mengikuti alur sebagaimana Gambar 1.
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sebagaimaana Gambarr 1.
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Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini mengadopsi prosedur (Lodico, Spaulding, &
Voegtle, 2006), yang menyebutkan bahwa terdapat lima langkah pada penelitian survei kualitatif.
Kelima langkah tersebut adalah, penyusunan desain dan rancangan penelitian, pemilihan sampel,
pengendalian sampel, penyelesaian administratif penelitian dan pengumpulan data, dan analisis
data. Pengambilan data dilakukan di kampus STKIP PGRI Pacitan, yang terletak di Jalan Cut
Nyak Dien 4A Ploso Pacitan, pada tanggal 10 s.d. 20 Februari 2014.
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Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif tentang
persepsi mahasiswa terhadap organisasi dan program-program kemahasiswaan. Sesuai dengan
bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode angket dan wawancara mendalam.
Angket digunakan untuk mengetahui gambaran respons mahasiswa tentang organisasi dan
program-program kemahasiswaan. Sedangkan wawancara mendalam lebih ditujukan untuk
mengetahui penyebab rendahnya minat untuk mengikuti organisasi dan program-program
kemahasiswaan.
Teknik analisis data di lapangan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus-menerus sampai tuntas, menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan
Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan hingga menghasilkan data jenuh.
Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.
Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display),
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) (Miles & Huberman,
1994). Analisa data dilakukan secara total untuk seluruh program studi yang ada di STKIP
PGRI Pacitan dan juga secara khusus dilihat berdasarkan program studi, tingkat/semester, dan
jenis kelamin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemahaman mahasiswa akan keberadaan pelbagai organisasi kemahasiswaan dan
program-program kemahasiswaan sangat tinggi. Mulai dari organisasi pada level himpunan
mahasiswa jurusan, badan eksekutif mahasiswa, badan legislatif mahasiswa, bahkan hingga
pelbagai organisasi ekstra kampus. Selain itu, sekalipun tidak sebanyak pemahaman akan
organisasi kemahasiswaan, pemahaman mahasiswa akan pelbagai program kemahasiswaan juga
tinggi. Lebih dari itu, mahasiswa sebenarnya telah menyadari bahwa organisasi dan program
kemahasiswaan sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang mahasiswa, sebagai wahana
untuk mengekspresikan diri, mengasah kompetensi yang dimiliki.
Pemahaman akan keberadaan dan manfaat pelbagai organisasi dan program kemahasiswaan
tidak serta-merta menjadikan tingkat partisipasi mahasiswa yang tinggi. Sebesar 40% responden
saja yang mengatakan pernah mengikuti organisasi mahasiswa. Itu pun baru sebatas mengikuti,
jadi tidak selamanya mereka aktif secara penuh dalam berorganisasi.
Terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa dalam mengikuti organisasi
kemahasiswaan. Pertama, faktor pendorong yang menjadi motivasi bagi mahasiswa yang
memutuskan untuk bergabung pada organisasi kemahasiswaan. Faktor pendorong terbesar
adalah keinginan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, dengan jumlah responden memilih
alasan ini sebesar 29%. Alasan kedua adalah keinginan untuk menjadi seorang aktivis, dengan
23%. Sementara keinginan untuk mencari teman, relasi dan jejaring menduduki peringkat ketiga
dengan 11%. Sedangkan sisanya, memiliki alasan ingin menjadi agen kontrol sosial (6%), hanya
iseng dan ikut-ikutan saja masing-masing sebesar 2%.
Kedua, alasan mahasiswa yang enggan berkecimpung pada organisasi kemahasiswaan.
Terdapat banyak alasan yang menyebabkan seorang mahasiswa tidak mau bergabung dalam
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organisasi kemahasiswaan. Alasan yang paling utama adalah ketakutan mereka dalam membagi
waktu (41%). Selain itu, tidak sedikit pula mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, sehingga tidak
ada waktu untuk terlibat lebih jauh dalam organisasi kemahasiswaan. Sebanyak 18% responden
menyatakan kuliah sambil bekerja. Ketakutan mengganggu jadwal perkuliahan menjadi alasan
ketiga dengan 12 responden (13%). Sedangkan sisanya, karena malu, minder, dan juga malas.

Gambar 2. Berbagai Faktor Pendorong Keterlibatan Mahasiswa
pada Organisasi Kemahasiswaan

Gambar 3. Berbagai Faktor Penghambat Keterlibatan Mahasiswa
pada Organisasi Kemahasiswaan
Besarnya tingkat partisipasi mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan, juga ditentukan
oleh persepsi mereka akan organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Sebagian besar mahasiswa
menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan itu penting (58% responden). Bahkan 32%
menyatakan bahwa organisasi kemahasiswaan sangat penting. Namun demikian, proporsi ini
mengalami penurunan pada tingkat keinginan mahasiswa untuk bergabung pada organisasi
kemahasiswaan. Tercatat 52% responden menyatakan ingin mengikuti dan 24% responden
menyatakan sangat ingin mengikuti. Sementara itu, 9% responden menyatakan tidak ingin
mengikuti, dan bahkan 4% lainnya, menyatakan sangat tidak ingin mengikuti.
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Gambar 4. Proporsi Keinginan Mahasiswa untuk Berorganisasi
Keinginan mahasiswa untuk berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan menurut jenis
kelamin, tingkat, dan asal program studi juga sangat bervariasi. Berikut adalah tabel partisipasi
mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan.
Tabel 2. Tingkat Keinginan Mahasiswa pada Organisasi Kemahasiswaan
Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat, dan Program Studi
Base: Semua Responden (n = 93)
Persentase
Sangat
ingin
mengikuti

Ingin
mengikuti

Tidak
Sangat
ingin
Tidak ingin
mengikuti mengikuti

31%
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7%

7%
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Tingkat

Program
Studi

148

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

Layaknya keterlibatan mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan, partisipasi mahasiswa
pada program kemahasiswaan juga masih sangat rendah (Gambar 5). Sejumlah mahasiswa
yang pernah mengajukan program-program kemahasiswaan tersebut selanjutnya mengalami
eliminasi kembali. Akibatnya, jumlah mahasiswa yang berhasil dinyatakan menang dan didanai
sangat kurang.

Gambar 5. Gambaran Partisipasi Mahasiswa pada Program Kemahasiswaan
Jumlah mahasiswa yang pernah mengajukan proposal atau bahkan yang pernah dibiayai
sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ketakutan mahasiswa tidak bisa membagi
waktu menjadi penyebab utama, dengan 30% responden yang memilih. Disusul pada urutan
kedua dengan 17% responden yang menyatakan kuliah sambil bekerja dan 15% menyatakan
belum pernah mendengar atau tahu lebih rinci dan komprehensif tentang program-program
kemahasiswaan.

Gambar 6. Berbagai Faktor Penghambat Keterlibatan Mahasiswa
pada Program Kemahasiswaan
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Rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa pada program-program kemahasiswaan tidak
terlepas oleh persepsi terhadap program kemahasiswaan. Sebagian besar mahasiswa menyatakan
bahwa program kemahasiswaan itu penting (59% responden), dan bahkan 31% menyatakan
bahwa program kemahasiswaan itu sangat penting. Namun demikian, proporsi ini mengalami
penurunan pada tingkat keinginan mahasiswa untuk bergabung pada organisasi kemahasiswaan.
Partisipasi mahasiswa pada program-program kemahasiswaan masih sangat kurang.
Berikut adalah proporsi mahasiswa yang telah berpartisipasi dengan mengajukan proposal
pada masing-masing program kemahasiswaan tersebut.

Gambar 7. Proporsi Keinginan Mahasiswa Berpartisipasi
Berpijak hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diperoleh beberapa hal
mengenai perspektif mahasiswa terhadap organisasi dan program kemahasiswaan serta berbagai
penyebab rendahnya tingkat partisipasinya sebagai berikut. Pertama, pemahaman mahasiswa
terhadap organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus sangat baik. Apabila
dibandingkan di antara keduanya, diketahui bahwa pemahaman terhadap organisasi intra
kampus lebih tinggi dari pada organisasi ekstra kampus. Sumber informasi tentang organisasi
kemahasiswaan yang terbanyak berasal dari teman mahasiswa lain. Sedangkan dosen, menjadi
sumber informasi kedua setelahnya. Kemudian disusul oleh peran saudara, media masa, dan
keluarga sebagai sumber informasi lainnya.
Lebih dari itu, sebagian besar mahasiswa juga menyadari bahwa mengikuti organisasi
kemahasiswaan merupakan sesuatu hal yang penting atau sangat penting. Bahkan pada
prinsipnya sebagian besar dari mahasiswa juga menginginkan untuk mengikuti organisasi
kemahasiswaan. Namun demikian, hal ini tidak berimplikasi pada tingkat partisipasi mahasiswa
dalam berorganisasi. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan masih
sangat rendah, baik pada organisasi intra kampus maupun ekstra kampus. Kondisi ini tersebar
secara merata pada masing-masing kategori, baik apabila dilihat dari jenis kelamin, program
studi, maupun tingkat atau tahun angkatan mahasiswa.
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Kedua, pemahaman mahasiswa terhadap program-program kemahasiswaan relatif baik.
Namun demikian, proporsi pemahamannya masih rendah apabila dibandingkan dengan
pemahaman mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Pemahaman mahasiswa pada
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dan
Program Hibah Bina Desa (PHBD) relatif sama. Sumber informasi tentang program-program
kemahasiswaan yang terbanyak berasal dari teman mahasiswa lain. Sedangkan dosen, menjadi
sumber informasi kedua setelahnya. Kemudian disusul oleh peran media masa, dan keluarga
sebagai sumber informasi lainnya.
Pada dasarnya, sebagian besar mahasiswa menyadari bahwa program-program
kemahasiswaan itu penting atau bahkan sangat penting. Lebih dari itu, sebagian besar mahasiswa
juga menginginkan untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Namun demikian, hal ini tidak
berimplikasi pada tingkat partisipasi mahasiswa dalam program-program kemahasiswaan.
Tingkat partisipasi mahasiswa dalam program-program kemahasiswaan masih sangat rendah,
baik pada Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW),
maupun Program Hibah Bina Desa (PHBD). Rendahnya partisipasi ini tersebar secara merata
pada masing-masing kategori, baik apabila dilihat dari jenis kelamin, program studi, maupun
tingkat atau tahun angkatan mahasiswa.
Ketiga, rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan disebabkan
oleh berbagai faktor. Ketakutan mahasiswa tidak bisa membagi waktu menjadi faktor tertinggi
yang memicu rendahnya tingkat partisipasi mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan. Di
samping itu, banyaknya mahasiswa yang kuliah sambil bekerja juga menjadi penyebab rendahnya
partisipasi mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan. Sedangkan ketakutan mahasiswa bahwa
berorganisasi akan mengganggu jadwal perkuliahan. Selain itu, ketidaktahuan akan organisasi,
kemalasan, dan rasa malu atau minder yang berlebihan menjadi penyebab pelengkap lainnya.
Intinya, rendahnya partisipasi pada organisasi kemahasiswaan cenderung terletak pada mind
set mahasiswa yang tidak benar. Ketakutan tidak bisa membagi waktu, ketakutan mengganggu
jadwal perkuliahan, kemalasan, dan rasa malu atau minder menjadi salah satu indikator belum
terbukanya mind set mahasiswa.
Keempat, partisipasi mahasiswa pada program-program kemahasiswaan masih sangat
rendah. Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa tingkat partisipasinya kurang dari
sepuluh persen. Ketakutan mahasiswa tidak bisa membagi waktu dan banyaknya mahasiswa
yang kuliah sambil bekerja menjadi faktor tertinggi yang memicu rendahnya tingkat partisipasi
mahasiswa pada program-program kemahasiswaan. Sedangkan ketidaktahuan akan organisasi,
ketakutan mengganggu jadwal perkuliahan, kemalasan, dan rasa malu atau minder yang
berlebihan menjadi penyebab pelengkap lainnya. Sebagaimana sebelumnya, rendahnya partisipasi
mahasiswa pada program-program kemahasiswaan cenderung terletak pada mind set mahasiswa
tersebut. Ketakutan tidak bisa membagi waktu, ketakutan mengganggu jadwal perkuliahan,
kemalasan, dan rasa malu atau minder menjadi salah satu indikator belum terbukanya mind
set mahasiswa.
Berbagai deskripsi tersebut di atas menggambarkan rendahnya efikasi diri yang dimiliki
oleh para mahasiswa. Terdapat beberapa indikator rendahnya dedikasi diri mahasiswa tersebut.

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

151

Pertama, mahasiswa memiliki optimisme yang rendah akan keberhasilan usahanya. Mahasiswa
juga cenderung menghindari kegiatan yang dirasa melampaui batas kemampuan yang mereka
miliki dan tidak berani melakukan tantangan-tantangan besar. Selain itu, motivasi untuk
berprestasinya juga sangat rendah, dan cenderung menerima keadaan yang dimilikinya saat ini.
Kedua, kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan diri juga sangat terbatas. Keterbatasan
pengembangan diri tertampak dari minimnya keterlibatan mahasiswa pada organisasi mahasiswa
dan program-program kemahasiswaan. Ketiga, kekuatan untuk menghadapi berbagai tugas, baik
tugas yang berkaitan dengan akademik, tugas pribadi, maupun tugas pekerjaan, masih sangat
rendah. Mahasiswa memiliki kecenderungan memiliki ketahanan (strength) yang rendah dalam
menghadapi tugas. Pelbagai kesulitan dan rintangan yang menghadang membuatnya memiliki
keyakinan dan ketekunan yang rendah pula.
Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Bandura, 1997), yang
menyebutkan bahwa dari dimensi level (tingkat kesulitan), individu yang memiliki dedikasi
diri yang rendah akan memiliki keyakinan yang rendah pula tentang kesuksesan setiap usaha
yang digelutinya. Sementara dari dimensi generality (keluasan), individu dengan efikasi diri
yang tinggi akan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik. Sebaliknya, individu
dengan efikasi diri yang rendah akan cenderung tidak mampu mengembangkan diri dengan
baik. Demikian halnya dengan dimensi ketahanan (strenght), yang berkaitan dengan kekuatan
menghadapi tugas, terdapat kecenderungan bahwa semakin kuat perasaan efikasi diri seseorang,
akan semakin besar ketekunan, dan semakin tinggi pula kemungkinan tingkat keberhasilan
kegiatan yang dilakukannya.
Penelitian lain tentang soft skill juga menyebutkan bahwa untuk mencapai prestasi yang
baik, perlu dimulai dengan motivasi berprestasi yang tinggi, kemandirian belajar yang tinggi,
dan efikasi diri yang tinggi (Irawan, 2013). Lebih dari itu, penelitian tersebut juga menyebutkan
bahwa mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik yang baik, memiliki
motivasi berprestasi yang tinggi, kemandirian belajar yang tinggi, dan efikasi diri yang tinggi.
Artinya, tinggi rendahnya efikasi diri mahasiswa, akan berpengaruh secara signifikan terhadap
tinggi rendahnya prestasi yang diperolehnya, baik akademik maupun non akademik.
Lebih dari itu, rendahnya efikasi diri juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor penting
lainnya, sebagaimana yang disampaikan (Bandura, 1997), yakni mastery experience (pengalaman
menyelesaikan masalah), vicarious experience (pengalaman orang lain sebagai model sosial),
persuasif verbal (pengaruh ucapan yang kharismatik), serta keadaan fisiologis dan emosional.
Sehingga, untuk meningkatkan efikasi diri para mahasiswa perlu dilakukan dengan melatih
dan memberikan banyak pengalaman dalam menyelesaikan masalah, perlu diberikan berbagai
motivasi oleh dosen atau mahasiswa lain yang memiliki pengaruh besar, dengan disertai
pemberian pelbagai contoh dan kisah sukses lain yang inspiratif.

KEsimpulan
Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa problematika utama yang mengakibatkan rendahnya
tingkat partisipasi mahasiswa pada pelbagai organisasi dan program kemahasiswaan adalah
rendahnya efikasi diri yang dimiliki mahasiswa. Efikasi diri sangat berpengaruh terhadap
kuriositas, motivasi, kepedulian, kreativitas, dan sudut pandang terhadap kedua hal tersebut.
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Tingginya pengetahuan dan pemahaman belum cukup mengimbangi efikasi diri yang rendah,
untuk dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa. Perlu tindakan yang komprehensif dan
dilakukan secara simultan oleh segenap sivitas akademika, untuk mengatasi problematika ini,
melalui pemberian pengalaman menyelesaikan masalah, pemberian pengalaman orang lain
sebagai model sosial, pemberian motivasi yang berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada segenap pimpinan STKIP PGRI Pacitan yang telah
menyetujui dan memberikan dukungan dana sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan
baik.

DAFTAR PUSTAKA
Bandura, A. (1997). Self Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological
Review, 191-215.
Irawan, E. (2013). Analisis Motivasi Berprestasi, Kemandirian Belajar, dan Efikasi Diri
Mahasiswa Berprestasi pada Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan
Tahun 2013. Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika. Surakarta:
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2006). Methods in Educational Research:
Theory to Practice. San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: Sage
Publication.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Wagner, T. (2008). The Global Achievement Gap. New York: Basic Book.

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

153

IDENTIFIKASI KESALAHAN PROSEDUR NEWMAN
PADA SOAL CERITA
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan jenis kesalahan siswa menurut
prosedur Newman dan mengidentifikasi faktor penyebabnya pada mata pelajaran
Matematika materi himpunan.
Penelitian ini merupakan diskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan subyek berdasarkan pada banyaknya kesalahan yang terjadi pada siswa di
kelas tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengambilan subjek adalah purposive
sampling. Pertimbangan pengambilan subjeknya berdasarkan hasil tes diagnostik
kesalahan siswa. Kemudian masing- diklasifikasikan berdasarkan prosedur Newman. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada subjek untuk mengetahui penyebab
kesalahannya. Analisis data dalam penelitian ini meliputi; reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan menurut prosedur dalam
penelitian ini antara lain Kesalahan Membaca (Reading Error), Kesalahan Pemahaman
(Comprehension Error), Kesalahan Transformasi (Transformation Error), Kesalahan
Proses Penyelesaian (Processing Skill Error), Kesalahan Menarik Kesimpulan (Encoding
Error), dan Kesalahan karena kecerobohan (Careless), Faktor penyebab terjadinya
kesalahan tersebut antara lain: a) Keterampilan membaca siswa yang rendah, b)
Kebiasaan siswa yang prosedural, c) Rendahnya pemahaman konsep yang dikuasai
siswa.
Kata Kunci: prosedur newman, jenis kesalahan, penyebab kesalahan
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PENDAHULUAN
Salah satu konsep dasar yang harus dikuasai oleh siswa di tingkat sekolah menengah
pertama adalah himpunan. Teori himpunan merupakan teori matematika yang paling mendasar.
Khususnya matematika modern, sangat bersandar kepada teori himpunan. Bagi siswa pemula,
teori himpunan, termasuk cabang matematika yang sulit dipahami. Banyak teori himpunan yang
tidak masuk akal bagi siswa pemula. Teori himpunan merupakan kajian yang cukup strategis
di dalam matematika. Hampir di setiap cabang di dalam matematika, himpunan senantiasa
memegang peranan penting, berawal dari himpunan ini dapat di bentuk suatu hubungan atau
relasi, struktur aljabar atau sistem matematika dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya
identifikasi kemampuan pemecahan masalah pada siswa dalam penguasaan teori himpunan.
Kemampuan pemecahan masalah pada siswa merupakan hal yang penting diperhatikan
dalam pengajaran matematika, karena matematika bukan hanya dilihat sebagai kumpulan
konsep-konsep dan fakta, akan tetapi merupakan proses yang dipelajari dan kemudian
diterapkan untuk mencari penyelesaian suatu permasalahan. Menurut Abdullah (2000:37),
salah satu tujuan utama belajar matematika adalah bahwa siswa mampu memecahkan masalah.
Dengan demikian, pemecahan masalah memiliki peran penting dan merupakan inti dalam
pembelajaran matematika. Pemecahan masalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata di
dalam matematika biasanya dituangkan melalui soal-soal berbentuk cerita (verbal).
Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tersebut
dengan cara melakukan identifikasi kesalahan yang dialami oleh siswa. Salah satu cara mengidentifikasi kesalahan tersebut adalah dengan menganalisis jawaban tertulis yang dibuat siswa.
Pendapat Tuanhua Lu (2010:74) mengungkapkan bahwa guru yang dapat menganalisis dan
mencegah terjadinya kesalahan, akan lebih efektif dan siap membantu siswa menjadi lebih
sadar akan kesalahannya. Pada akhirnya, analisis kesalahan dan teknik koreksi yang tepat dapat
membantu pengajaran yang efektif. Pendapat tersebut masih kontradiktif dengan realita yang
ada, pada umumnya guru hanya mengoreksi jawaban siswa tanpa menganalisis kesalahan yang
terjadi pada siswa dan tidak bertindak untuk memperbaikinya. Sehingga, kesalahan yang terjadi
pada siswa sering kali berulang pada proses pengerjaan soal berikutnya. Hal ini tentu dapat
mempengaruhi penguasaan konsep dasar matematika, dan menghambat siswa dalam menyerap
konsep yang lebih tinggi tingkatannya. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengidentifikasi
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita, khususnya pada materi himpunan, 2)
mengidentifikasi penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita.
Karakteristik Matematika
Matematika merupakan ilmu yang tidak bisa terlepas sedetikpun dari kehidupan manusia.
Dalam segala aspek kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia selalu memerlukan ilmu
matematika. Banyak para ahli yang telah membuat defini tentang apa itu matematika, diantaranya
menurut Soedjadi (1999:7) mengungkapkan bahwa matematika adalah pengetahuan tentang
fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk. Pendapat lain menurut Karl J.
Smith (2010), Mathematics is a way of thought that includes all three Rs, and tostrengthen your
skills you will be asked to communicate your knowledge in writtenform. Sedangkan Sugiyono
(2013) mengartikan bawa matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang kuantifitas suatu
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obyek melalui sebuah seni pemikiran tingkat tinggi, digunakan untuk menyelesaikan segala
permasalahan dalam kehidupan.
Salah satu karakteristik matematika adalah keseluruhan objek kajiannya abstrak. Oleh
karenanya untuk mempelajari matematika tentu diperlukan cara khusus yang tidak sama
dengan mempelajari mata pelajaran lain. Mempelajari matematika merupakan kegiatan mental
yang tinggi, harus dilakukan secara sistematis, setapak demi setapak, kontinu, menggunakan
pengalaman belajar sebelumnya, lebih mengutamakan pengertian dari pada hafalan dan harus
mengkonstruksi (membangun) sendiri pengetahuannya melalui kegiatan belajar dan praktik.
Penyelesaian Soal Cerita Matematika
Soal cerita yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah soal matematika yang berbentuk
cerita yang terkait dengan berbagai pokok bahasan himpunan yang diajarkan pada mata pelajaran
matematika. Selanjutnya Menurut Bruner (Raharjo, 2008:7) jika suatu topik dalam pembelajaran
(khususnya matematika) bersifat baru (dalam arti prasyarat atau pengalaman sebelumnya
belum ada) maka langkah-langkah pembelajarannya harus dimulai dari konkrit (enactive)
terlebih dahulu. Setelah konkrit terlewati segera dilanjutkan ke semi konkrit (econic). Begitu semi
konkritnya dilalui dan tercapai dengan baik segera ditindaklanjuti dengan abstrak (symbolic).
Lebih lanjut Soedjadi (Raharjo, dkk., 2009:3), bahwa untuk menyelesaikan soal matematika
umumnya dan terutama soal cerita dapat ditempuh langkah-langkah: (1) membaca soal dengan
cermat untuk menangkap makna tiap kalimat, (2) memisahkan dan mengungkapkan apa yang
diketahui dalam soal, apa yang diminta/ditanyakan dalam soal, operasi pengerjaan apa yang
diperlukan, (3) membuat model matematika dari soal, (4) menyelesaikan model menurut aturanaturan matematika sehingga mendapatkan jawaban dari model tersebut, dan (5) menuliskan
jawaban akhir sesuai dengan permintaan soal.
Untuk dapat menyelesaikan soal cerita, siswa harus menguasai hal-hal yang dipelajari
sebelumnya, misalnya pemahaman tentang sartuan ukuran luas, satuan ukuran panjang dan
lebar, satuan berat, satuan isi, nilai tukar mata uang, satuan waktu, dan sebagainya. Di samping
itu, siswa juga harus menguasai materi prasyarat, seperti rumus, teorema, dan aturan/ hukum
yang berlaku dalam matematika. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut akan membantu
siswa memahami maksud yang terkandung dalam soal-soal cerita tersebut sehingga mampu
menyelesaikan dengan benar. Namun, tidak jarang siswa yang mengalami kesalahan dalam
mengerjakan soal matematika cenderung destruktif dan putus asa. Kebanyakan mereka tidak
menyadari kesalahan yang dilakukaannya, tidak tahu letak kesalahannya dimana serta jenis
kesalahannya apa. Sehingga siswa tidak dapat direfleksikannya untuk membenahi kesalahan
yang dilakukan.
Prosedur Analisis Kesalahan
Penjelasan menurut Tuanhua Lu (2010), analisis kesalahan adalah identifikasi, deskripsi
dan penjelasan tentang kesalahan yang baik dalam lisan atau bentuk tertulis. Ada lima tahapan
yang dapat digunakan untuk menganalisis kesalahan. Pertama, mengidentifikasi kesalahan, yaitu
dengan membedakan penyimpangan kesalahan dari kompetensi aslinya. Kedua, analisis awal
dan deskripsi kesalahan dibuat berdasarkan model tata bahasa. Ketiga, kesalahan diklasifikasikan
menurut kategori atau sub kategori. Keempat, penjelasan mungkin diberikan mengapa
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kesalahan telah dibuat. Terakhir, kesalahan dievaluasi untuk menentukan berapa banyak mereka
menyimpang dari teori yang benar. Sehingga dapat menemukan metode koreksi yang secara
efektif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan penyebab kesalahan yang
terjadi. Apabila jenis dan penyebab kesalahanyang terjadi pada siswa tersebut diketahui maka
akan mudah dalam mencarikan solusi untuk menghindari terjadinya kesalahan yang sejenis.
Ada beberapa klasifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, seperti
yang disampaikan oleh Newman (dalam White, 2005:17) antara lain; Reading (Kesalah Membaca),
comprehension error (Kesalahan Pemahaman), Transformation Error (Kesalahan Transformasi),
Processing Skill Error (Kesalahan Proses Penyelesaian), Encoding Error (Kesalahan Menarik
Kesimpulan). Sedangkan, Effandi Zakaria (2010: 107) menambahkan satu jenis kesalahan dari
kelima kesalahan tersebut yaitu carelessness (Kesalahan Karena Kecerobohan).
Untuk mempermudah mengidentifikasi jenis-jenis kesalahan tersebut, maka ditentukan
indikator-indikator kesalahan tersebut menurut Sugiyono (2013) antara lain: 1) Indikator
kesalahan membaca, yaitu siswa tidak mampu membaca dengan benar kalimat pada soal. Hal ini
dapat dilihat pada ketidak jelasan siswa dalam menuliskan informasi pada dari soal. 2) Indikator
kesalahan pemahaman, kesalahan ini terjadi apabila siswa mampu membaca soal dengan baik
namun tidak mampu memahami secara sempurna pertanyaan yang dimaksud. Antara lain; a)
tidak menuliskan apa yang diketahui pada soal, b) salah menentukan apa yang diketahui pada
soal, c) tidak lengkap menentukan apa yang diketahui, d) tidak menentukan apa yang ditanyakan,
e) salah dalam menentukan apa yang ditanyakan. 3) Indikator kesalahan transformasi, kesalahan
ini terjadi apabila siswa tidak mampu mentransformasikan kalimat-kalimat ke dalam bentuk
matematika. Antara lain; a) salah dalam menentukan model matematika, b) tidak menuliskan
model matematika, c) salah memilih model penyelesaian. 4) Indikator kesalahan proses,
kesalahan ini terjadi apabila siswa dapat menyelesaikan operasi hitungan dengan benar, antara
lain; a) salah dalam mengoperasikan hitungan, b) tidak bisa melakukan proses pengerjaan, c)
salah dalam menentukan sistematika penyelesaian. 5) Indikator kesalahan menyimpulkan jawaban, kesalahan ini terjadi di akhir proses pengerjaan. Ada beberapa indikator pada kesalahan
dalam menyimpulkan jawaban, antara lain: a) salah dalam menentukan jawaban akhir, b) tidak
bisa menentukan jawaban akhir, c) salah dalam menentukan kesimpulan jawaban, d) tidak
menentukan kesimpulan jawaban, e) salah dalam menentukan satuan dari jawaban akhir, f) tidak
menentukan satuan dari jawaban akhir. 6) Indikator kesalahan karena kecerobohan, kesalahan
ini terjadi apabila; a) siswa benar dalam proses menyelesaikan soal, tetapi jawaban akhirnya
salah, b) sebagian proses jawaban siswa salah, tetapi jawaban akhirnya benar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pada
penelitian ini kasus yang diteliti dan dideskripsikan merupakan situasi khusus yaitu kesalahan
siswa dalam menyelesaiakan soal pada pokok bahasan Himpunan. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa MTs Ma’arif Sudimoro semester ganjil tahun akademik 2013/2014 sebanyak 31
siswa. Teknik pengambilan subjek pada penelitian ini adalah purposive sampling. Pertimbangan
pengambilan subjeknya berdasarkan hasil tes diagnostik kesalahan siswa, hasil jawaban siswa
tersebut dikelompokkan menjadi empat tipe, kemudian masing-masing tipe diklasifikasikan
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sesuai dengan kesalahan prosedur Newman. Selanjutya memilih subjek yang merepresentasikan
jawaban dari masing-masing kelompok jawaban secara purposive, yaitu berdasarkan kecukupan
informasi atau data yang diperlukan, sehingga tidak ada ketentuan jumlah subjek yang akan
dipilih. Subjek yang dipilih selanjutnya diwawancarai untuk memverifikasi dan menggali data
tentang jenis dan faktor penyebab terjadinya kesalahan pada subjek tersebut.
Data yang diperoleh dari hasil tes dan hasil wawancara selanjutnya diverifikasi dengan
triangulasi teknik. Data yang sama dari hasil tes dan wawancara ditetapkan sebagai data yang
valid dari hasil penelitian ini. Data yang valid tersebut dianalisis menggunakan model Huberman
(2009: 20) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil validasi instrumen penelitian menunjukkan bahwa instrumen tes dan pedoman
wawancara dinyatakan valid oleh validator. Selanjutnya instrumen tersebut diberikan kepada
siswa dan diperoleh data yang berupa jawaban peserta tes serta hasil wawancara. Jawaban peserta
tes tersebut diperiksa sesuai dengan kunci jawaban untuk mengetahui jumlah jawaban benar
dan jawaban salahnya. Hasil jawaban siswa secara rinci disjikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Jawaban Siswa
Hasil Jawaban

Nomor soal
1

2

3

4

5

Benar

10

20

2

22

12

Salah

21

11

29

9

17

Tidak Menjawab

0

0

0

0

2

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah kesalahan pada masing-masing soal.
Dari sejumlah kesalahan tersebut diklasifikasikan jenis kesalahan menurut prosedur Newman
pada masing-masing soal. Hasil verifikasi pada tiap soal menggambarkan jenis kesalahan yang
terjadi dengan jumlah kesalahan yang bervariasi. Kuantitas jenis kesalahan tiap butir soal tersaji
pada diagram berikut.
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Reading Error (Kesalahan Membaca)
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, kesalahan membaca sesuai dengan
indikator-indikator kesalahan yaitu subjek tidak mampu membaca kalimat pada soal dengan
benar. Kesalahan membaca ini juga sesuai dengan indikator yang dibuat oleh Jha (2012: 18)
yaitu “If the student could not read a key word or symbol that prevented him/her from proceeding
further is classified as reading errors”. Kesalahan ini dapat dilihat dari ketidak jelasan subjek
dalam menuliskan informasi dari soal. Penulisan informasi yang terdapat pada soal tidak lengkap
hanya sebagian yang ditulis pada lembar jawaban. Hal ini berakibat pada pemahaman dalam
menangkap informasi pada soal tidak utuh, sehingga pada saat melakukan proses penyelesaian
mengalami kegagalan.
Comprehension Error (Kesalahan Pemahaman)
Kesalahan pemahaman yang terjadi pada subjek sesuai dengan Indikator kesalahan
pemahaman, yaitu siswa mampu membaca soal dengan baik namun tidak mampu memahami
secara sempurna pertanyaan yang dimaksud. Jenis kesalahan ini sesuai dengan indikator yang
ditentukan oleh Jha (2012: 18) yaitu “The student read all the words in the question correctly but
had not understood the overall meaning and thus unable to proceed further”. Kesalahan tersebut
antara lain; a) tidak menuliskan informasi yang diketahui pada soal, subjek tidak terbiasa
bahkan kebingungan dalam menuliskan informasi dari soal, b) salah menentukan informasi
yang diketahui pada soal, informasi yang ditulis tdak sesuai dengan yang sebenarnya, c) tidak
lengkap menentukan informasi yang diketahui, d) tidak menentukan yang ditanyakan pada
soal, e) salah dalam menentukan yang ditanyakan pada soal.
Transformation Error (Kesalahan Transformasi)
Kesalahan ini terlihat dari ketidakmampuan subjek dalam mentransformasikan kalimatkalimat ke dalam bentuk matematika. Hal ini juga sesuai dengan indikator yang dibuat oleh
Jha (2012: 18) yaitu “The student unable to identify the operation, or series of operations”.
Kesalahankesalahan tersebut antara lain; a) salah dalam menentukan model matematika, b)
tidak menuliskan model matematika, c) salah memilih model penyelesaian.
Processing Skill Error (Kesalahan Proses Penyelesaian)
Kesalahan proses yang dilakukan siswa yaitu tidak dapat menyelesaikan operasi hitungan
dengan benar. Sesuai dengan indikator dari Jha (2012: 18) yaitu “The student was able to identify the appropriate operation, or series of operations, but did not know the necessary measures to
carry out these operations perfectly”. Antara lain; a) salah dalam mengoperasikan hitungan, b)
tidak bisa melakukan proses pengerjaan, c) salah dalam menentukan sistematika penyelesaian.
Encoding Error (Kesalahan Menarik Kesimpulan)
Kesalahan ini terjadi di akhir proses pengerjaan, beberapa indikator pada kesalahan dalam
menyimpulkan jawaban. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Jha (2012: 18) yaitu “The student
worked out the solution to a problem, but could not express the solution in an acceptable written
form”. Antara lain: a) salah dalam menentukan jawaban akhir, b) tidak bisa menentukan jawaban
akhir, c) salah dalam menentukan kesimpulan jawaban, d) tidak menentukan kesimpulan
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jawaban, e) salah dalam menentukan satuan dari jawaban akhir, f) tidak menentukan satuan
dari jawaban akhir.
Careless (Kesalahan karena kecerobohan)
Kesalahan karena kecerobohan sesuai yang disampaikan Jha (2012,18) yaitu “if a student
gave an incorrect response in the original whole-class test situation but then gave a correct answer
immediately before the Newman interviews, then the interviewer would suspect that an X (Careless
error) classification of the error might be appropriate”. Kesalahan karena kecerobohan yang terjadi
antara lain: a) siswa menjawab benar dalam proses menyelesaikan soal, tetapi jawaban akhirnya
salah, b) siswa melakukan sebagian proses jawaban siswa salah, tetapi jawaban akhirnya benar.
Setelah mengetahui jenis kesalahan yang terjadi tersebut, ada beberapa faktor penyebab
terjadinya kesalahan antara lain.
Keterampilan membaca yang rendah
Keterampilan membaca yang dimiliki siswa masih rendah terlihat dari hasil wawancara.
Pada saat membaca soal terlihat masih banyak yang tidak memperhatikan tanda baca yaitu
tanda koma, titik, dan tanda tanya. Selain itu, subjek juga tidak mampu membaca kalimat soal
dengan intonasi yang tepat, terkadang terlalu cepat atau terlalu lambat dalam membaca.
Informasi yang terdapat pada soal tidak dapat diserap secara lengkap oleh siswa. Siswa
kebingungan dalam menentukan hal-hal yang diketahui, pada soal, tidak mampu mengabstraksi
soal kedalam pola matematika, dan tidak menemukan formula penyelesaian. Sesuai hasil
penelitian yang diungkapkan Yoong (2000) terkait masalah belajar matematika yang disebut
siswa memberikan arti sendiri. Beberapa siswa bingung makna kata-kata yang digunakan dalam
pelajaran matematika dengan memberikan arti sendiri.
Kebiasaan yang prosedural
Kebiasaan Siswa yang cenderung prosedural dan selalu mengikuti contoh yang diberikan
oleh guru membuat siswa kurang eksploratif dalam mengerjakan soal-soal yang baru. Hal ini sesuai yang diungkapkan Yoong (2000) terkait masalah belajar matematika yaitu sikap konformis.
Karena siswa sering dilatih untuk mengikuti instruksi, jarang didukung oleh pembenaran
konseptual, mereka tidak terbiasa memikirkan alternatif penyelesaian soal yang berbeda dengan
contoh yang telah dipelajari.
Rendahnya pemahaman konsep
Siswa tidak memahami konsep dengan baik, kebingungan makna kata-kata yang digunakan
dalam pelajaran matematika. Siswa tidak mampu melakukan proses pengerjaan karena tidak
menguasai konsep-konsep prasyarat yang terkait. Sesuai dengan hasil kesimpulan yang
disampaikan Prakitipong and Nakamura (2006) yang menyebutkan bahwa yang menyebabkan
kesalahan ada pada masalah kebahasaan dan pemahaman konsep. Hal ini juga sesuai yang
disampaikan Yoong (2000) bahwa siswa mencampur aturan, bahwa siswa sering mencampur
aturan karena mereka tidak benar-benar memiliki pemahaman relasional apa yang mereka
mengalami kerancauan dengan berbagai aturan yang terlihat sangat mirip.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa kesalahan menurut prosedur dalam penelitian ini antara lain Kesalahan Membaca (Reading Error), kesalahn
ini disebabkan karena rendahnya keterampilan membaca yang dimiliki siswa. Kesalahan
Pemahaman (Comprehension Error), kesalahan ini nampak dari rendahnya pemahaman konsep
yang dikuasai siswa. Kesalahan Transformasi (Transformation Error), kesalahan ini terlihat dari
ketidakmampuan siswa dalam mentransformasikan kalimat soal ke dalam bentuk matematika.
Kesalahan Proses Penyelesaian (Processing Skill Error), kesalahan ini terjadi karena kebiasaan
siswa yang prosedural. Kesalahan Menarik Kesimpulan (Encoding Error), kesalahan ini terjadi
di akhir proses pengerjaan dalam menyimpulkan jawaban. Kesalahan karena kecerobohan
(Careless), siswa dapat melakukan proses pengerjaan tetapi jawaban akhirnya salah, dan ada
sebagian proses jawaban siswa salah, tetapi jawaban akhirnya benar. Faktor penyebab terjadinya
kesalahan tersebut secara umum teridentifikasai antara lain sebagai berikut: a) Keterampilan
membaca siswa yang rendah, b) Kebiasaan siswa yang prosedural, c) Rendahnya pemahaman
konsep yang dikuasai siswa.
Saran
Beberapa saran untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa antara lain: a)
melakukan identifikasi berdasarkan langkah-langkah dalm prosedur Newman; b) siswa diberikan
pemahaman cara membaca yang baik dan benar sehingga mudah dalam menerjemahkan kalimat
pada soal matematika; c) guru harus memberikan berbagai model penyelesaian soal yang
bervariatif agar siswa tidak selalu prosedural; d) Hendaknya pada awal kegiatan pembelajaran
guru mengingatkan tentang materi prasyarat yang terkait materi himpunan, sehingga siswa
lebih siap menerima materi Himpunan.
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1

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan tentang apakah yang
diharapkan mahasiswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar matematika,
dan cara-cara pembelajaran matematika yang bagaimanakah yang menjadi pilihan
mahasiswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yang mengumpulkan informasi
tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari mahasiswa yang representatif yang
dianggap sebagai populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data
yang pokok berupa pandangan mahasiswa tentang apakah yang dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar matematika, dan cara-cara pembelajaran matematika yang bagaimanakah yang menjadi pilihan mahasiswa. Penelitian
dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian
adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Tahun Akademik 2013/2014. Subyek diambil
dari tiap tingkat secara proportional stratified random sampling. Metode pengumpulan
data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif teknik prosentase,
sedangkan analisa data kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap: pemaparan data,
reduksi data, kategorisasi data, penafsiran pemaknaan, dan penyimpulan hasil analisis.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahasiswa pendidikan matematika
menunjukkan kecenderungan minat (motivasi) belajar yang menurun pada level
yang semakin tinggi; Mahasiswa menyadari tentang pentingnya faktor manajemen
spiritual, motivasi berprestasi, ketrampilan berkomunikasi dengan temannya,
bersungguh-sungguh dalam belajar, pengaturan diri, menyiapkan diri untuk fisik dan
mentalnya sehat sebagai faktor penentu keberhasilan; (2) Sebagian besar mahasiswa
Pendidikan Matematika memiliki cara belajar mandiri (62%) dibandingkan dengan
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cara belajar kelompok (38%), Tiap mahasiswa pada tiap tingkat memiliki alasan
masing-masing mengapa memilih cara belajar mandiri yang secara umum karena
alasan : (1) persiapan untuk ujian mandiri; (2) kebiasaan sejak kecil; (3) membiasakan
sikap displin; (4) membiasakan sikap percaya diri; dan (5) puas dengan kemampuan
sendiri. Secara umum mahasiswa menunjukkan alasan yang sama mengapa memilih
cara belajar kelompok, dengan alasan; (1) dapat mengoreksi bersama-sama; (2)
dapat membandingkan dengan ide dengan catatan; (3) dapat menyelesaikan banyak
pertanyaan dan mempermudah pemahaman; (4) serta percaya diri jika hasil pekerjaan
merupakan kerja kelompok.
Kata Kunci: Ekspektasi, Berhasil, Belajar Matematika

PENDAHULUAN

P

endidikan di Indonesia dengan menggunakan kurikulum 2013 diharapkan dapat
menonjolkan sisi integrasi dari kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan sehingga
akan mencetak generasi yang pintar dan berbudi pekerti. Upaya untuk mewujudkan
hal tersebut juga dapat dilakukan melalui pembelajaran matematika. Hal ini memungkinkan
karena matematika memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu dengan yang
lainnya serta berpola pikir yang konsisten (Depdiknas:2003). Menurut Permen No. 22 Tahun
2006 mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah
dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,
kritis, dan kreatif serta kemauan bekerjasama.
Dalam kegiatan pembelajaran matematika, motivasi sangat dibutuhkan, karena merupakan
aspek penting yang sangat berpengaruh. Motivasi merupakan komponen utama dari prinsip
psikologis yang berpusat pada peserta didik. Motivasi belajar memiliki unsur minat, harapan, dan
insentif. Minat merupakan keinginan peserta didik untuk memiliki atau memperoleh sesuatu.
Harapan atau ekspektasi dapat diartikan sebagai tujuan dari pencapaian sesuatu. Selanjutnya
insentif dapat berupa perolehan kompensasi atau akibat dari adanya usaha melakukan sesuatu.
Unsur-unsur tersebut saling berkaitan sehingga dapat mendorong individu pembelajar melakukan
kegiatan belajar. Seperti halnya pada kegiatan perkuliahan matematika di pendidikan tinggi.
Belajar matematika di perguruan tinggi merupakan proses interaksi yang mendorong
terjadinya proses belajar antara mahasiswa dengan dosen. Kegiatan ini biasanya dilakukan
dengan sengaja, terarah dan berorientasi pada tujuan tertentu. Keberhasilan dosen dalam
mengajar dapat dinilai berdasarkan hasil-hasil yang mantap atau tahan lama, dapat berupa
pengetahuan, sikap, dan ketrampilan dan dapat dipergunakan oleh si pelajar dalam kehidupan
sehari-hari. Hasil-hasil pembelajaran yang tahan lama yakni jika meresap ke dalam pribadi
mahasiswa, jika bahan pelajaran dipahami benar-benar dan apa yang dipelajari itu sungguhsungguh mengandung arti bagi kehidupan mahasiswa. Hal tersebut dapat tercapai jika seorang
dosen dalam menyajikan informasi dan aktivitas pembelajaran hendaknya memudahkan si
pembelajar mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Dengan kata lain efektivitas perkuliahan
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dapat tercapai jika seorang dosen memahami hakikat belajar dan pembelajaran, serta hakikat
individu/ mahasiswa.
Tujuan pembelajaran matematika secara umum adalah agar peserta didik memiliki
kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang
model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang ditafsirkan. Pembelajaran
yang dilakukan para tenaga pendidik/dosen dalam upaya mengoptimalkan tujuan belajar tersebut,
memegang andil yang sangat besar dalam mengubah perilaku mahasiswa, mananamkan budi
pekerti, dan menanamkan kemandirian mahasiswa. Dosen harus dapat membuat mahasiswa
belajar terus sepanjang hidupnya. Strategi, pendekatan, model pembelajaran yang diterapkan
dosen dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Untuk itu dosen perlu suatu
cara pembelajaran yang variatif dan mampu memacu kreatifitas, kecerdasan, serta kemandirian
mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memenuhi harapan belajarnya, yaitu memperoleh prestasi
belajar yang maksimal.
Peran tersebut wajar mengingat keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi banyak
faktor seperti yang dinyatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah (2006:109-119) yaitu tujuan, guru,
anak didik, kegiatan pengajaran, alat dan bahan evaluasi. Djamarah (2003) menyatakan bahwa
berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam
diri individu dan faktor dari luar individu.
Penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat (Cruickshank, 1990) mengindikasikan
adanya sejumlah faktor yang berpengaruh pada hasil belajar siswa, yang dapat dikategorisasi
ke dalam empat variabel, yakni variabel siswa, variabel lingkungan, variabel guru, dan variabel
proses pembelajaran. Secara lebih rinci variabel mahasiswa mencakup faktor-faktor kapasitas
belajar siswa (berhubungan dengan kematangan dan kecerdasan), motivasi dan kesiapan belajar
(penguasaan pengetahuan prasyarat). Variabel lingkungan meliputi faktor sikap orang tua
terhadap pendidikan dan sekolah, pola interaksi antar siswa, populasi kelas, fasilitas belajar
(termasuk buku pelajaran). Variabel guru mencakup faktor-faktor penguasaan terhadap materi
pelajaran, wawasan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, keterampilan mengajar, motivasi
kerja, serta kepribadian guru.
Menurut Slameto (1995:54), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor
internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri seseoarang yang sedang belajar,
meliputi faktor jasmaniah seperti kesehatan tubuh, faktor psikologis, seperti kecerdasan, bakat,
minat, motivasi, kematangan, perhatian, kreativitas, kesiapan, kepribadian dan faktor kelelahan.
Faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang yang sedang belajar, yaitu faktor keluarga,
faktor masyarakat, faktor sekolah, guru pengajar, termasuk pendekatan yang digunakan dalam
pembelajaran.
Terkait dengan faktor eksternal yaitu pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi
prestasi belajar karena kegiatan siswa dan guru menentukan keberhasilan siswa dalam
membangun pengetahuan. Sebenarnya, guru juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
siswa. Kathryn Chval, dkk (2008) menyatakan guru yang berkualitas tinggi sangat penting
untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan, yang
memerlukan pengembangan profesional yang efektif dan lingkungan belajar untuk guru.
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Sekolah tinggi atau kampus sebagai lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang
dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa yang berbeda-beda. Sebagai lembaga
pendidikan formal, sekolah tinggi memiliki visi dan misi, serta memiliki tujuan untuk membantu
mahasiswa dalam mencapai perkembangan yang optimal dari seluruh kepribadiannya. Dalam
menjalankan tugasnya dosen dituntut menguasai materi perkuliahan dengan baik serta harus
memiliki kemampuan dan kecakapan yang tinggi dalam membimbing mahasiswanya agar
lebih termotivasi belajar. Perilaku dan sikap dosen di kampus terutama dalam proses belajar
mengajar sangat berpengaruh pada mahasiswa. Sikap dosen yang menyenangkan dirasakan
oleh mahasiswa sebagai kepuasan tersendiri. Keadaan ini memungkinkan mahasiswa lebih
termotivasi dalam belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajarnya. Apabila
mahasiswa merasa bahwa sikap dosennya kurang menyenangkan, terlalu kasar, mudah marah,
dan kurang menunjukkan perhatian kepada mahasiswa, maka akan menimbulkan sikap malas
dan bosan pada diri mahasiswa.
Persepsi masing-masing mahasiswa terhadap komponen kegiatan belajar tidaklah selalu
sama. Hal ini karena adanya keberagaman pada karakter, cara berfikir, gaya belajar, cara belajar, cara pemecahan masalah, latar belakang keluarga, dan pengalaman-pengalaman masa lalu
mahasiswa berbeda-beda. Ada mahasiswa yang karena tingkat kecerdasannya tinggi beranggapan
bahwa cara mengajar dosennya terlalu lambat dan berbelit-belit. Namun mahasiswa yang kurang
pandai merasa bahwa cara mengajar dosennya terlalu cepat. Adanya variasi penilaian mahasiswa
ini dapat mempengaruhi motivasi berhasil dan berprestasi pada mahasiswa.
Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon
kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat
luas, menyangkut aspek intern dan ekstern. Dunia persepsi adalah suatu dunia yang penuh
dengan arti. Mempersepsi tidaklah sama dengan memandang benda dan kejadian tanpa makna.
Yang dipersepsi seseorang selalu merupakan ekspresi-ekspresi, benda-benda dengan fungsinya,
tanda-tanda, serta kejadian-kejadian. Seperti kata Leavitt, “persepsi merupakan pandangan atau
bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu” (Sobur, 2003:445).
Persepsi individu tentang seseorang terjadi karena individu tersebut memperhatikan
karakteristik, perilaku, dan juga mimik wajah orang lain itu. Menurut Walgito (1985:51)
“perhatian merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk mengadakan persepsi tentang
obyek tertentu.” Seperti dikatakan Adi (200:97), fenomena yang muncul dalam kaitannya dengan
persepsi adalah atensi (attention). Atensi merupakan suatu proses penyeleksian input yang akan
diproses dalam kaitannya dengan pengalaman. Hal ini berarti atensi banyak mendasarkan diri
pada proses penyaringan informasi (filtering) yang ada pada lingkungannya
Persepsi secara etimologi diartikan sebagai daya untuk mengamati, yang menghasilkan
tanggapan, kesan atau penglihatan. Soemanto (1990) mengartikan persepsi sebagai bayangan
yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. (Soemanto,1990 : 23). Definisi ini
menekankan bahwa persepsi merupakan hasil yang ditangkap dari mengamati suatu objek.
Hal ini berarti dalam membentuk persepsi harus jelas objek yang dituju.
Dalam hal ini persepsi sangat berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, baik faktor internal maupun faktor
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eksternal. Faktor internalnya di antaranya adalah : 1) motif dan kebutuhan, 2) kesiapan seseorang
untuk berespon terhadap suatu input tertentu, tetapi tidak pada input lainnya. Sedangkan faktor
eksternalnya di antaranya adalah : 1) intensitas dan ukuran dari yang akan diberikan atensi, 2)
kontras dan hal-hal yang baru dari objek yang mendapat perhatian, 3) pengulangan dari yang
diberi persepsi, 4) gerakan yang diberi persepsi.
Dalam interaksi sosial kemungkinan sekali terjadi berbagai macam penafsiran terhadap
tingkah laku orang lain ataupun terhadap sesuatu apapun yang pada hakikatnya menghasilkan
persepsi pada individu dan umum. Menurut Miftah Toha (2003:154), faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi seseorang adalah 1) Faktor internal, yaitu perasaan, sikap dan
kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar,
keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi; 2) Faktor
eksternal, yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan
sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau
ketidakasingan suatu objek.
Menurut Mercer (1995), selain menyajikan informasi dalam berbagai cara untuk memenuhi
cara siswa belajar, guru perlu mendorong partisipasi aktif siswa, di mana kelas dengan proporsi
keaktivan siswa lebih tinggi menunjukkan harapan yang diinginkan. Mercer jauh berpendapat
bahwa, di kelas tersebut, kontribusi siswa jauh lebih tinggi daripada di kelas di mana siswa kurang
interaksinya. Boaler (1998) menjelaskan bahwa pemberian kesempatan untuk mengekspresikan
pandangan dan pikiran mereka dan didengar tidak hanya mendorong partisipasi aktif dalam
proses belajar-mengajar, juga memotivasi siswa dan mendorong belajar mandiri di kalangan
siswa tersebu
Ernest Ampadu dengan judul penelitiannya “Apiring Mathematicians: Students’ Views
Regarding What it Takes to be Successful in Mathematics” menyatakan bahwa guru dan siswa
dianggap sebagai mitra dalam proses belajar-mengajar. Guru tidak hanya bertindak sebagai
fasilitator dalam proses belajar mengajar tetapi bekerja atau bermitra dengan siswa untuk
mengembangkan pengetahuan baru, mendorong siswa untuk mengembangkan kebiasaan
mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri dan mengingat pembuatan
kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Proses komunikasi antara dosen dan mahasiswa merupakan faktor penting yang
mempengaruhi proses belajar mengajar sehingga materi yang disampaikan terserap oleh
mahasiswa dengan baik. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan mahasiswa sebagai
subyek yang menerima pelajaran, sedangkan dosen menunjuk pada apa yang harus dilakukan
sebagai pengajar. Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala terjadi
interaksi dosen – mahasiswa, mahasiswa – mahasiswa pada saat pelajaran itu berlangsung.
Dengan demikian, pembelajaran matematika mengarah pada kegiatan komunikasi nyata dan
penugasan yang bermakna bagi mahasiswa.
Saat kegiatan pembelajaran di kelas, dosen akan dihadapkan dengan kondisi fisik dan
psikologis mahasiswa yang berlainan, dari kondisi mahasiswa yang sungguh-sungguh konsentrasi
belajar sampai pada kondisi mahasiswa yang kurang berminat mengikuti kegiatan belajar.
Dengan motivasi rendah maka mahasiswa cenderung akan pasif, konsentrasi kurang sehingga
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dapat mengurangi pemahaman. Mahasiswa juga berbeda dalam hal gaya belajar, cara belajar,
gaya berfikir, intelegensia, tingkat emosional, dan heterogenitas lain. Jika mahasiswa mempunyai
persepsi yang positif terhadap cara guru mengajar maka dapat menarik perhatian mahasiswa
untuk mengikuti proses pembelajaran selanjutnya dengan baik.
Adanya heterogenitas mahasiswa di kelas itulah yang menuntut dosen berdasarkan teori
belajar konstruktivistik untuk tidak diskriminatif dalam memberi bimbingan, pengajaran,
latihan. Dosen dalam hal ini perlu kreatif mencipta proses pembelajaran yang berpedoman
pada keragaman kondisi mahasiswa melalui pembelajaran yang bermakna. Diharapkan terjadi
interaksi positif antara dosen dan mahasiswa dan antar mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan dosen adalah menjadi partner belajar dengan mahasiswa,
mau mendengar harapan dan penilaian dari mahasiswa, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan pandangan dan pikiran mahasiswa maka diharapkan motivasi
dan kemandirian mahasiswa untuk belajar dengan sukses akan terwujud. Kondisi tersebut akan
semakin baik jika berdasarkan pandangan dan harapan mahasiswa tersebut dievaluasi pengajar
dan diakomodasi secara edukatif dan partisipatif

METODOLOGI PENELITIAN
Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran
tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah yang kuat.
Oleh karena itu, metode dapat diartikan pula sebagai prosedur atau rangkaian cara yang secara
sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yang mengumpulkan informasi tentang
karakteristik, tindakan, pendapat dari mahasiswa yang representatif yang dianggap sebagai
populasi. Jenis ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data yang pokok berupa pandangan mahasiswa tentang apakah yang
dibutuhkan mahasiswa untuk mencapai keberhasilan dalam belajar matematika, dan cara-cara
pembelajaran matematika yang bagaimanakah yang menjadi pilihan mahasiswa.
Penelitian ini dilaksanakan pada semster genap tahun pelajaran 2013/2014. Subyek penelitian adalah mahasiswa pendidikan matematika tahun akademik 2013/2014 STKIP PGRI Pacitan,
diambil secara proportional stratified random sampling, Artinya, tiap tingkat diambil berdasarkan ukuran persen (%). Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan teknik nomogram Harry
King (Sugiyono, 2007), yaitu 38% dari populasi dengan tarah kesalahan 5%. Berdasarkan data
mahasiswa pendidikan matematika tahun akademik 2013/2014 semester genap.
Sebelum pemilihan peserta untuk penelitian, para mahasiswa diberitahu tujuan penelitian,
petunjuk bahwa partisipasi mereka adalah sukarela, Informasi yang mereka berikan tidak akan
memiliki efek pada pekerjaan sekolah mereka dan informasi yang diberikan dijaga kerahasiaannya.
Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan
observasi, angket, wawancara, dokumentasi. Dokumentasi berupa data mahasiswa berupa
absensi, daftar nilai, dan dokumen lain yang diperlukan untuk melengkapi data.
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Data penelitian ini diperoleh dari kegiatan observasi berupa performansi mahasiswa saat
proses pembelajaran. Selanjutnya angket diberikan kepada mahasiswa berdasarkan. Angket
berfungsi untuk mengetahui permasalahan dan kondisi yang relevan dari mahasiswa. Angket dikategorikan menjadi tiga bagian. Bagian pertama memiliki delapan daftar pertanyaan
terstruktur yang digunakan untuk menentukan data demografis mahasiswa. Bagian kedua
memiliki tiga pertanyaan terbuka bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang mahasiswa
dilihat tentang seberapa sering mereka belajar matematika, seberapa sering mereka menjawab
atau bertanya selama pembelajaran matematika dan apa yang terjadi ketika mereka memberi
jawaban salah untuk pertanyaan. Bagian ketiga memiliki tiga pertanyaan terbuka yang ditujukan
memunculkan pandangan mahasiswa tentang apa yang diperlukan untuk berhasil dalam belajar
matematika, gaya pilihan mereka belajar dan mengapa mereka lebih suka gaya belajar tertentu.
Guna komparasi data angket dilakukan wawancara secara purposive sampling karena
keterbatasan waktu dan tenaga. Pemilihan responden dengan pertimbangan tertentu sesuai
tujuan penelitian, yaitu mahasiswa yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan informasi
sesuai tujuan penelitian. Setiap mahasiswa yang terpilih diwawancarai untuk menentukan
pandangan atau persepsi mereka tentang apa yang diperlukan untuk menjadi sukses dalam belajar matematika. Pertanyaan wawancara juga menggali dalam cara pilihan mahasiswa belajar dan
alasan mereka di balik preferensi ini. Untuk tujuan keseragaman, konsistensi dan untuk struktur
percakapan, wawancara yang yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Pedoman wawancara memiliki terstruktur dan tidak terstruktur.
Analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan
kode, dan mengategorikannya. Adanya kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan,
memanipulasi serta menyingkatkan data adalah supaya data mudah untuk dibaca. Analisis data
menggunakan statistik deskriptif teknik prosentase untuk data angka. Analisis data kualitatif
dilakukan dengan tahap-tahap: pemaparan data, reduksi data, kategorisasi data, penafsiran
pemaknaan, dan penyimpulan hasil analisis. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data
yang dilakukan melalui proses seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah
menjadi sebuah informasi yang bermakna. Paparan data merupakan upaya menampilkan
data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk naratif, grafik, atau bentuk lainnya.
Penyimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi dalam
bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat, dan bermakna (Akbar dan Luluk F, 2009:72)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Responden penelitian diambil secara proporsional pada mahasiswa pendidikan matematika
tingkat I, II, III, dan tingkat IV tahun akademik 2013/2014. Berdasarkan angket yang disebarkan
diperoleh karakteristik responden seperti pada tabel berikut ini:
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Tabel 1 Proporsi Responden
Jumlah Populasi Menurut Tingkat

Jumlah Sampel Awal

Jumlah Sampel Akhir

Tingkat I

100

45

51

113%

Tingkat II

80

36

36

100%

Tingkat III

90

41

26

63%

Tingkat IV

115

52

27

52%

Jumlah

385

174

140

80%

Jumlah Sampel (38%*385*1,195)
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Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

TK I

TK II

TK III

TK IV

JUMLAH

Laki-laki

8

4

1

5

13%

Perempuan

43

32

25

22

87%

Jml Sampel

51

36

26

27

140

Jml Awal

100

80

90

115

385

% Sampel

51%

45%

29%

23%

36%

Tabel 3.Data Responden Berdasarkan Asal Sekolah
Asal Sekolah

TK I

TK II

TK III

TK IV

%

SMA

13

10

7

14

31%

SMK

32

18

16

12

56%

MA

6

5

3

1

11%

PAKET C

3

2%

Sesuai dengan teori motivasi disebutkan bahwa salah satu aspek dari motivasi belajar adalah
adanya minat yang dapat diamati dalam bentuk respon belajar. Secara psikologis indikasi ada
tidaknya minat dan respon belajar pada diri peserta didik karena adanya harapan terjadinya
sesuatu atau efek dari pengalaman belajar. Berikut ini disajikan minat dan respon belajar pada
mahasiswa pendidikan matematika:

172

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

Tabel 4. Data Minat dan Respon Mahasiswa untuk Belajar (Tingkat I)
No

Pertanyaan

Seberapa sering Saudara
belajar ?
Seberapa sering Saudara
menjawab/bertanya
2.
selama pembelajaran/
kuliah?
1.

No
3

Pertanyaan
Apa yang Saudara
lakukan jika menjawab
SALAH?

Sangat Sering

Sering

Kadangkadang

Tidak
Pernah

4

26

20

1

1

2

46

2

Selalu
mencoba lagi

Mencoba
lagi

6

37

Kadang
Tidakpernah
mencoba lagi mencoba lagi
7

1

Tabel 5. Data Minat dan Respon Mahasiswa untuk Belajar (Tingkat II)
No

Pertanyaan

Seberapa sering Saudara
belajar ?
Seberapa sering Saudara
menjawab/bertanya
2.
selama pembelajaran/
kuliah?
1.

No
3

Pertanyaan
Apa yang Saudara
lakukan jika menjawab
SALAH?

Sangat Sering

Sering

Kadangkadang

Tidak Pernah

0

18

16

2

0

5

29

2

Selalu
mencoba lagi

Mencoba
lagi

10

17

Kadang
Tidak pernah
mencoba lagi mencoba lagi
7
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Tabel 6 Minat dan Respon Mahasiswa untuk Belajar Tingkat III
No

Pertanyaan

Sangat Sering

Sering

Kadangkadang

Tidak Pernah

3

5

18

0

0

4

22

0

Selalu mencoba lagi

Mencoba
lagi

5

12

Seberapa sering Saudara
belajar ?
Seberapa sering Saudara
menjawab/bertanya
2.
selama pembelajaran/
kuliah?
1.

No
3

Pertanyaan
Apa yang Saudara
lakukan jika menjawab
SALAH?

Kadang
Tidak pernah
mencoba lagi mencoba lagi
9

0

Tabel 7. Data Minat dan Respon Mahasiswa untuk Belajar Tingkat IV
No

Pertanyaan

Sangat Sering

Sering

Kadangkadang

1

12

14

1

3

23

Seberapa sering Saudara
belajar ?
Seberapa sering Saudara
menjawab/bertanya
2.
selama pembelajaran/
kuliah?
1.

No

Pertanyaan

Selalu
mencoba lagi

Mencoba
lagi

3

Apa yang Saudara
lakukan jika menjawab
SALAH?

5

11

Tidak Pernah

Kadang
Tidak pernah
mencoba lagi mencoba lagi
11

Setiap mahasiswa memiliki cara belajar masing-masing sebagai karakteristik individu. Cara
belajar menjadi tujuan mahasiswa untuk mencapai apa yang diharapkan agar berhasil dalam
belajar di bangku kuliah. Berikut ini gambaran cara belajar mahasiswa pendidikan matematika.
Tabel 8. Cara Belajar Mahasiswa
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Cara Belajar

TK I

TK II

TK III

TK IV

JUMLAH

Mandiri

35

22

15

15

62%

Kelompok

16

14

11

12

38%

Jumlah

51

36

26

27

140
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Terdapat alasan dari preferensi setiap cara belajar yang dipilih mahasiswa. Berdasarkan
data angket alasan-alasan yang mendasari pilihan mahasiswa terhadap cara belajar mandiri atau
kelompok sebagaimana pada tabel berikut ini.
Tabel 9. Alasan Mahasiswa Memilih Belajar Cara Mandiri
Kategori

TK I

%

TK II

%

TK III

%

TK IV

%

1. Kebiasaan sejak kecil

34

97%

21

95%

6

40%

13

87%

2. Membiasakan sikap
percaya diri

31

89%

19

86%

7

47%

14

93%

3. Persiapan untuk
ujian mandiri (kuis,
UTS,UAS)

33

94%

22

100%

8

53%

13

87%

4. Membiasakan sikap
disiplin

28

80%

22

100%

13

87%

10

67%

5. Konsep diri/ puas
dengan kemampuan
sendiri

30

86%

18

82%

8

53%

11

73%

6. Lebih konsentrasi

1

3%

7. Lebih mudah
memahami

1

3%

8. Tempat tinggal jauh

1

3%

Tabel 10. Alasan Mahasiswa Memilih Belajar Cara Kelompok
Kategori

TK I

%

TK II

%

TK III

%

TK IV

%

1. Percaya diri dengan
hasil kerja kelompok

13

81%

14

100%

11

100%

12

100%

2. Dapat membanding
kan ide dengan
catatan

16

100%

14

100%

11

100%

12

100%

3. Dapat menyelesaikan
banyak pertanyaan /
soal

16

100%

13

93%

11

100%

12

100%

4. Mempermudah
pemahaman

16

100%

13

93%

11

100%

12

100%

5. Dapat mengoreksi
bersama-sama

16

100%

14

100%

11

100%

12

100%

1

7%

6. Menumbuhkan sikap
bekerjasama/ saling
menghormati
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Pencapaian keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada Program Studi
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan Tahun Akademik 2013/2014 didukung oleh
beberapa aspek atau komponen kegiatan belajar dan pembelajaran. Berdasarkan persepsi dan
pendapat mahasiswa yang merupakan penilaian berdasarkan pengalaman belajar mereka,
terdapat gambaran ekspektasi atau harapan mahasiswa untuk berhasil dalam belajar matematika
seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 11 Ekspektasi Mahasiswa untuk Berhasil Dalam Belajar (I)
Kategori

TK I

%

TK II

%

TK III

%

TK IV

%

1. Mengikuti metode &
Petunjuk dosen

50

98%

36

100%

15

58%

25

93%

2. Memiliki motivasi
berprestasi

50

98%

35

97%

25

96%

27

100%

3. Pengaturan/
manajemen diri

47

92%

33

92%

23

88%

21

78%

4. Memiliki &
mengembangkan
kreativitas

48

94%

33

92%

19

73%

24

89%

5. Kesiapan belajar fisik /
dan psikis

47

92%

32

89%

21

81%

25

93%

6. kut organisasi/ kegiat
an kampus/PKM

35

69%

12

33%

6

23%

8

30%

7. Berkomunikasi/
berteman dengan baik

50

98%

35

97%

26

100%

26

96%

8. Bersungguh-sungguh
belajar/ Serius

48

94%

35

97%

24

92%

25

93%

9. Berdoa & bersyukur

50

98%

36

100%

26

100%

26

96%

10. Mendapat restu orang
tua

1

2%

Selain terdapat aspek yang menjadi harapan mahasiswa untuk berhasil dalam belajar
matematika sebagai persepsi/ pendapat berdasarkan pengalaman psikologis atau konsep diri, dapat
juga ditelusuri aspek dari harapan terhadap kondisi dan lingkungan belajar,seperti pandangan
dan harapan terhadap :1). Mata kuliah Yang Paling Sulit; 2) Mata kuliah yang Cenderung
Mudah; 3). Jumlah Mata Kuliah Maksimal Per Hari; 4). Mata Kuliah Yang Perlu Ditambahkan;
5). Mata Kuliah Yang Perlu Ditingkatkan Pengelolaannya; 6). Jumlah Ideal Mahasiswa Per Kelas;
7). Media Pembelajaran yang Diharapkan; 8). Strategi Mengajar Dosen yang Diharapkan; 9).
Jenis Alat Penilaian Dosen yang Diharapkan; 10). Bentuk Reward dari Dosen yang Diharapkan;
11). Gaya Komunikasi Dosen yang Diharapkan; 12). Waktu Perkuliahan yang Diharapkan; 13).
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Pihak Yang Paling Mendukung Keberhasilan; 14). IPK yang Ditargetkan; 15). Fasilitas Belajar
yang Diharapkan. Gambaran datanya sebagai berikut:
Tabel 12 Mata kuliah Yang Paling Sulit
No

Nama MK

Jumlah

%

1

Kalkulus Integral

88

63%

2

Analisis Riil

32

23%

3

Geometri/ Geometri Bidang

29

21%

4

Geometri Analitik

4

3%

5

Geometri Ruang

3

2%

6

Struktur aljabar

3

2%

7

Aljabar

2

1%

8

Analisis Kompleks

2

1%

9

Matematika Diskrit

2

1%

10

Persamaan Diferensial

2

1%

Tabel 13 Mata Kuliah yang Cenderung Mudah
No

Nama MK

Jumlah

%

1

Statistik Dasar

22

16%

2

PAI

21

15%

3

Aplikasi Komputer

15

11%

4

Logika Himpunan

9

6%

5

Kewirausahaan

8

6%

6

Analisis Kompleks

7

5%

7

Teori Bilangan

5

4%

8

Matematika ekonomi

5

4%

9

ISBD

4

3%

10

Geometri ruang

4

3%

11

Bahasa Indonesia

3

2%

12

Pendidikan Pancasila

3

2%

13

Metode Numerik

3

2%

14

Perencanaan Pengajaran

3

2%
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Tabel 14 Jumlah Mata Kuliah Maksimal Per Hari
No

Jumlah MK

Jumlah

%

1

3 (tiga)

95

68%

2

2 (dua)

44

31%

Tabel 15 Mata Kuliah Yang Perlu Ditambahkan
No

Nama MK

Jumlah

%

1

Pendidikan Karakter

29

21%

2

Motivasi/ AMT

18

13%

3

Bimbimban Konseling

2

1%

4

Matematika Perbankan

2

1%

5

Karya Tulis Ilmiah

2

1%

6

Keolahragaan

1

1%

Tabel 16. Mata Kuliah Yang Perlu Ditingkatkan Pengelolaannya
No

Nama MK

Jumlah

%

1

Kalkulus Integral

31

22%

2

Manajemen Pendidikan

15

11%

3

Statistik

9

6%

4

Profesi Kependidikan

7

5%

5

Kewirausahaan

6

4%

6

Analisis riil

5

4%

7

Geometri

4

3%

8

PPL 1

4

3%

9

Pengantar Pendidikan

3

2%

10

Kepribadian

3

2%

11

Aljabar

2

1%

Tabel 17. Jumlah Ideal Mahasiswa Per Kelas
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No

Jumlah Mahasiswa

Jumlah

%

1

26 – 30

63

45%

2

20 – 25

50

36%

3

31 – 35

15

11%

4

> 35

7

5%
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Tabel 18. Media Pembelajaran yang Diharapkan
No

Jenis Media

Jumlah

%

1

Power Point

28

20%

2

E_learning

21

15%

3

Video

12

9%

4

Konvensional

9

6%

5

Alat peraga

4

3%

Tabel 19 Strategi Mengajar Dosen yang Diharapkan
No

Strategi Mengajar

Jumlah

%

1

Diskusi/ kelompok

37

26%

2

Presentasi

26

19%

3

Praktek/ lapangan

25

18%

4

Studi Kasus

15

11%

5

Ceramah

10

7%

Tabel 20. Jenis Alat Penilaian Dosen yang Diharapkan
No

Alat Penilaian

Jumlah

%

1

Kuis

104

74%

2

UTS/UAS

54

39%

3

PR

48

34%

4

Portofolio

20

14%

5

Pembuatan makalah

17

12%

Tabel 21. Bentuk Reward dari Dosen yang Diharapkan
No
1
2
3
4

Bentuk Reward
Nilai
Beasiswa
Hadiah
Pujian

Jumlah
96
85
14
8

%
69%
61%
10%
6%

Tabel 22. Gaya Komunikasi Dosen yang Diharapkan
No

Gaya Komunikasi Dosen

Jumlah

%

1

Ekspresif - reaktif

61

44%

2

Retorika - Fleksibel

49

35%

3

Konvensional-Prosedural

31

22%
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Tabel 23. Waktu Perkuliahan yang Diharapkan
No

Waktu Belajar

Jumlah

%

1

Pagi

118

84%

2

Sore

30

21%

3

Malam

9

6%

4

Siang

3

2%

Tabel 24. Pihak Yang Paling Mendukung Keberhasilan
No

Nama Pihak

Jumlah

%

1

Orang Tua

121

86%

2

Dosen

61

44%

3

Teman Kuliah

57

41%

4

Teman pergaulan

30

21%

5

Keluarga

2

1%

Tabel 25. IPK yang Ditargetkan
No

IPK

Jumlah

%

1

4

73

52%

2

3,75-3,99

34

24%

3

3,51-3,74

16

11%

4

3,25-3,50

15

11%

5

3,00-3,24

6

4%

Tabel 26. Fasilitas Belajar yang Diharapkan
No
1
2
3
4
5

Jenis Fasilitas
Berbasis internet/ TI
Berbasis multimedia
Berbasis agama
Berbasis lingkungan
Berbasis kerja

Jumlah
82
51
45
39
2

%
59%
36%
32%
28%
1%

Pembahasan
Aspek-Aspek Yang Dibutuhkan Mahasiswa Untuk Mencapai Keberhasilan Dalam Belajar
Matematika
Minat dan semangat belajar mahasiswa
Keberhasilan mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar di bangku kuliah tidak terlepas
dari pengaruh-pengaruh, baik dari dalam diri individu maupun dari eksternal mahasiswa.
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Berdasarkan Tabel 4 sampai dengan Tabel 7. dapat dibuat rangkuman pada Tabel 27. sebagai
berikut:
Tabel 27. Rangkuman Minat dan Respon Mahasiswa dalam Belajar Matematika
No

Aspek

1

Tingkat I

Tingkat II

SS

S

Kd

TP

SS

S

Kd

TP

Frekuensi belajar

8%

51%

39%

2%

0

50%

44%

6%

2

Keaktifan di kelas

2%

4%

90%

4%

0

14%

81%

6%

No

Aspek

1
2

Tingkat III

Tingkat IV

SS

S

Kd

TP

SS

S

Kd

Frekuensi belajar

12%

19%

69%

0%

4%

44%

52%

Keaktifan di kelas

0%

15%

85%

0%

4%

11%

85%

Keterangan

: SS (Sangat Sering)		
S (Sering)			

TP

Kd (Kadang-kadang)
TP (Tidak Pernah)

Berdasarkan Tabel 27 dapat dijelaskan bahwa mahasiswa Pendidikan Matematika tingkat I
menunjukkan prosentase 51% sering belajar, sedangkan 39% mahasiswa jarang belajar. Kondisi
ini berbeda dengan tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat II, 50% sering belajar dan 44% kadangkadang belajar. Penurunan frekuensi belajar ditunjukkan pada tingkat III, yaitu 69% kadangkadang belajar dan 19 % sering belajar. Tingkat IV tidak jauh berbeda, sebanyak 52% mahasiswa
kadang-kadang belajar dan 44% sering belajar. Secara umum minat belajar mahasiswa menurun
pada tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, penurunan minat belajar karena
sudah banyak aktivitas mahasiswa di luar jam perkuliahan, seperti kegiatan memberikan les
belajar, bekerja, kegiatan organisasi. Mata kuliah juga semakin sulit sehingga mahasiswa malas
belajar.
Keaktivan mahasiswa pendidikan matematika saat perkuliahan pada tingkat I-IV masih
sangat rendah, yaitu antara 4-15% pada kategori sering aktif bertanya, menjawab dan lain-lain.
Secara umum, mahasiswa pendidikan matematika kadang-kadang aktif di kelas, yaitu sekitar 8190%. Pada mahasiswa tingkat I, sebanyak 90% jarang berinteraksi aktif. Berdasarkan wawancara,
ditemukan bahwa mahasiswa masih melakukan adaptasi dengan lingkungan belajar, seperti
dengan teman sekelas, mata kuliah, dosen. Mahasiswa masih malu dan menunggu dipanggil/
diperintah untuk beraktualisasi.
Selanjutnya, juga ditemukan bahwa mahasiswa pendidikan matematika memiliki semangat
belajar baik, yaitu cenderung tidak putus harapan jika mengalami kegagalan atau kesalahan.
Mahasiswa akan mencoba lagi atau memperbaiki jika menjawab salah. Berdasarkan Tabel 28,
mahasiswa tingkat I akan mencoba lagi belajar (M) sebesar 73%, sering mencoba (SM) 12%,
dan kadang-kadang mencoba (KM) sebesar 14%. Tingkat II menunjukkan semangat untuk
mencoba lagi (M) 47%, sering mencoba (SM) 28%, dan kadang–kadang mencoba 19%, namun
masih terdapat 6% mahasiswa yang tidak mencoba lagi. Pada mahasiswa tingkat III, sebanyak
46% mahasiswa akan mencoba lagi jika salah menjawab (M), 19% sering mencoba (SM), dan
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35% menunjukkan kadang-kadang mencoba lagi (KM). Kondisi berbeda ditunjukkan tingkat
IV, sebanyak 41% mahasiswa mencoba lagi (M) dan kadang-kadang mencoba lagi (KM) untuk
memberikan jawaban/ memperbaiki jawaban yang salah. Selanjutnya terdapat 19% mahasiswa
tingkat IV yang bersemangat untuk mencoba lagi jika mengalami kesalahan. Gambaran lengkap
ditunjukkan pada Tabel 28 berikut ini.
Tabel 28. Rangkuman Semangat Belajar Matematika
No

Aspek

Semangat belajar jika mengalami Kegagalan/kesalahan
SM

M

KM

TM

1

Tingkat I

12%

73%

14%

2%

2

Tingkat II

28%

47%

19%

6%

3

Tingkat III

19%

46%

35%

0%

4

Tingkat IV

19%

41%

41%

Berdasarkan Tabel 27 dan 28, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan matematika
menunjukkan kecenderungan minat (motivasi) belajar yang menurun pada level yang semakin
tinggi. Pada tingkat aktivitas di kelas, mahasiswa secara umum kurang aktif untuk semua level,
terutama pada tingkat I. Pada tingkat semangat / kemauan untuk mencoba lagi menunjukkan
trend positif, yaitu rata-rata pada kategori mencoba lagi jika menjawab salah pada kisaran 4173%. Indikator tertinggi ditunjukkan pada tingkat I. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tingkat
motivasi/ minat belajar tertinggi pada mahasiswa tingkat I, yaitu mahasiswa yang masih fresh
graduate, belum banyak aktivitas mereka di luar jam perkuliahan.
Ekspektasi Berhasil Belajar Matematika berdasarkan Faktor Internal
Terdapat temuan tentang ekspektasi atau harapan mahasiswa untuk berhasil dalam
menempuh perkuliahan pada prodi pendidikan matematika di STKIP PGRI Pacitan. Sesuai
dengan data pada Tabel 11 menunjukkan harapan-harapan dalam diri mahasiswa yang bervariasi
berdasarkan tingkatnya. Secara umum, berdasarkan rataan prosentase semua tingkat, mahasiswa
menyakini bahwa mereka akan berhasil dalam belajar matematika jika berdoa dan bersyukur
(99%), memiliki motivasi berprestasi dan dapat berkomunikasi/ berteman dengan baik (98%),
serius belajar (94%), kesiapan belajar baik fisik dan psikis (89%), pengaturan diri (88%),
mengikuti metode dan petunjuk dosen serta memiliki dan mengembnagkan kreativitas (87%),
dan ikut organisasi / kegiatan kampus (39%).
Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa menyadari tentang pentingnya faktor manajemen
spiritual sebagai faktor penentu keberhasilan yang utama. Selanjutnya keberhasilan mereka
diyakini adalah karena faktor internal, artinya dari mahasiswa sendiri seperti motivasi
berprestasi, ketrampilan berkomunikasi dengan temannya, bersungguh-sungguh dalam belajar,
pengaturan diri, menyiapkan diri untuk fisik dan mentalnya sehat, dan lain-lain. Namun, dalam
praktik mahasiswa cenderung tidak dapat menjalankan apa yang menjadi ekspektasi mereka.
Berdasarkan wawancara, faktor yang dapat menjadi hambatan mereka adalah karena kurangnya
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kepercayaan diri mahasiswa untuk sukses. Artinya, mindset sukses tidak diikuti dengan usaha
dan aktivitas nyata. Beberapa alasan diberikan, karena mahasiswa belajar sambil bekerja, kurang
aktualisasi diri, dan beberapa mahasiswa cenderung lemah dalam pengaturan diri.
Ekspektasi Berhasil Belajar Matematika berdasarkan Faktor Eksternal
Selain ekspektasi berhasil dalam belajar matematika didukung oleh faktor internal, terdapat
faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam studinya.
Berdasarkan Tabel 12, mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan menganggap
bahwa mata kuliah kalkulus integral menjadi mata kuliah paling sulit (63%), diikuti analisis
riil (23%), dan mata kuliah geometri/ geometri bidang (21%). Mata kuliah tersebut dianggap
paling sulit sesuai dengan fakta bahwa mahasiswa rata-rata masih banyak yang belum mencapai
ketuntasan belajar dalam satu semester sehingga harus mengulang, karena akumulasi nilai
Indeks Prestasi menjadi kurang maksimal, sebagian besar mendapat nilai C (kurang), bahkan
ada yang perolehannya D (kurang).
Sebaliknya pada Tabel 13 menggambarkan bahwa mata kuliah statistik dasar dianggap
sebagai mata kuliah paling mudah (16%), diikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam (15%),
dan aplikasi komputer (11%). Mata kuliah statistik dasar dianggap paling mudah berdasarkan
wawancara karena dapat dibantu dengan alat hitung untuk penyelesaian soal, juga sudah
disediakan rumus-rumus statistik tinggal diaplikasikan. Sedangkan mata kuliah PAI menurut
mahasiswa menjadi mata kuliah yang mudah dipelajari karena secara umum muatan materinya
sudah tidak asing lagi dan sudah dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mata kuliah
aplikasi komputer juga dianggap mata kuliah yang mudah karena secara praktik mahasiswa
sudah tidak asing dengan teori komputer. Artinya, aplikasi komputer dapat dipelajari secara
mandiri asalkan sering praktik.
Faktor lain yang dapat menjadi harapan mahasiswa untuk sukses dan lancar belajar
matematika adalah faktor banyak sedikitnya mata kuliah dalam sehari. Berdasarkan Tabel 14
menunjukkan bahwa sebesar 68% mahasiwa dapat mengikuti 3 (tiga) perkuliahan dalam sehari
dan sebanyak 31% mahasiswa lebih memilih 2 (dua) mata kuliah per hari. Dapat dikatakan
bahwa mahasiswa prodi pendidikan matematika secara umum tidak menemui hambatan dalam
mengikuti 2-3 mata kuliah dalam sehari-hari seperti yang berlaku selama ini. Artinya, mahasiswa
sudah terbiasa mengikuti ritme dan jadwal perkuliahan dengan nyaman.
Mahasiswa juga memiliki harapan adanya mata kuliah tambahan untuk keberhasilan
mereka dalam menempuh studinya pada prodi pendidikan matematika. Sesuai Tabel 15
mahasiswa menginginkan tambahan mata kuliah khusus pendidikan karakter (21%) dan
pemberian motivasi (13%). Sedangkan mata kuliah lain yang juga menjadi harapan adalah
bimbingan konseling, matematika perbankan, karya tulis ilmiah, dan mata kuliah keolahragaan.
Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa selain mata kuliah khusus keahlian yang bermuatan
matematika dan kependidikan, mahasiswa juga mengharapkan mata kuliah tambahan yang
bersifat pengembangan diri. Hal ini memberikan arti bahwa mahasiswa menginginkan
penguasaan kecakapan hidup selain dari penguasaan bidang ilmu agar berhasil dalam studi
dan karir.
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Selaras dengan persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah sesuai dengan Tabel 12, maka
Tabel 16 menunjukkan adanya harapan mahasiswa terhadap perlunya peningkatan pengelolaan
mata kuliah kalkulus integral (22%), manajemen pendidikan (11%), statistik (6%), profesi
kependidikan (5%), kewirausahaan dan analisis riil (4%). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh
informasi bahwa pengelolaan dimaksudkan berupa tambahan SKS untuk mata kuliah yang
SKS nya 2 (dua), tambahan penugasan, remidi, atau kegiatan yang menambah pemahaman
mahasiswa terhadap penguasaan materi.
Ekspektasi mahasiswa agar dapat berhasil dalam mengikuti studi matematika juga dapat
dipengaruhi dari banyak sedikitnya jumlah mahasiswa di kelas. Hal ini berkaitan dengan
kenyamanan dan tingkat perhatian yang dapat diterima mahasiswa di kelas. Berdasarkan Tabel
17 dapat ditunjukkan bahwa sebesar 45% mahasiswa menginginkan jumlah mahasiswa ideal
per kelas antara 26-30 mahasiswa, selanjutnya 36% merasakan ideal jika dalam satu kelas
terdapat 20-25 orang, 11% menginginkan jumlah mahasiswa per kelas 31-35 orang, dan 5%
mengatakan ideal jika mahasiswa per kelas >35 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa
jumlah mahasiswa per kelas yang diharapkan untuk menciptakan pengelolaan perkuliahan yang
ideal pada kisaran 20-30 mahasiswa per kelas.
Jika dilihat dari faktor tenaga pengajar sesuai Tabel 18, media pengajaran yang diinginkan
mahasiswa saat proses perkuliahan matematika adalah penggunaan presentasi dengan power
point (20%), menggunakan e_learning (15%), video (8%), pengajaran konvensional (6%), dan
penggunaan alat peraga sebesar 3%. Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa mahasiswa
menginginkan variasi media pengajaran dengan metode ceramah dengan menggunakan power
point. Alasan yang disebutkan, penggunaan presentasi dengan power point menghilangkan
kejenuhan belajar karena memenuhi aspek auditorial dan visual mahasiswa.\
Ekspektasi mahasiswa juga diberikan terhadap strategi dosen dalam mengajar di kelas.
Sebesar 26% mengharapakan cara diskusi kelompok, 19% menginginkan strategi dosen dengan
presentasi, 18% mengharapkan pembelajaran dengan teknik praktik /lapangan, 11% memilih
studi kasus, dan 7% memilih ceramah. Dapat disimpulkan bahwa cara pembelajaran diskusi
kelompok yang dikembangkan menjadi bentuk pembelajaran kooperatif menjadi harapan
mahasiswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang interaktif. Hal ini sesuai dengan
pendapat mahasiswa bahwa pembelajarn dengan teknik berdiskusi membantu pemahaman dan
kepercayaan diri bertambah.
Selaras dengan penjelasan di atas, sesuai Tabel 20, jenis alat penilaian yang diharapkan
mahasiswa adalah dengan pemberian kuis (74%), UTS/UAS juga masih diinginkan sebesar
39%, pemberian tugas di rumah sebesar 34%, sedangkan penilaian portofolio dipilih 14%, dan
pembuatan makalah sebesar 12%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kuis
masih menjadi alat penilaian yang paling diharapkan mahasiswa. Cara ini menurut mahasiswa
memberikan tantangan dan interaksi yang menyenangkan. Termasuk pemberian UTS dan
UAS, mahasiswa masih mengharapkan cara tersebut karena dapat menambah kedisplinan dan
kepuasan ketika sudah menghadapi ujian.
Sesuai dengan Tabel 20, mahasiswa mengharapkan bentuk reward yang menjadi harapan
untuk meningkatkan motivasi berprestasi bagi mahasiswa. Tabel 21 menggambarkan bahwa
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mahasiswa menempatkan pemberian nilai sebagai reward terbaik (69%), diikuti pemberian
beasiswa (61%), hadiah (10%), dan pemberian pujian sebesar 6%. Menurut mahasiswa,
pemberian nilai menjadi reward paling diharapkan karena jelas secara kuantitatif yang dapat
menumbuhkan semangat berprestasi. Selanjutnya pemberian beasiswa menjadi bentuk reward
ke-2 yang diharapkan mahasiswa karena secara finansial dapat meringankan biaya studi mereka.
Aspek lain dari dosen yang menjadi ekspektasi mahasiswa pendidikan matematika untuk
berhasil dalam studinya adalah gaya komunikasi dosen saat perkuliahan (Tabel 22). Mahasiswa
lebih menyukai gaya komunikasi ekspresif-reaktif (44%), gaya retorika-fleksibel (35%) dan gaya
konvensional-prosedural (22%). Dapat dijelaskan bahwa 44% mahasiswa dapat memahami
materi jika pesan disampaikan dengan gaya ekspresif, artinya bersifat spontan, langsung dan
jelas. Mahasiswa juga lebih mudah memahami materi dengan gaya komunikasi retorika-fleksibel
sebesar 35%, artinya pesan disampaikan dengan demokratis, ada negosiasi dan interaktif.
Sedangkan 22% mahasiswa mudah memahami materi dengan gaya komunikasi dosen yang
konvensional-prosedural, yaitu dengan cara kooperatif dan ada interaksi.
Segi waktu pembelajaran juga menjadi aspek yang menjadi harapan mahasiswa agar dapat
berhasil dalam belajar matematika (Tabel 23). Sebesar 84% mahasiswa mengharapkan kuliah
waktu pagi, sedangkan 21% memilih waktu belajar sore, 6% memilih waktu malam, dan 2%
memilih waktu siang untuk belajar. Waktu pagi dipilih, menurut mahasiswa karena jika pagi
terasa masih segar dan kondusif, sedangkan jika sore menurut mahasiswa karena udaranya
tidak panas, suasana kelas juga cenderung lebih tenang.
Masih menurut mahasiswa sesuai data Tabel 24, terdapat pihak-pihak yang mendukung
keberhasilan belajar mahasiswa dalam studinya pada prodi pendidikan matematika. Orang tua
menjadi pihak yang paling diharapkan dukungannya (86%), selanjutnya dosen (44%), teman
kuliah (41%), teman pergaulan (21%0, dan keluarga (1%). Menurut mahasiswa, orang tua
paling diharapkan untuk mendukung keberhasilan karena doa dan restunya. Selanjutnya peran
dosen juga sangat penting menurut mahasiswa karena dosen yang menjadi alih transfer ilmu
pengetahuan dan sikap kepada mahasiswa.
Berdasarkan Tabel 26, mahasiswa mengharapkan pembelajaran berbasis internet/IT sebesar
59%, berbasis multimedia sebesar 36%, berbasis agama (32%), berbasis lingkungan (28%). Dapat
disimpulkan bahwa mahasiswa memilih fasilitas belajar berbasis teknologi informasi sesuai
dengan kemudahan akses dan informasi untuk melengkapi bahan perkuliahan. Sedangkan
fasilitas pembelajaran berbasis multimedia dipilih menurut mahasiswa karena akan membantu
penyerapan materi dengan penggunaan media audio visual.
Cara-cara pembelajaran matematika yang menjadi pilihan mahasiswa dan alasannya
Setiap mahasiswa memiliki karakteristik tertentu yang berkembang dalam lingkungan
belajarnya, baik dalam aspek kognitif maupun aspek sikap. Salah satu yang menjadi karakteristik
pada tiap individu mahasiswa adalah cara belajar. Berdasarkan Tabel 8, diperoleh data bahwa
sebagian besar mahasiswa Pendidikan Matematika memiliki cara belajar mandiri (62%)
dibandingkan dengan cara belajar kelompok (38%).
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Cara belajar Mandiri
Jika dilihat dari Tabel 9, tiap-tiap cara belajar dipilih karena ada alasan-alasannya. Pada
mahasiswa tingkat I, 97% memiliki cara belajar mandiri karena alasan kebiasaan sejak kecil, 94%
menyatakannya sebagai persiapan untuk ujian mandiri, 89% untuk membiasakan sikap percaya
diri, 86% mahasiswa puas dengan kemampuan sendiri, 80% belajar mandiri untuk membiasakan
sikap disiplin, lainnya memilih cara mandiri agar lebih konsentrasi, lebih mudah memahami
materi dan karena mamiliki domisili yang jauh dengan teman-temannya.
Pada mahasiswa tingkat II, memilih belajar mandiri berturut-turut karena dapat
membiasakan diri untuk persiapan menghadapi ujian dan melatih sikap disiplin. Sedangkan 95%
alasan belajar cara mandiri karena telah menjadi kebiasaan sejak kecil, 86% dapat membiasakan
sikap percaya diri, dan 82% menyatakan belajar mandiri karena puas dengan kemampuan sendiri.
Alasan pilihan cara belajar mandiri berbeda untuk mahasiswa pendidikan matematika
tingkat III. Mereka memilih belajar mandiri karena dapat membiasakan sikap disiplin (87%).
Pada tingkat IV, menunjukkan 93% alasan belajar cara mandiri karena dapat membiasakan
sikap percaya diri, selanjutnya 87% menyatakan alasan belajar mandiri sebagai kebiasaan sejak
kecil dan sebagai persiapan untuk ujian mandiri.
Jika memperhatikan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tiap mahasiswa pada tiap
tingkat memiliki alasan masing-masing mengapa memilih cara belajar mandiri yang secara umum
karena alasan : (1) persiapan untuk ujian mandiri; (2) kebiasaan sejak kecil; (3) membiasakan
sikap displin; (4) membiasakan sikap percaya diri; dan (5) puas dengan kemampuan sendiri.
Cara belajar kelompok
Sebanyak 38% mahasiswa pendidikan matematika memilih cara belajar kelompok agar
berhasil dalam mengikuti perkuliahan matematika. Berdasarkan Tabel 10, baik tingkat I, II, III,
dan IV secara umum menunjukkan alasan yang sama mengapa memilih cara belajar kelompok,
dengan alasan; (1) dapat mengoreksi bersama-sama; (2) dapat membandingkan dengan ide
dengan catatan; (3) dapat menyelesaikan banyak pertanyaan dan mempermudah pemahaman;
(4) serta percaya diri jika hasil pekerjaan merupakan kerja kelompok

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, diambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:
1.
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1) Mahasiswa pendidikan matematika menunjukkan kecenderungan minat (motivasi)
belajar yang menurun pada level yang semakin tinggi. Pada tingkat aktivitas di kelas,
mahasiswa secara umum kurang aktif untuk semua level, terutama pada tingkat I. Pada
tingkat semangat / kemauan untuk mencoba lagi menunjukkan trend positif, yaitu rata-rata
pada kategori mencoba lagi jika menjawab salah pada kisaran 41-73%. Indikator tertinggi
ditunjukkan pada tingkat I. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tingkat motivasi/ minat
belajar tertinggi pada mahasiswa tingkat I, yaitu mahasiswa yang masih fresh graduate,
belum banyak aktivitas mereka di luar jam perkuliahan.
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2.

Mahasiswa menyadari tentang pentingnya faktor manajemen spiritual sebagai faktor
penentu keberhasilan yang utama. Selanjutnya keberhasilan mereka diyakini adalah karena
faktor internal, artinya dari mahasiswa sendiri seperti motivasi berprestasi, ketrampilan
berkomunikasi dengan temannya, bersungguh-sungguh dalam belajar, pengaturan diri,
menyiapkan diri untuk fisik dan mentalnya sehat, dan lain-lain. Namun, dalam praktik
mahasiswa cenderung tidak dapat menjalankan apa yang menjadi ekspektasi mereka.
Faktor yang dapat menjadi hambatan mereka adalah karena kurangnya kepercayaan
diri mahasiswa untuk sukses. Artinya, mindset sukses tidak diikuti dengan usaha dan
aktivitas nyata. Beberapa alasan diberikan, karena mahasiswa belajar sambil bekerja,
kurang aktualisasi diri, dan beberapa mahasiswa cenderung lemah dalam pengaturan diri.

3.

1.

Mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan menganggap bahwa mata
kuliah kalkulus integral menjadi mata kuliah paling sulit (63%), diikuti analisis riil
(23%), dan mata kuliah geometri/ geometri bidang (21%).

2.

Mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan menganggap bahwa mata
kuliah statistik dasar dianggap sebagai mata kuliah paling mudah (16%), diikuti
mata kuliah Pendidikan Agama Islam (15%), dan aplikasi komputer (11%.

3.

Mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan dapat mengikuti 3 (tiga)
perkuliahan dalam sehari sebesar 68% dan sebanyak 31% mahasiswa lebih memilih
2 (dua) mata kuliah per hari.

4.

Mahasiswa menginginkan tambahan mata kuliah khusus pendidikan karakter (21%)
dan pemberian motivasi (13%). Sedangkan mata kuliah lain yang juga menjadi
harapan adalah bimbingan konseling, matematika perbankan, karya tulis ilmiah,
dan mata kuliah keolahragaan.

5.

Mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan berharap terhadap
perlunya peningkatan pengelolaan mata kuliah kalkulus integral (22%), manajemen
pendidikan (11%), statistik (6%), profesi kependidikan (5%), kewirausahaan dan
analisis riil (4%).

6.

Sebesar 45% mahasiswa menginginkan jumlah mahasiswa ideal per kelas antara
26-30 mahasiswa, selanjutnya 36% merasakan ideal jika dalam satu kelas terdapat
20-25 orang.

7.

Media pengajaran yang diinginkan mahasiswa saat proses perkuliahan matematika
adalah penggunaan presentasi dengan power point (20%), menggunakan e_learning
(15%), video (8%), pengajaran konvensional (6%), dan penggunaan alat peraga
sebesar 3%

8.

Sebesar 26% mengharapakan cara diskusi kelompok, 19% menginginkan strategi
dosen dengan presentasi, 18% mengharapkan pembelajaran dengan teknik praktik
/lapangan, 11% memilih studi kasus, dan 7% memilih ceramah).

9.

Jenis alat penilaian yang diharapkan mahasiswa adalah dengan pemberian kuis
(74%), UTS/UAS juga masih diinginkan sebesar 39%, pemberian tugas di rumah
sebesar 34%, sedangkan penilaian portofolio dipilih 14%, dan pembuatan makalah
sebesar 12%..
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10. Mahasiswa menempatkan pemberian nilai sebagai reward terbaik (69%), diikuti
pemberian beasiswa (61%), hadiah (10%), dan pemberian pujian sebesar 6%.
11. Mahasiswa lebih menyukai gaya komunikasi ekspresif-reaktif (44%), gaya retorikafleksibel (35%) dan gaya konvensional-prosedural (22%).
12. Sebesar 84% mahasiswa mengharapkan kuliah waktu pagi, sedangkan 21% memilih
waktu belajar sore, 6% memilih waktu malam, dan 2% memilih waktu siang untuk
belajar.
13. Mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan menganggap bahwa orang
tua menjadi pihak yang paling diharapkan dukungannya (86%), selanjutnya dosen
(44%), teman kuliah (41%), teman pergaulan (21%0, dan keluarga (1%).
14. Mahasiswa mengharapkan pembelajaran berbasis internet/IT sebesar 59%, berbasis
multimedia sebesar 36%, berbasis agama (32%), berbasis lingkungan (28%).
Sebagian besar mahasiswa Pendidikan Matematika memiliki cara belajar mandiri (62%)
dibandingkan dengan cara belajar kelompok (38%). Tiap mahasiswa pada tiap tingkat
memiliki alasan masing-masing mengapa memilih cara belajar mandiri yang secara
umum karena alasan : (1) persiapan untuk ujian mandiri; (2) kebiasaan sejak kecil; (3)
membiasakan sikap displin; (4) membiasakan sikap percaya diri; dan (5) puas dengan
kemampuan sendiri. Secara umum mahasiswa menunjukkan alasan yang sama mengapa
memilih cara belajar kelompok, dengan alasan; (1) dapat mengoreksi bersama-sama;
(2) dapat membandingkan dengan ide dengan catatan; (3) dapat menyelesaikan banyak
pertanyaan dan mempermudah pemahaman; (4) serta percaya diri jika hasil pekerjaan
merupakan kerja kelompok
Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, disarankan kepada para guru, dosen atau
tenaga pendidik matematika lainnya beberapa hal sebagai berikut:
1.

Perlunya pemberian bimbingan dan konseling kepada semua mahasiswa untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kesulitan belajar.

2.

Perlunya pemberian Motivation of Training (MoT) secara berkala kepada semua mahasiswa
untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat belajar menuju kesuksesan belajar
pada prodi pendidikan matematika.

3.

Perlunya peningkatan pemahaman bagi pendidik untuk memberikan layanan bimbingan
pengajaran yang optimal dalam aspek strategi pengajaran, media yang digunakan, gaya
komunikasi, alat penilaian, bentuk reward yang diberikan, dan lain-lain menyesuaikan
karakteristik mahasiswa.

4.

Perlunya perhatian dari penyelenggara pendidikan untuk menyediakan fasilitas belajar
yang representatif yang mendukung suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, efektif
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PENULIS

Afid Burhanuddin, M.Pd., Lahir di Blora pada 4 September 1984.
Jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, ditempuhnya di
tanah kelahirannya, Blora. Berbeda dengan jenjang dasar dan
menengah, pendidikan jenjang S-1 dan S-2, dia tempuh di kota pelajar,
Yogyakarta. Pria berkaca mata ini pada tahun 2006 berhasil
menyelesaikan program S-1 Pendidikan Islam di Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga dan selang tiga tahun kemudian, yakni tahun
2009 berhasil menuntaskan pendidikan program pasca sarjana pada
Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri
Yogyakarta.
Selain aktif sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) STKIP PGRI
PACITAN, dari tahun 2013 ia dipercaya sebagai Kepala Biro Kepegawaian di institusi yang sama.
Sebelumnya, ia juga dipercaya menjadi sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) dari tahun 2009-2013. Dia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan diskusi
ilmiah, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta, terutama diskusi atau forum ilmiah yang
membahas permasalahan sosial dan pendidikan. Afid Burhanuddin juga hobi menulis. Beberapa
artikel atau opininya sempat dimuat oleh beberapa media. Dia juga antusias membimbing para
mahasiswa untuk mengikuti berbagai program kemahasiswaan baik yang berskala lokal, regional,
maupun nasional. Bahkan mahasiswa bimbingannya, melalui Program Mahasiswa Wirausaha
(PKW) dan Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI) berhasil memenangkan
beberapa skim yang dibiayai oleh DIKTI. Tulisan ilmiahnya dimuat diberbagai jurnal. Buku
yang pernah ditulis adalah Pacitan Berjuang Pacitan di Lupakan; Sejarah Perjuangan Pacitan
1945-1945. Jika ingin berinteraksi lebih lanjut, dapat melalui afidburhanuddin@gmail.com.
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Arif Mustofa, M.Pd., lahir di Pacitan pada tanggal 29 Nopember
1979. Saat ini ia aktif sebagai pengajar profesional di STKIP PGRI
Pacitan. Selain sebagai dosen, Bapak dua putra ini aktif dalam berbagai
penelitian. Pada saat menyelesaikan pascasaarjana, terlibat dalam tiga
penelitian hibah pascasarjana, yaitu pendokumentasian cerita anak
jawa timur; kelayakan cerita anak jawa timur; dan bentuk struktur
cerita anak Jawa Timur. Tahun 2013-2014 berturut-turut dipercaya
untuk mengadakan penelitian Cerita Rakyat Pacitan. Selain meneliti,
juga aktif dalam diskusi ilmiah baik nasional maupun internasional.
Tahun 2011 menjadi pemateri dalam seminar Internasional kebudayan Panji di Malang. Artikel
populer pernah dimuat di harian Jawa Pos, Sang Guru Bojonegoro. Sementara itu, Karya
penelitian pernah dimuat di Jurnal Penelitian Pendidikan STKIP PGRI pacitan dan Jurnal
Edukasia Universitas Borneo Tarakan. Pada tahun 2010 buku referensi karyanya berjudul Belajar
dan Pembelajaran diterbitkan oleh Arruz Media. Alumni Unesa Surabaya ini tinggal di RT 03
RW 04 Sundeng Bangunsari Pacitan, tlp. 08123283527/ mustofarif99@yahoo.com.
Agung Budi Kurniawan, M.Pd., lahir di Grobogan pada tanggal 15
Januari 1986. Menamatkan S2 Universitas Negeri Semarang pada
program studi Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2011. Gelar
yang disandangnya adalah M.Pd. Dan memutuskan untuk hijrah ke
Pacitan untuk mengembangkan dan menularkan keilmuannya di
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris ini. Pada tahun 2014
menjadi dosen terbaik bidang penelitian pada Program Studi yang
sama. Semangat dalam melakukan penelitian membuatnya dipercaya
oleh Simlitabmas Dikti untuk memperoleh dana Hibah pada tahun
2014.
Anung Probo Ismoko, M. Or., Lahir di Wonosobo pada tanggal 24
Oktober 1983. Anung memantapkan diri mengabdi di STKIP PGRI
Pacitan sejak tahun 2013. S1 dan S2 ia peroleh dari Universitas Negeri
Yogyakarta pada bidang Ilmu Keolahragaan. Anung menjadi dosen
pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
(PJKR) STKIP PGRI Pacitan. Aktif melaksanakan kegiatan Tridharma
Perguruan Tinggi dengan baik. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat ia lakukan dengan baik. Motivasinya adalah ingin
menjadikan lulusan Program Studi PJKR menjadi lebih baik.
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Bakti Sutopo, S.S., M.A. Kelahiran Pacitan 8 September 1980. Pada
tahun 2004 lulus jenjang S-1 jurusan sastra Universitas Negeri Malang
(UM). Jenjang S-2 jurusan Ilmu Sastra ditempuhnya di Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011. Sempat
mengajar di berbagai tingkat pendidikan. Sekarang beraktivitas
sebagai dosen PBSI dan sekretaris di LPMI STKIP PGRI Pacitan.
Selain itu, juga aktif mengikuti berbagai forum kegiatan ilmah seperti
seminar, workshop, pelatihan penulisan karya ilmiah. Beberapa
tulisannya, terutama yang berkaitan dengan sastra dan budaya, sempat
dipublikasikan dalam bentuk proseding maupun dalam jurnal. Tulisan
yang sempat dipublikasikan antara lain Membaca Sutardji dalam Puisi Nugrahaeni (2012),
Beberapa Jejak Kelisanan dalam Novel Di Kaki Bukit Cibalak karya Ahmad Tohari: Perspektif
Walter J. Ong (2012), Cerpen Sugriwo-Subali karya Yanusa Nugroho: Perspektif Repertoire
Wolfgang Iser (2011), Sastra, Karakter dan Karakterisasi: Sebuah Pembelajaran (2010).
Eny Setyowati, M.Pd., Lahir di Pacitan tanggal 6 April 1976. Menjadi
pendidik adalah impiannya sejak kecil. Perempuan supel dan ramah
ini menjadi dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia. Selain mengajar, ia dipercaya sebagai Ketua Program Studi
pada tempat yang sama. Kegiatan tridharma perguruan tinggi
dilakukan dengan baik. Kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdi
an kepada masyarakat dilakukan dengan berkualitas. Ia juga dikenal
sebagai sosok perempuan yang punya banyak relasi. Tak ayal, hampir
pejabat teras di Pemkab Pacitan kenal dengannya. Ines, begitulah
panggilan udara tatkala masih sebagai penyiar Radio Grindulu.
Edi Irawan, M.Pd., lahir di Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, 26 Agustus 1987. Lulus dari SDN Gondang III tahun
2009, SMPN 2 Nawangan tahun 2002, SMA N 1 Pacitan tahun 2005,
S1 Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan tahun 2009, dan S2
Pendidikan Matematika Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun
2012. Selama menjadi mahasiswa S1, aktif pada berbagai organisasi
kemahasiswaan, diantaranya sebagai Ketua Himatika tahun 20062007, Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi HMI
Cabang Pacitan tahun 2007-2008 dan Presiden BEM tahun 20082009. Di samping itu juga aktif menjadi asisten dosen sejak semester
enam, pada mata kuliah Statistika Dasar, Telaah Kurikulum Matematika, dan Kalkulus. Sejak
tahun 2009 bergabung di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
STKIP PGRI Pacitan sebagai staf bidang PPL, KKN dan Posdaya hingga saat ini. Penelitian
yang sudah dilakukan diantaranya adalah 1) Analisis Miskonsepsi Mahasiswa STKIP PGRI
Pacitan pada Mata Kuliah Pengantar Dasar Matematika Pokok Bahasan Logika Ditinjau dari
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Gaya Kognitif Mahasiswa (Tesis); 2) Analisis Kesalahan Dalam Melakukan Uji Hipotesis Rerata Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan (Semnas
Matematika UAD tahun 2012). Pada bidang pengabdian, aktif dalam berbagai kegiatan Posdaya dan juga aktif mendampingi mahasiswa pengusul dan pelaksana program hibah kemahasiswaan (PKM, PMW, dan PHBD).
Danang Endarto Putro, M.Or., Lahir di Bantul 27 April 1988.
Mengabdi di STKIP PGRI Pacitan sejak tahun 2013. S1 dan S2 ia
peroleh dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ia menjadi dosen pada
Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR).
Aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan
baik. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ia
lakukan dengan baik. Cita-citanya adalah ingin menjadikan lulusan
Program Studi PJKR mampu bersaing di masa depan dengan baik.

Hari Purnomo Susanto, S.Si., M.Pd. Dosen Tetap pada Program
Studi Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Pacitan yang lahir pada
tanggal 20 Maret 1984 ini menempuh S-1 Jurusan Matematika dan
S-2 Pendidikan Matematika di UNY. Dosen pengampu mata kuliah
persamaan diferensial, geometri analitik II, geometri ruang ini aktif
pada pertemuan ilmiah (seminar dan konferensi) nasional sebagai
peserta dan pemakalah. Selain aktif mengajar, ia juga aktif dalam
kegiatan tri dharma lainnya, yaitu penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan antara lain “Konstruksi
Model Fuzzy untuk Data Time Series dan Aplikasinya untuk Prediksi
Indeks Harga Saham Gabungan” tahun 2012, “Pemodelan Fuzzy untuk data Time Series dengan
Metode Dekomposisi Nilai Singular dan Penerapannya untuk Prediksi Nilai Tukar Rupiah
terhadap Yen Jepang” tahun 2012, keduanya adalah penelitian bersama Agus Maman Abadi
(dosen UNY), dan “Analisis Kesulitan Matematika Siswa SMP Di Pacitan Pada Operasi Pecahan
Campuran” tahun 2012. Bentuk pengabdian yang telah diikuti adalah “Optimalisasi Program
KB (2012)”. Ia juga aktif sebagai relawan pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Kab. Pacitan.
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Dr. H. Maryono, MM. Lahir di Pacitan, 19 Maret 1956. Setelah
menamatkan Pendidikan formal, SD, SMP dan SPGN di Pacitan,
kemudian menyelesaikan jenjang SI di IKIP PGRI Madiun Jurusan
Ilmu Pendidikan Kurikulum Teknologi Pendidikan tahun 1986.
Magister Menejemen Ekonomi (S2) di Universitas Satyagama Jakarta
lulus tahun 1999. Di tahun 2011 berhasil menyelesaikan program S3,
kosentrasi Ilmu Administrasi di Universitas Tujuh Belas Agustus
(UNTAG) Surabaya. Sekarang tinggal di Jl. Veteran III/ 12 Pacitan.
Disela-sela kesibukannya menjabat sebagai Ketua STKIP Pacitan,
penulis juga aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop, baik
nasional maupun internasional. Karya ilmiah yang pernah diterbitkan, diantaranya; 1) Motivasi
Belajar; Produktifitas dan Profitabilitasnya; 2) Sinerginitas Pembangunan Sumber Daya Manusia
Terhadap Budaya Masyarakat; 3) Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui
Pengembangan Sentra Batu Mulia Di Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan; 4) Implementasi
Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional; 5) Keefektifan Model Probem Based Learning Dalam
Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa (bersama Edi Irawan, M.Pd); 5) Eksperimentasi
Strategi Pembelajaran TTW dan TPS Di SMPN Pacitan (bersama Urip Tisngati, M.Pd); 6)
Pemecahan Masalah Distribusi Frekwensi Mata Kuliah Statistik Melalui Model Two Stay Di
STKIP PGRI Pacitan (bersama Drs. Sugeng Suryanto, M.Pd); 7) Menakar Kebijakan RSBI:
Analisis Kritis Studi Implementasi, diterbitkan Magnum Pustaka Yogyakarta, 2010; 8) DasarDasar & Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan, diterbitkan Ar-Ruzz Media, 2011.
Dr. Mukodi, M.S.I., Lahir di kota ukir Jepara, 26 Juli 1977. Alumni
S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta ini dikenal sebagai
sosok yang supel dan bersahaja. Dosen muda satu ini, selain menjabat
sebagai Kepala LPPM STKIP PGRI Pacitan, ia juga menduduki jabatan
startegis. Sebut saja, sebagai Pimred Koran Progresif, Pimred Belutin
Progresif, Ketua Penyunting Jurnal Penelitian Pendidikan, Ketua
penyunting Jurnal Humaniora, dan Ketua Pengembang institusi. Di
luar kampus, ia pun didaulat juga sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah
MWC NU Kebonagung 2013-2017, dan Ketua Koalisi Kependudukan
di Kabupaten Pacitan masa bakti 2014-2018. Selain aktif mengajar,
ia juga aktif mengikuti berbagai seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik
nasional maupun internasional. Hasil karya berbentuk buku di antaranya; 1) Mendialogkan
Pendidikan Kita Sebuah Antologi Pendidikan, diterbitkan Magnum Pustaka Yogyakarta, 2010;
2) Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi, diterbitkan Magnum Pustaka
Yogyakarta, 2010 (Editor); 3) Pendidikan Islam Terpadu Reformulasi Pendidikan Di era Global,
diterbitkan Lingkar Media Yogyakarta, 2011; 4) Pendidikan, Ideologi, dan Budaya Sebuah
Diskursus, diterbitkan LPPM Press pacitan (Editor); 5) Penididikan Anti Korupsi Rekonstruksi
Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah, diterbitkan Lingkar Media, Yogyakarta, 2014. Di sela-sela
kesibukannya sebagai akademisi, ia juga aktif menjadi kolumnis disejumlah media. Sekarang
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bermukim di Pacitan bersama isteri tercinta, Imroatus Solikhah, S.Pd.I., dan putra pertamanya,
Faza Maulana Muhammad. Media interaksi mukodi@yahoo.com.
M. Fashihullisan, M.Pd., dilahirkan di Pati Jawa Tengah pada tanggal
21 Agustus 1983. Menyelesaikan gelar kesarjanaan di Universitas
Brawijaya Malang pada jurusan Industri Pertanian. Studi mengenai
agro industri mengantarkan pada kesadaran bahwsa industrialisasi
di Indonesia merupakan keniscayaan, tetapi industrialisasi bukan
sekedar bagaimana membangun bangunan pabrik secara fisik, tetapi
yang lebih penting adalah mempersiapkan masyarakat industri.
Ketertarikan utama yang didalami adalah pada industri gula, karena
industri ini merupakan industri yang pertama kali dikenalkan Belanda
di Indonesia. Belanda mampu memperkenalkan Industri Gula
terutama pada masyarakat Jawa tanpa mengorbankan eksistensi kebudayaan Jawa. Hubungan
Industri gula dan petani tebu menjadi perhatian utama ketika menulis tugas akhir untuk
penyelesaian strata 1 di agro industri dan strata 2 di Pendidikan sosial. Pembudayaan industri
melalui pendidikan formal dirasakan belum mencukupi, pendidikan juga merupakan bagian
integral dari masyarakat. Tidak ada kata lain, selain pemberdayaan masyarakat juga dijadikan
sarana menuju masyarakat industri yang berdaya. Dalam menyusun disertasi akhirnya tetap
mengkaji pemberdayaan petani tebu dalam interaksinya dengan industri gula. Selain penelitian
yang dilakukan untuk tugas akhir, penelitian mengenai perkembangan masyarakat menuju
masyarakat industri juga sering dilakukan. Perkembangan budaya konsumtif, perkembangan
budaya informasi dan keterbukaan juga menjadi perhatian di samping kewajiban penelitian
dari prodi pendidikan sejarah di STKIP PGRI Pacitan. Penelitian sejarah lokal Pacitan juga
merupakan penelitian yang sedang dilakukan beserta tim peneliti sebagai pemenuhan kewajiban
sebagai pengajar di prodi pendidikan sejarah.
Dra. Martini, M.Pd., Lahir pada tanggal 15 Desember 1965 di
Ngadirojo, Pacitan Jawa Timur, merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara.
Tercatat sebagai alumnus SMPN 1 Ngadirojo (1982), SMAN 1
Ngadirojo (1985), dan S-1 Prodi PPKn IKIP PGRI Surabaya/UNIPA
Surabaya (1991). Sejak tahun 1999 menjadi dosen tetap berpangkat
Asisten Ahli di STKIP PGRI Pacitan pada prodi Pendidikan Sejarah
mata kuliah Pendidikan Ilmu sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan
. Dosen aktif yang menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Sejarah sejak
tahun 2010 ini memperoleh Gelar Magister Pendidikan Prodi PIPS
pada tahun 2012. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran pada, ia juga
aktif mengikuti pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional, kegiatan penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan antara lain
Pelatihan PAUD Parenting di kabupaten Pacitan tahun 2012.
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Nely Indra Meifiani, S.Si., M.Pd. Lahir di Pacitan, Jawa Timur pada
10 Mei 1986. Saat ini sebagai dosen tetap pada prodi Pendidikan
Matematika di STKIP PGRI Pacitan. Lulus sarjana matematika dari
F MIPA UNY (2008) dan Magister Pendidikan dari UNY tahun 2012.
Saat ini ia aktif mengajar beberapa mata kuliah hingga sekarang, di
antaranya statistik lanjut, statistik non parametrik, analisis kompleks,
dan program linear. Penelitian yang telah dilakukan antara lain
“Aplikasi Caycle dalam Menentukan Banyak Isomer senyawa Alkana”
(2008), “Peningkatan Motivasi Belajar siswa kelas XI TGBA SMK 2
Depok th 2010/2011 pada Materi Barisan dan Deret”, “Analisis
kesulitan Matematika Siswa SMPN di Pacitan pada UN“ (2012), Analisis Kesulitan Matematika
Siswa SMP Di Pacitan Pada Operasi Pecahan Campuran” tahun 2012. Sedangkan bentuk
pengabdian yang telah diikuti adalah “Pelatihan Usaha Produktif (2012)”. Ia juga aktif sebagai
relawan pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Pacitan. Selain aktif
mengajar, ia juga aktif mengikuti kegiatan seminar, konferensi, dan pertemuan ilmiah lainnya,
sebagai peserta dan pemakalah, baik tingkat nasional maupun internasional.
Saptanto Hari Wibowo, S.S., M. Hum., Pria berkacamata minus ini,
lahir di Pacitan pada tanggal 27 Oktober 1970. Pendidikan terakhirnya
adalah S2 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saptanto menjadi
dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Aktif
melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik.
Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ia lakukan
dengan baik. Ia dipercaya oleh Simlitabmas Dikti untuk memperoleh
dana Hibah Penelitian pada tahun 2014.

Sofyan hadi Mahmudi, M.Pd., Lahir di Pacitan tanggal 29 Maret
1985. Ia menjadi dosen Program Studi Pendidikan Matematika.
Jenjang S2 ia peroleh dari Universitas Sebelas Maret. Aktif
melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan baik.
Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ia lakukan
dengan baik. Cita-citanya adalah ingin menjadikan lulusan Program
Studi Pendidikan Matematika mampu bersaing di masa depan dengan
baik. Dan menjadi guru matematika yang menyenangkan. Pria ramah
ini dikenal sebagai dosen yang sangat sabar tatkala melakukan proses
pembelajaran di dalam, atau di luar kelas. Praktis, ia adalah salah satu
dosen favorit para mahasiswa.
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Dr. Sugeng Suryanto, M.Pd. Lahir di Pacitan, 10 Februari 1956.
Menempuh pendidikan S1 di IKIP Negeri Semarang Fakultas MIPA
Jurusan Pendidikan Matematika lulus pada tahun 1983. Kemudian,
melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Adibuana Surabaya
mengambil kosentrasi Teknologi Pembelajaran. Ia juga tercatat sebagai
alumni S3 Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya, 2014.
Tinggal di jalan Candi Prambanan Pacitan. Telp. (0357) 883484. Beliau
aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop, baik nasional
maupun internasional. Saat ini menjabat selama dua preode menjabat
sebagai Pembantu Ketua I STKIP PGRI Pacitan, dan sekarang menjadi
Pembantu Ketua III STKIP PGRI Pacitan. Artikel yang pernah diterbitkan, 1) Penerapan Pola
Pbmp Melalui Cooperatif Learning Model TGT Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Di
Kelas V SDN Kayen I Pacitan; 2) Pemecahan Masalah Distribusi Frekwensi Mata Kuliah Statistik
Melalui Model Two Stay Di STKIP PGRI Pacitan (bersama Dr. H. Maryono, MM.).
Hj. Sri Iriyanti, S.Pd. M.Pd. Lahir di Pacitan, 22 Juni 1964, merupakan
ibu dari dua bersaudara. Pendidikan formal sampai perguruan tinggi
(S-1) diselesaikan di kota kelahirannya. Dengan bekal kemandirian,
keuletan, dan kesungguhannya telah mengantarnya menjadi dosen
tetap pada prodi Pendidikan Sejarah di STKIP PGRI Pacitan. Karir
di almamaternya dimulai sejak tahun 1986. Sekarang menjabat sebagai
Wakil Ketua II (Bidang Keuangan), dan pernah menjabat sebagai Plh.
Ketua STKIP PGRI Pacitan pada tahun 2012. Gelar Magister
Pendidikan diperoleh pada bulan April 2011, Program Pasca Sarjana
PIPS Universitas Kanjuruhan Malang. Di tengah kesibukannya sebagai
dosen, anggota senat perguruan tinggi, anggota Yayasan (PPLP-PT PGRI Pacitan), beliau aktif
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pengabdian lainnya.
Sujarno, S.Pd., M.Pd., Terlahir tanggal 11 Juni 1960, di Pacitan, Jawa
Timur, dan telah dikaruniai tiga putra. Lulusan S-2 Pasca Sarjana
Prodi Teknologi Pembelajaran UNIPA Surabaya ini sejak awal
mengabdi sebagai pendidik pada dinas pendidikan. Karir di STKIP
PGRI Pacitan dimulai sebagai Dosen Pendidikan Sejarah, mengampu
mata kuliah belajar dan pembelajaran serta ke-PGRI-an. Beliau pernah
menjabat sebagai wakil ketua III (bidang kemahasiswaan) sejak tahun
2001, dan sebagai wakil ketua I (bidang akademik) mulai akhir 2012.
Berbagai kegiatan dan pertemuan ilmiah telah diikuti, baik sebagai
panitia maupun pembicara, lokal dan nasional. Beliau juga aktif
sebagai pengurus PGRI kabupaten Pacitan.

198

PROSIDING SEMINAR EKSPOS PENELITIAN STKIP PGRI PACITAN 2014

Sugiono, M.Pd., Lahir di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 31
Desember 1985. Menamatkan program sarjana pada program studi
Pendidikan Matematika tahun 2009. Sempat berhenti studi selama
dua tahun dan mengajar di beberapa sekolah di Pacitan, akhirnya
melanjutkan studi S2 Pendidikan Matematika pada program pasca
sarjana UNS tahun 2011-2013. Saat ini sebagai staff LPPM STKIP
PGRI Pacitan yang sekaligus sebagai salah satu tenaga pengajar pada
program studi pendidikan matematika. Selain sebagai fungsionaris
dan tenaga pengajar juga aktif melakukan berbagai penelitian dan
pengabdian masyarakat, serta pendampingan Program Kreatifitas
Mahasiswa.
Urip Tisngati, M.Pd. Putri bungsu dari 9 bersaudara ini lahir pada
tanggal 25 April di desa Bangunsari, kecamatan/ kabupaten Pacitan
Jawa Timur. Pendidikan dari TK sampai dengan S-1 ditempuh di kota
kelahirannya, tercatat sebagai alumnus SMP N 1 Pacitan (1995),
SMUN 1 Pacitan (1998), dan S-1 Prodi Pendidikan Matematika di
STKIP PGRI Pacitan (2004). Sejak lulus kuliah S-1, per September
2004, tercatat sebagai dosen tetap program studi pendidikan
matematika di almamaternya, yaitu STKIP PGRI Pacitan, pengampu
mata kuliah pengantar dasar matematika dan teori bilangan. Gelar
Magister Pendidikan diperoleh dari Program Pasca Sarjana Pendidikan Matematika UNS
Surakarta pada Pebruari 2011. Di samping aktif mengajar, ia juga aktif mengikuti seminar
pendidikan dan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sekarang
menjabat sebagai Kepala Perpustakaan, sekaligus Plt Ketua Program Studi PGSD, dan sebelumnya
menduduki jabatan sebagi sekretaris LPPM STKIP PGRI Pacitan.
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