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TARI KETHEK OGLENG
(Kajian Strukturalisme)
Agoes Hendriyanto
STKIP PGRI Pacitan
Email: rafid.musyffa@gmail.com
RINGKASAN
Artikel penelitian Nilai Kearifan Lokal Kesenian Kethek Ogleng Pacitan (Kajian
Strukturalisme). Penelitian deskriptif kualitatif dengan objek tarian Kethek Ogleng di
Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Kethek Ogleng merupakan
bagian dari foklor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah
participant observation, in depht interview (wawacara mendalam), dokumentasi dan studi
kepustakaan. Validitas internal (credibility) dapat dilakukan dengan perpanjangan
pengamatan terhadap objek penelitian, peningkatan ketekunan dalam penelitian,
triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Berdasarkan hasil pengamatan dihasilkan,
unsur lahir Kethek Ogleng terdiri dari: 1) gerak, 2) iringan, 3) instrumen, 4) tata rias, 5)
tata kostum, 6) tempat pementasan, dan 7) unsur cerita. Sedangkan unsur batin alam
pembentuk tarian Kethek Ogleng sebagai berikut;
Kata Kunci: kethek ogleng, strukturalisme

PENDAHULUAN
Kethek Ogleng Kethek Ogleng merupakan bagian dari kreatifitas manusia yang
didasarkan dari kondisi sosial budaya masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan yang
sebagian besar bertani. Koentjaraningrat (2000:5-6) berpendapat bahwa kebudayaan itu
mempunyai tiga wujud, antara lain: 1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ideide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya; 2) wujud kebudayaan
sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; 3) wujud
kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Berdasarkan pendapat di atas Kesenian Kethek Ogleng merupakan perwujudan dari
kompleksitas kelakuan berpola dalam suatu masyarakat. Pada tahun 1964 desa Tokawi
masih terdapat hutan yang masih lebat dengan hewan mamalia kera masih banyak dijumpai.
Berdasarkan hasil pengamatan dari Bapak Sukisna terhadap tingkah laku kera (kethek) maka
terciptanya tarian Kethek Ogleng yang menggabungkan antara unsur alam, unsur seni tari,
seni musik, dan seni beladiri yang pada saat itu menjadi kegiatan pemuda di Desa Tokawi.
Tari Kethek Ogleng merupakan sebuah tari yang gerakannya menirukan tingkah laku
kethek (kera). Tarian ini ditarikan oleh masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan
bertahun-tahun lamanya, dipentaskan pada waktu hajatan masyarakat setempat. Perpaduan
antara gerakan kera atau kethek (Bahasa Jawa) dengan gerakan pencak silat yang telah
berkembang di wilayah tersebut. Selain itu unsur tarian Kethek Ogleng salah satunya tema
cerita diambilkan dari sebuah cerita Kerajaan Jenggala dan Kediri. Unsur cerita dalam tarian
kethek Ogleng terdapat dua tokoh dari Jenggala mempunyai seorang putri bernama Dewi
Sekartaji sedangkan Kerajaan Kediri mempunyai seorang putra bernama Raden Panji
Asmorobangun. Kedua insan ini saling mencintai dan bercita-cita ingin membangun
kehidupan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Hal ini membuat keduanya tidak dapat
dipisahkan.
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Kethek Ogleng merupakan bagian dari foklor sastra lisan non material yang nerwujud
tarian dengan struktur yang membangunnya.yang diwujudkan dalam bentuk gerakan, tarian,
maupun nyanyian. James Danandjaja (2002:2) mendefinisikan folklor sebagai bagian
kebudayaan yang bersifat kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, secara
tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun non lisan yang
disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Kethek Ogleng walaupun karya
non lisan dari Bapak Sukisna namun telah disebarluaskan dengan membentuk sanggar tari
secara kolektif yang bekerjasama dengan pemerintah desa maupun kecamatan.
Kethek Ogleng sebagai bentuk dari foklor perwujudan dari ekspresi budaya
masyarakat petani yang sering pergi ke hutan pada masa itu dengan memperhatikan
kelincahan seekor kera (kethek). Pada prinsipnya konsep folklor tersebut mencakup: 1) sastra
lisan; 2) sastra tertulis penduduk daerah pedesaan dan masyarakat kota kecil; 3) ekspresi
budaya yang mencakup teknologi budaya, pengetahuan rakyat, kesenian dan rekreasi
termasuk di dalamnya mencakup kerajinan, tari-tarian, obat-obatan tradisional (Hutomo,
1991: 7-8).
Nilai kearifan lokal masyarakat pada masa tersebut akan membangun struktur batin
dan lahir kesenian Kethek Ogleng. Struktur batin sangat berkaitan dengan nilai-nilai kearifan
lokal, nilai religiusitas, dan kecerdasan ekologis akan membentuk kesenian Kethek Ogleng.
Disamping itu struktur lahir yang membentuk kesenian tersebut akan peneliti kaji dengan
menggunakan kajian strukturalisme. Tujuan penelitian ini bagaimana Nilai Kearifan Lokal
dalam kesenian Kethek Ogleng di desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.
METODE PENELITIAN
Waktu penelitian selama lima bulan, dimulai pada bulan Juni 2017 sampai bulan
Oktober 2017. Tempat penelitian di Desa Tokawi kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
Penelitian foklor sastra lisan non material berupa tari Kethek Ogleng, merupakan penelitian
kualitatif deskriptif dengan menggunakan kajian strukturalisme Levi-Strauss. Metode
penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran data
berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala dari
kelompok tertentu yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2000: 6). Sumber data utama dalam
penelitian ini adalah tari Kethek Ogleng menjadi sumber data objektif. Data yang dijadikan
sebagai landasan kajian berupa struktur yang membentuk tari Kethek Ogleng. Data-data
tersebut dikumpulkan terkait dengan tujuan penelitian itu sendiri, yaitu mendeskripsikan
gerak tari, gesstur, kostum, serta lingkungan tarian. Teknik sampling merupakan suatu bentuk
khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada
seleksi (Heribertus B. Sutopo, 2002: 55). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini ialah: teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari informan;
observasi partisipatif, dokumentasi dan peristiwa yang berkaitan dengan kesenian Kethek
Ogleng. Pengujian keabsahan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah
triangulasi. J.Moleong (2001: 178) memaparkan bahwa triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang berfungsi sebagai pembanding atau mengecek terhadap
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu. Lebih lanjut Denzin merinci empat
macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu (1) pemanfaatan penggunaan sumber;
(2) metode; (3) penyidik; dan (4) teori (Moleong, 2001:178). Teknik analisis data peneliti
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lakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahap pertama, pada saat observasi di
lapangan dengan menggunakan grand tour dan minitour quetion, analisis datanya
menggunakan analisis domain.
PEMBAHASAN
Untuk mengkaji kesenian Kethek Ogleng ini peneliti menggunakan analisis
strukturalisme. Analisis struktural dibagi menjadi dua macam struktur yaitu struktur lahir atau
struktur luar (surface structure) dan struktur batin atau struktur dalam (deep structure).
Struktur luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat dibangun berdasarkan ciri-ciri luar
atau ciri-ciri empiris dari relasi-relasi tersebut. Struktur dalam adalah susunan tertentu yang
dibangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat (Ahimsa-Putra, 2001:61).
Kesenian Kethek Ogleng termasuk karya sastra Foklor. Folklor sendiri dibagi ke
dalam tiga kelompok berdasarkan tipenya yaitu: 1) folklor lisan (verbal folklore), 2) folklor
sebagian lisan (partly verbal folklore), dan 3) folklor bukan lisan (non verbal folklore)
(Brunvard, 1968 dalam Danandjaja, 2002:21).
Folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan meski cara
pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklor bukan lisan dibagi menjadi dua yaitu folklor
bukan lisan yang material seperti, arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan
perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat serta obat
tradisional. Folklor bukan lisan yang bukan material meliputi gerak isyarat tradisional
(gesture), bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik rakyat (Brunvand, 1963 dalam
Danandjaja, 2002: 21-22).
Struktur Lahir Kesenian Kethek Ogelng
Unsur lahir Kethek Ogleng terdiri dari: 1) gerak, 2) iringan, 3) instrumen, 4) tata rias,
5) tata kostum, 6) tempat pementasan, dan 7) unsur cerita. Untuk lebih jelasnya akan kami
uraikan satu persatu.
1) Gerak
Menurut Putraningsih, T ( 2007: 18) berdasarkan pendapat John Martin seorang
penulis dan kritikus tari dari Amerika Serikat dalam bukunya The Modern Dance mengatakan
bahwa substansi baku tari adalah gerak. Gerak sangat penting dalam seni tari Kethek Ogleng
bukan hanya terdapat pada denyutan di seluruh tubuh manusia khususnya penari untuk tetap
dapat memungkinkan menjadi manusia hidup. Oleh sebab itu gerak dalam tari sangat penting
untuk memvisualisasikan tarian Kethek Ogleng agar benar hidup. Hidup disini mengandung
pengertian penari menghayati benar-benar peran yang dimainkan pada saat pementasan
tersebut. Pada hakikatnya gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala pengalaman
emosional manusia.
Terian Kethek Ogleng termasuk dalam tari representasional merupakan tari yang
menggambarkan sesuatu secara jelas. Tarian Kethek Ogleng menggunakan jenis gerak
maknawi dan gerak-gerak murni. Tarian Kethek Ogleng banyak menampilkan gerak-gerak
murni, apabila garapan tari tersebut dipenuhi gerak maknawi, maka garapan kethek ogleng
lebih lebih mengarah ke bentuk pantomim.
Gerakan Penari Pria

3

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Unsur gerak dalam kesenian Kethek Ogleng merupakan pokok utama dalam kesenian
Kethek Ogleng. Kethek dalam bahasa Indonesia adalah kera,sehingga gerak dalam kesenian
Kethek Ogleng ini merupakan gerak-gerak.
Pertama, gerakan merangkak yang dilakukan oleh pemain yang menyerupai gerakan
merangkan hewan kera (kethek). Merangkak, yaitu gerak berjalan dengan kedua kaki dan
kedua tangan. Kedua, gerakan melompat yang mengandalkan kelenturan otot kaki dan otot
tangan. Gerakannya berupa perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan cara
melompat dengan tumpuan kaki dan jatuh dengan mengandalkan kelenturan kedua kaki dan
tangan. Unsur beladiri menjadi sangat dominan khususnya pemain pria yang menjaddi
Kethek Ogleng. Pada umumnya pemain Kethek Ogleng juga mahir dalam beladiri pencak
silat. Sehingga unsur seni dan kelenturan sangat dibutuhkan dalam kesenian ini. Tidak asal
loncat namun ada unsur seni yang membuat tarian ini sangat atraktif.
Ketiga, gerakan berjalan berupa gerakan dengan kedua kaki. Gerakan berjalan ini
juga tidak hanya berjalan biasa namun harus ditunjang unsur keluwesan sehingga tarian ini
tidak monoton. Keempat, unsur beladiri dengan akrobatik harus ditunjang fisik yang lentur
dengan gerakan bergelantungan pada seutas tali ataupun tongkat. Seperti kera (kethek) pada
umumnya dengan kelincahan pemain akan semakin menarik tarian ini. Gerakan dengan cara
kedua tangan memegang tiang yang di atas dan kedua kaki tanpa tumpuan layaknya seekor
kera (kethek).
Keempat, gerakan bermain seekor kera di hutan. Gerakan bermain yaitu gerak
dengan posisi duduk lalu memegang mainan untuk dimainkan oleh penari pria sebagai
Kethek Oglengnya. Gerakan bermain ini menjadi daya tarik tersendiri khususnya anak-anak
untuk lebih memperkenalkan terhadap kecintaan terhadap kelestarian binatag di bumi.
Permainan yang harmonis ditampilkan dalam taria, kethek ogleng ini. Kelima, gerakan
rol/gulung-gulung, yaitu perpindahan dari tempat satu ke tempat lain dengan cara kepala di
bawah lalu posisi terakhir duduk dan badan tidur telentang lalu miring yang kemudian posisi
terakhir tidur telentang lagi.
Keenam, gerakan menggaruk-garuk badan seperti binatang kera atau (kethek) juga
diperagakan oleh penari dengan menari semirip mungkin dengan Menggaruk-garuk muka,
yaitu gerakan tangan menggaruk-garuk muka dengan posisi duduk. Menggaruk-garuk kaki,
yaitu gerakan tangan menggaruk-garuk kaki
dengan posisi duduk .
Ketujuh, gerakan duduk dengan memperhatikan aspek kelenturan tubuh yang harus
dimiliki oleh seorang penari Kethek Ogleng. Gerakannya berupa gerak dengan kaki satu
dilipat ke samping dan kaki satunya menekuk ke depan. Gerakan selanjutnya juga
membutuhkan fisik yang prima dengan kelincahan dan kekuatan pemain Kethek Ogleng
tersebut. Kedelapan, gerakan berputar, yaitu bergerak dengan kedua kaki dan tangan
disilangkan di bawah lalu berputar.
Gerakan Tarian 3-4 Penari Wanita
Penari yang terlibat dalam kesenian Kethek Ogleng terdiri dari penari Kethek Ogleng
dan penari wanita sebagai Roro tempe dengan pengasuhnya atau dayang. Adapun gerakan
tariannya sebagai berikut ini. Pertama, blendrongan, yaitu gerak menari sebelum masuk
adegan kudangan. Gerakan kudangan yang ditampilkan dalam tarian tersebut berupa gerak
penari Roro Tompe menggoda penari Kethek. Gerakan kudangan ini sebenarnya bisa
4
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ditambahkan dengan kreasi terbaru tarian populer agar anak-anak muda tertarik untuk
mengembangkan tarian Kethek Ogleng. Kedua, gerakan penari yang menggambarkan
perasaan kangen, yaitu gerak penari Roro Tompe dengan Kethek yang melepas kangen
dengan cara bermesraan dengan Kethek yang merupakan perwujudan dari Panji
Asmorobangun ketemu kembali dengan pujaan hati Dewi Sekartaji yang diperagakan oleh
sosok penari Roro Tempe.
Ketiga, gerakan tarian menuju kembali ke Kerajaan setelah lama mengembara di
hutan. Kedua penari sebgai Roro Tompe dan Kethek melakukan gerakan menuju ke
Kerajaan dengan berjalan berdampingan lalu salah satu tangan Keteh memegang pundan
Roro Tompe.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian kesenian Kethek
Ogleng ini dibagi menjadi empat: pertama adegan kethek bermain, kedua blendrongan,
ketiga kudangan antara Roro Tompe dengan Kethek, dan keempat kembali ke Kerajaan.
2) Iringan
Gendhing-gendhing yang digunakan untuk mengiringi pementasan kesenian Kethek
Ogleng diambilkan dari repertoar gendhing Jawa yang telah ada sebelumnya. Struktur
gendhingnya pun tetap menggunakan struktur gendhing Jawa tradisi. Elemen dasar tari
berupa iringan yang berupa musik tari. Sedangkan elemen dasar musik adalah nada, ritme,
dan melodi. Musik dalam tari bukan hanya sekedar iringan saja namun berfungsi sebagai
patner tari kethek ogleng dengan menggunakan gending Jawa. Iringan yang berupa musik
harus benar-benar digarap dengan baik karena sangat menentukan keberhasilan sebuah
pertunjukan. Untuk tarian pendahuluan dengan ekplorasi penari pria yang berkostum kera dan
menirukan gerakan kera harus didukung oleh iringan musik yang rancak dengan pesan
gembira.
Setelah iringan selesai dilanjtkan dengan adegan kudangan atau rayuan Roro Tompe
kepada Kethek dengan menggunakan irama kudangan. Irangan kudangannya sebagai berikut.
Irama kudangan
Kethek Ogleng kinudang bapang layang-layang
Bedhes waras mringis angisis siyunge
Bathuk nonong sirah banjo kaya mlinjo
Mripat gerong irung gepak lambe ngeblek
Wulune dhiwat-dhiwut
Buntut nyelenthar mlaku engkar elek kasar
Sasolahe nggegilani, kenyung gemblung
Wuyung ngidung gandrung-gandrung
Pi: mung bathuke raden, nonong-nonong dhewe
Pa: bathuk banyak ora olo tambah cakrak
Pi: mung mripate raden, gerong-gerong dhewe
Pa: mripat gerong, gerang-gerong amencorong
Pi: mung irunge kenyung gepak-gepak dhewe
Pa: irung sunthi ora olo amantesi
Kethek Ogleng kinudang bapang layang-layang
Bedhes waras mringis angisis siyunge
Bathuk nonong sirah banjo kaya mlinjo
Mripat gerong irung gepak lambe ngeblek
Wulune dhiwat-dhiwut
5
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Buntut nyelenthar mlaku engkar elek kasar
Sasolahe nggegilani, kenyung gemblung
Wuyung ngidung gandrung-gandrung
Pi: mung bathuke raden, nonong-nonong dhewe
Pa: bathuk banyak ora olo tambah cakrak
Pi: mung mripate raden, gerong-gerong dhewe
Pa: mripat gerong, gerang-gerong amencorong
Pi: mung irunge kenyung gepak-gepak dhewe
Setelah itu iringan musik berlaras Slendro disesuaikan dengan adegan kembali ke Kerajaan.
Suasana musik harus disesuaikan konteks kembalinya Dewi Sekartaji dengan panji
Asmorobangun ke kerajaan Kediri dan Jenggolo dengan suasana suka cita.
3) Instrumen
Srtuktur lahir berikutnya adalah intrumen untuk membentuk irama yang disesuaikan
dengan suasana sika cita dalam tarian Kethek Ogleng. Adapun peralatannya sebagai berikut:
(1) kendhang, (2) bonang, (3) gong kempul, (4) kethuk, (5) slenthem, (6) demung, (7) saron,
(8) gambang, (9) gender. Intrumen tersebut membantu dalam menghasilkan irama pelok
slendro dalam tarian Kethek Ogleng.
4) Rias dan busana
Rias dan busana dalam kesenian Kethek Ogleng sangatlah penting karena Kethek
Ogleng merupakan tokoh kera putih, sehingga rias dan busana harusmenyerupai tokoh kera
putih. Riasan wajah khususnya pria dengan dasar waarna putih disekitar mata dan pipi.
Kemudia akan diberikan lengkungan hitam pada kelompak mata, hidung agar mirip dengan
seekor kera. Rias Kethek Ogleng merupakan jenis rias binatang. Rias binatang adalah rias
yang meyerupai binatang yang akan dimainkan/diperankan.
Untuk pakaian penari pria sebagai kethek menggunakan baju dengan aturan sebagai
berikut: (1)baju panjang warna putih, (2) celana panjang warna putih, (3) kain poleng, (4)
sabuk penari, (5) epek timang, (6) boro samir, (7) sampur penari kethek, (8) simbar dada, (9)
bahu kembar, (10)cangkemam, (11)irah-irahan, (12) kelat bahu, (13) cakep tangan, (14) kaos
kaki putih, (15) gongseng, dan (16) kaos tangan
Sedangkan busana Tari Roro Tompe sebagai berikut; (1) streples, (2) stagen, (3) jarik,
(4) kain dodot, (5) sampur penri roro tempe, (6) sabuk penari, (7) sanggul tekuk, (8) kengket
bando, (9) kalung, (10) gelang, (11) suweng. Sedangkan 2 penari sebagai dayang atau
pembantu Roro Tompe hampir sama dengan busana Roro Tompe namun harus dapat
dibedakan antara penari Roro Tompe dan pembantunnya.
5) Tempat Pementasan
Tempat pementasan kesenian Kethek Ogleng biasanya pada tempat baik berupa
panggung maupun lapangan yang luas. Luasan tempat pementasan tarian ini akan
memberikan keleluasaan bagi penari pria sebagai kethek akan leluasa untuk melakukan
atraksi akrobatiknya.
Jika tempatnya tidak luas maka gerakan berlari, meloncat,
bergelantungan, bergulung-gulung, serta permainan dari seorang penari akan terhambat.
Oleh sebab itu tarian ini biasaya dipentaskan untuk acara-acara hajatan yang besar dengan
jumlah penonton yang besar seperti halnya kesenian lain yang telah berkembang seperti
kesenian Reog.
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Tempat pementasan selain menggunakan desain lantai juga terdapat desain atas yang
memungkinkan penari kethek Ogleng untuk bergelayutan seperti seekor kera atau kethek.
Desain lantai atau floor design ialah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau
garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok.secara garis besar terdapat dua
pola garis dasar pada lantai yaitu garis lurus dan garis lengkung. Tarian Kethek Ogleng
menggunakan garis lengkung dapat dibuat lengkung ke depan, ke belakang, ke samping, dan
serong. Garis lurus bayak digunakan pada tari-tarian klasik jawa, sedangkan garis lengkung
banyak digunakan pada tari-tarian primitif dan juga pada tarian komunal kebanyakan berciri
sebagai tari bergembira Putraningsih, T ( 2007: 18-19).
Tarian Kethek Ogleng merupakan tarian komunal dengan ciri khas bergembira
membutuhkan tempat yang sangat luas dengan gerakan melengkung para penarinya. Selain
itu juga dibutuhkan desain panggung yang digunakan untuk bergelayutan penari Kethek
untuk mengeluarkan atraksi akrobatik. Faktor keamanan dan estetika untuk membuat tata
panggung seperti di tengah hutan dengan pohon-pohon secara alamiah tempat untuk atraksi
penari pria (kethek). Unsur panggung sangat dibutuhkan dalam tarian Kethek Ogleg agar bisa
hidup seperti kehidupan kera di hutan secara alamiah. Unsur tata panggung sangat
dibutuhkan untuk membuat suasana alamiah.
6) Unsur Cerita
Unsur cerita dalam tarian Kethek Ogleng terdapat 5 penari yang pertama penari pria
yang berpaikan putih mirip hewan kera (kethek) yang digambarkan sebagai perwujudan dari
Panji Asmurobangun putera mahkota Kerajaan Kediri, penari kedua sosok penari putri
dengan pakaian yang anggun yang merupakan perwujudan dari Dewi Sekartaji dari Kerajaan
Jenggala, sedangkan penari ketiga sampai kelima perwujudan dari dayang.
Penyebab terjadinya cerita tersebut di atas disebabkan raja Jenggala, ayahanda Dewi
Sekartaji, mempunyai keinginan untuk menikahkan Dewi Sekartaji dengan pria pilihannya.
Ketika Dewi Sekartaji tahu akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahandanya-yang
tentunya tidak dia cintai, dia diam-diam meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa
sepengetahuan sang ayahanda dan seluruh orang di kerajaan. Malam hari, sang putri
berangkat bersama beberapa dayang menuju ke arah barat.
Kerajaan Kediri dengan putra mahkota kerajaannya bernama Panji Asmorobangun
yang mendengar berita menghilangnya Dewi Sekartaji memutuskan untuk nekad mencari
Dewi Sekartaji yang merupakaan pujaan hatinya. Perjalanan yang berliku untuk mencari
Dewi Sekartaji, Panji Asmorobangun singgah di rumah seorang pendeta.
Awal mula cerita, Panji diberi wejangan agar pergi ke arah barat dan dia harus
menyamar menjadi kera. Perwujudan panji Asmorobangun dengan sosok kera putih yang
lincah menjadi tokoh utama dari kesenian Kethek Ogleng. Sedangkan di lain pihak, Dewi
Sekartaji ternyata telah menyamar menjadi Endang Rara Tompe. Pada prinsipnya kesenian
kethek ogleng tidak terlepas dari bentuk kesenian sebelumnya. Pada waktu itu cerita Panji
melegenda khususnya di Jawa Timur. Oleh sebab itu bapak Sukisna banyak sekali yang
mengambil cerita Panji sebagai sumber inspirasi bagi terciptanya sebuah kesenian.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan dihasilkan, unsur lahir Kethek Ogleng terdiri dari: 1)
gerak, 2) iringan, 3) instrumen, 4) tata rias, 5) tata kostum, 6) tempat pementasan, dan 7)
unsur cerita. Sedangkan unsur batin alam pembentuk tarian Kethek Ogleng sebagai berikut.
DAFTAR PUSTAKA
Ahimsa-Putra, H.S. (2001). Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra. Yogyakarta:
Galang.
___________. (2006). Strukturalisme Levi strauss Motos dan Karya Sastra. Yogyakarta:
Galang.
Danandjaja, James. (2002). Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng, dan lain-lain. Jakarta:
Grafiti.
Hutomo, Suripan Sadi. 1991. Mutiara yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan.
Surabaya: HISKI Jawa Timur.
Koentjaraningrat. 2000. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (cetakan kesembilan
belas), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Heribertus B. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Putraningsih, T. 2007. Diktat Perkuliahan Mata Kuliah Analisis Tari.Program Studi
Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Dan Seni. Yogyakarta. Universitas Negeri
Yogyakarta.
J.Moleong Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
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SIKAP MAHASISWA PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
STKIP PGRI PACITAN TERHADAP PROFESI GURU
Anung Probo Ismoko
STKIP PGRI Pacitan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap mahasiswa pendidikan jasmani
program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan
terhadap profesi guru.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Populasi
yang digunakan adalah mahasiswa PJKR STKIP PGRI Pacitan, dengan sampel yang
diambil berjumlah 106. Instrumen yang digunakan berupa angket, dengan uji validitas
instrumen menggunakan rumus product moment dan uji reliabilitas instrumen
menggunakan rumus Alpha Cronbach, dan memperoleh koefisien reliabilitas sebesar
0,877. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan persentase.
Berdasarkan hasil penelitiani ini menunjukkan sikap mahasiswa pendidikan
jasmani program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan
terhadap profesi guru sebagian besar adalah secara keseluruhan menyatakan cukup
positif, 7 orang (6,64%) menyatakan sangat positif, 26 orang (24,34%) menyatakan
positif, 38 orang (35,84%) menyatakan cukup positif, 32 orang (30,53%) menyatakan
kurang positif dan 3 orang menyatakan sangat kurang positif.
Kata kunci: Sikap, PJKR, guru.

PENDAHULUAN
STKIP PGRI Pacitan merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten
Pacitan. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) merupakan salah
satu program studi yang dikelola. Program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
(PJKR) merupakan bagian dari lembaga pendidikan tinggi keolahragaan yang tidak bisa lepas
dari tanggung jawab. Artinya program studi PJKR harus lebih bekerja keras dan dituntut
tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kebanggaan terhadap profesi
yang akan dijalani merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa
dalam studinya. Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) merupakan program
studi yang didesain untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
yang diharapkan siap untuk mengajar siswa di sekolah umum.
Lembaga ini mempunyai peran yang penting guna menghantarkan mahasiswanya
menjadi tenaga Pendidik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sekaligus
mencetak lulusan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Melihat kenyataan ini
tentunya mahasiswa harus mempunyai kebanggaan terhadap profesi yang akan dijalaninya
nanti. Hal itu dapat diwujudkan dengan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari mahasiswa
untuk menjadi seorang guru yang profesional. Profesi sebagai guru pendidikan jasmani yang
akan ditekuni oleh mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi
nantinya jika dibandingkan dengan guru-guru mata pelajaran lainnya, mata pelajaran
pendidikan jasmani mempunyai ciri/khas mempelajari yang berbeda dalam pengembangan
belajar anak didiknya dengan mata pelajaran lain. Pendidikan jasmani menuntut seorang guru
yang benar-benar mencintai profesinya tersebut. Seorang guru pendidikan jasmani dituntu
untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaranya. Dalam situasi sosial
apapun, jabatan guru tetap dinilai oleh warga masyarakat sebagai pemberi inspirasi,
penggerak dan melatih dalam penguasaan kecakapan tertentu. Hal ini merupakan tantangan
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yang berat bagi mahasiswa untuk menggeluti profesi tersebut, terutama nantinya setelah lulus
dengan keterampilan dasar yang mungkin minim.
Melihat kenyataan itu tersirat dalam benak peneliti untuk mengetahui sikap
mahasiswa terhadap profesi guru pendidikan jasmani. Kesungguhan mahasiswa pendidikan
jasmani kesehatan dan rekreasi untuk menjadi seorang guru yang profesional itu mempunyai
pengaruh terhadap prestasi belajarnya di lembaga. Sebagai akumulasi dari berbagai
permasalahan tersebut dapat kita ketahui bahwa banyaknya para mahasiswa program studi
pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi yang dalam studinya mengalami berbagai
kegagalan mulai dari tidak lulusnya beberapa mata kuliah prasyarat, yang tentunya menuntut
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tersebut, sehingga waktu studinya menjadi lebih
dari target yang harus ditempuh. Dengan adanya hal ini, maka dukungan yang positif sangat
diperlukan terutama sikap (penilaian) dari mahasiswa terhadap profesi seorang guru
pendidikan jasmani. Sikap mahasiswa terhadap profesi guru ini perlu untuk mengetahui
sejauh mana keinginan mahasiswa dalam menanggapi bidang ilmu yang relevan dengan
profesi guru pendidikan jasmani.
KAJIAN LITERATUR
Sikap menentukan perilaku seseorang dalam hubungannya memberikan perilaku
terhadap suatu objek tertentu. Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mengenai sikap
itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Bimo Walgito (2002), Sikap merupakan
organisasi pendapat atau keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif tetap,
yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan suatu dasar kepada orang tersebut
untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Lebih
spesifik lagi Djoko Iswadi (1982) mengemukakan bahwa sikap berkaitan dengan rasa senang
dan rasa tak senang terhadap objek tertentu, adat kebiasaan, konsep, dan sikap tidak terlepas
dari perhatian. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sikap selalu berhubungan dengan dua
alternatif rasa senang (like) dan rasa tidak senang (dislike). Sikap merupakan suatu
kecenderungan sikap reaksi perasaan, yang mempunyai preferensi terhadap suatu objek
tertentu dengan berdasarkan pada keyakinannya. Sikap biasa diartikan sebagai motivasi untuk
bertingkah laku, sehingga untuk membentuk sikap dituntut mempunyai sikap suatu objek
ketika seseorang tersebut masuk ruang lingkupnya.
Guru merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan karena guru merupakan faktor
intelektual dibelakang layar yang menjadikan bangsa ini maju, artinya bahwa guru itu
bertugas sangat berat untuk mengubah seluruh aspek yang ada dalam diri individu sesuai
dengan tuntutan dari belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas guru
memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan kualitas output pendidikan.
Guru merupakan jabatan profesional, dimana profesi itu sendiri mempunyai pengertian
lapangan pekerjaan yang didalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur
ilmiah dan memiliki dedikasi pada pelayanan terhadap masyarakat yang mana pelayanan
tersebut berorientasi pada keahlian tertentu. Menjadi guru pendidikan jasmani yang
profesional tidak semudah yang dibayangkan orang selama ini. Salah jika ada yang
menganggap mereka hanya dengan modal peluit bisa menjadi guru pendidikan jasmani di
sekolah. Bahkan sebaliknya, bahwa untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional
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akan lebih sulit dibanding menjadi guru mata pelajaran yang lain. Tugas guru pendidikan
jasmani menurut Agus S. Suryobroto (2005) sebagai berikut:
1. Sebagai Pengajar, Guru pendidikan jasmani sebagai pengajar tugasnya adalah lebih
banyak memberikan ilmu pengetahuan dampak atau mengarah pada ranah kognitif peserta
didik menjadi lebih baik atau meningkat.
2. Sebagai Pendidik, Guru pendidikan jasmani sebagai pendidik tugasnya adalah lebih
banyak memberikan dan menanamkan sikap atau efektif ke peserta didik melalui
pembelajaran pendidikan jasmani.
3. Sebagai Pelatih, Guru pendidikan jasamni sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak
memberikan keterampilan dan fisik yang mempunyai dampak atau mengarah pada ranah
fisik dan psikomotorik peserta didik menjadi lebih baik atau meningkat.
4. Sebagai Pembimbing, Guru pendidikan jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah
lebih banyak mengarahkan kepada peserta didik pada tambahan kemampuan para peserta
didiknya. Sebagai contoh: membimbing baris berbaris, petugas upacara, mengelola UKS,
mengelola koperasi, kegiatan pecinta alam, dan juga membimbing peserta didik yang
dimiliki masalah khusus.
Profesi guru adalah suatu jenis pekerjaan yang mestinya melekat kewenangan,
kewajiban dan tanggung jawab terhadap profesinya tersebut. Untuk melakukan tugas
profesinya, seseorang harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang
sesuai dengan tuntutan profesinya. Sikap positif terhadap profesi guru ini perlu
dikembangkan sebelum seseorang tersebut masuk ruang lingkupnya, karena pekerjaan guru
itu sendiri mempunyai tugas yang sangat berat dan pendidikan untuk menjadi seorang guru
itu sangat sulit, hanya keyakinan yang ada pada diri seseorang untuk bercita-cita menjadi
seorang guru itu, dan menjalani pendidikan guru tersebut dengan baik.
Sutadi Waskito (1989) mengungkapkan bahwa syarat yang baik untuk menjadi
seorang guru meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan berkomunikasi, kecuali itu
seorang guru dituntut juga syarat utama yaitu sikap yang baik terhadap profesi guru. Seorang
guru dapat dikatakan memiliki sikap yang baik apabila dia menyukai bidang pengajaran yang
diajarkan, suka membaca, suka mengembangkan ilmu, cinta kepada anak didik, berusaha
mengenal mereka dengan baik, berpandangan luas, dan suka humor (Gilbert Higth yang
dikutip Sukoco, 1985). Menjadi seorang guru sangatlah berat selain ia harus mempunyai
kemampuan dalam bidang yang digarapnya, juga harus mempunyai sikap-sikap yang baik
terhadap apa yang ia hadapi ketika menjalani profesi guru tersebut. Oleh karena itu
menumbuhkan rasa senang dan kebanggaan terhadap profesi guru menuntut mahasiswa yang
menjalani pendidikan guru untuk belajar dengan baik dan mencapai prestasi yang setinggitingginya agar dapat bersaing dengan yang lain untuk mendapat pekerjaan yang dicitacitakannya yaitu menjadi seorang guru yang benar-benar profesional. Pekerja profesional
seperti guru dituntut berwawasan sosial yang luas, sehingga pilihan jawaban serta kerjanya
didasari oleh kerangka nilai tertentu (bukan ikut-ikutan), bersikap positif terhadap jabatan dan
peranannya, dan bermotivasi serta berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Tuntutan yang
harus dimiliki oleh guru tersebut sangatlah berat oleh karena itu setiap calon guru harus selalu
berupaya untuk menambah wawasan sosialnya, belajar dengan baik untuk dapat menguasai
bidang ilmu yang digarapnya sehingga diperlukan usaha yang keras dari mahasiswa calon
guru untuk menjawab tuntutan tersebut.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian survai deskriptif tentang sikap mahasiswa
terhadap profesi guru Pendidikan Jasmani program studi PJKR STKIP PGRI Pacitan dengan
menggunakan teknik angket sebagai cara pengumpulan data. Tempat pelaksanaan penelitian
berada di STKIP PGRI Pacitan. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tahun 2017. Populasi
dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Pengambilan sampel dalam
penelitian ini akan menggunakan proportional random sampling berjumlah 106 orang.
Variabel dalam penelitian ini adalah sikap mahasiswa program studi pendidikan
jasmani kesehatan dan rekreasi terhadap profesi guru yaitu reaksi perasaan yang dapat
bersikap positif atau negatif terhadap profesi guru dan dapat memberikan dasar bagi
mahasiswa untuk berperilaku tertentu sehubungan dengan profesi guru yang akan diukur
dengan menggunakan angket. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan
oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.
(Suharsimi Arikunto, 1996). Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang dibuat oleh
peneliti dengan rekomendasi dari pakar yang bersangkutan dengan konsep yang akan diukur.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. “Angket adalah sejumlah
pertanyaan tertulis, digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti
laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi Arikunto,1996). Sistem
skor yang akan digunakan adalah berdasarkan skala Likert. Hal ini dikarenakan sistem skala
Likert mempunyai banyak kemudahan dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Likert
mempunyai lima alternatif jawaban, yaitu “Sangat Setuju (SS)”, “Setuju (S)”, “Ragu (R)”,
“Tidak Setuju (TS)”, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)”. Alternatif jawaban “Ragu-ragu”
dalam kebiasaan serta dalam penelitian ini dihilangkan agar jawaban yang muncul lebih tegas
dan mantap.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
statistik dengan persentase. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif, maka
nantinya diskripsi dari hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk Mean (M), Median (Me),
dan Modus, serta Standar Deviasi (SD). Setelah itu baru bisa terbaca kecenderungan yang
muncul dengan mengkomparasikannya dengan sistem pengkatagorian dengan 3 kategori
yaitu kategori positif, netral dan negatif.
HASIL PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sehingga keadaan obyek yang akan
digambarkan sesuai dengan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian tentang sikap
mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap
profesi guru pendidikan jasmani, perlu dideskripsikan secara masing-masing dari faktorfaktor yang diteliti dan dari subyek penelitian. Faktor-faktor untuk mengungkap sikap
mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap
profesi guru pendidikan jasmani, berikut akan dideskripsikan secara keseluruhan yang
digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, hasil
penelitian memperoleh nilai maksimum sebesar 196 dan nilai minimum sebesar 96. Rerata
yang diperoleh sebesar 159,01 dan standar deviasi 12,97. Selanjutnya data dikategorikan
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sesuai dengan rumus yang telah ditentukan menjadi 5 kategori yaitu, kategori sangat positif,
positif, cukup positif, kurang positif dan sangat kurang positif. Sikap mahasiswa Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap profesi guru pendidikan
jasmani sebanyak 7 orang (6,64%) menyatakan sangat positif, 26 orang (24,34%)
menyatakan positif, 38 orang (35,84%) menyatakan cukup positif, 32 orang (30,53%)
menyatakan kurang positif, dan 4 orang (2,65%) menyatakan sangat kurang positif. Nilai
rerata sebesar 159,01 terletak pada interval 152,52 < X ≤ 165,49, maka sikap mahasiswa
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap profesi guru
pendidikan jasmani secara keseluruhan menyatakan ”cukup positif”.
Berdasarkan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa Pendidikan
Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap profesi guru pendidikan
jasmani sebanyak 7 orang (6,64%) menyatakan sangat positif, 26 orang (24,34%)
menyatakan positif, 38 orang (35,84%) menyatakan cukup positif, 32 orang (30,53%)
menyatakan kurang positif, dan 4 orang (2,65%) menyatakan sangat kurang positif. Sikap
mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap
profesi guru pendidikan jasmani, secara keseluruhan menyatakan cukup positif. Sikap
menentukan perilaku seseorang dalam hubungannya memberikan perilaku terhadap suatu
objek tertentu. Mahasiswa mempunyai sikap untuk menentukan sesuatu atau menilai sesuatu
yang berada di depannya. Khususnya mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan
Rekreasi STKIP PGRI Pacitan yang lulusannya akan digunakan oleh sekolah-sekolah
ataupun yayasan yang ada. Mahasiswa mempunyai sikap terhadap profesi guru pendidikan
jasmani, mereka menyikapi bagaimana guru pendidikan jasmani mampu bekerja sesuai
dengan kompetensinya sebagai seorang guru pendidikan jasmani. Sikap mahasiswa terhadap
profesi guru pendidikan jasmani ternyata cukup positif, dengan berbagai pendapat atau
masukan dari mahasiswa terhadap profesi guru pendidikan jasmani.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap mahasiswa
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan terhadap profesi guru
adalah cukup positif (35,84%), hal tersebut dapat diartikan bahwa mahasiswa mempunyai
sikap yang baik terhadap profesi guru dan juga menunjukkan perasaan senang terhadap
profesi guru. Hal tersebut sejalan dengan realita bahwa mahasiswa Pendidikan Jasmani
Kesehatan dan Rekreasi STKIP PGRI Pacitan merupakan calon guru ke depannya.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, saran yang dapat disampaikan yaitu:
1. Hendaknya kualitas profesi guru dapat ditingkatkan lagi, agar kualitas profesional seorang
guru dapat tercapai.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya digunakan populasi penelitian yang lebih luas,
sehingga sikap mahasiswa terhadap profesi guru dapat teridentifikasi lebih luas lagi.
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MAKNA SIMBOL DALAM PERTUNJUKAN
WAYANG BEBER PACITAN
Arif Mustofa
mustofarif99@yahoo.com
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Pacitan
Abstrak
Sebagaimana kisah Panji yang lain, Wayang beber Pacian juga sarat dengan maknamakna kearifa lokal. Karena itulah, maka penelitian ini dilakukan sebagai upaya
mengetahui makna simbol terdapat dalam pertunjukan Wayang Beber Pacitan.
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan: (1) Deskripsi makna simbol verbal dalam
pertunjukan Wayang Beber Pacitan; (2) Deskripsi makna simbol non-verba dalam
pertunjukan Wayang Beber Pacitan.
Penelitian berjudul Makna Simbol dalam Pertunjukn Wayang Beber Pacitan ini
merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan cara pengamatan, perekaman,
transkripsi, dan penerjemahan.
Sedangkan analisis isi dilakukan dengan cara mengadakan perumusan kategori data,
pengkodean data dan penafsiran data. Untuk memperkuat penafsiran, dilakukan diskusi
dengan teman sejawat.
Simbol yang terdapat dalam pertunjukan wayang beber Pacitan dikelompokkan
menjadi dua. Pertama yaitu simbol verbal dan kedua yaitu simbol non-verba. Simbol verbal
banyak dijumpai dalam dialog maupun dalam suluk. Sedangkan simbol non verbal muncul
dalam perlengkapan pertunjukan, yaitu gamelan dan sesaji.
Kata Kunci: Makna, Simbol, Wayang Beber

PENDAHULUAN
Pertunjukan Wayang Beber Pacitan mengisahkan perjalan percintaan Panji Joko
Kembang Kuning dengan Dewi Sekartaji. Kisah Panji dalam Wayang Beber Pacitan berbeda
dengan kisah Panji pada umumnya. Sebab, sebagaimana lazimnya, Kisah Panji selalu
menjadikan Tokoh Panji sebagai seorang hero. Namun, dalam kisah Panji dalam Wayang
Beber Pacitan, Panji Joko Kembang Kuning bukan sebagai tokoh yang sakti. Namun Joko
Kembang Kuning diceritakan sebagai tokoh yang cerdas.
Selain kisah yang unik. Pertunjukan Wayang Beber Pacitan juga membawa pesanpesan moral yang diajarkan kepada penonton. Pesan-pesan tersebut disampaikan secara
tersirat maupun tersurat.
Pesan moral yang disampaikan secara tersurat banyak diucapkan dalang dalam dialogdialog tokoh. Sedangkan pesan tersurat berbentuk simbol-simbol non verbal selama
peretunjukan maupun melalui verbal dalang.
Sebagaimana wayang purwa yang dianggap membawa pesan adi luhung kepada
penikmatnya, wayang beber pacitan tentunya juga membawa pesan baik untuk penikmatnya.
Karena hal itulah maka penelitian ini berupaya mengupas makna simbol yang terdapat dalam
Wayang Beber Pacitan.
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan (1) Deskripsi makna simbol verbal
terdapat dalam pertunjukan Wayang Beber Pacitan; (2) Deskripsi makna simbol non verbal
dalam pertunjukan Wayang Beber Pacitan.
Dasar pijakan untuk menghasilkan makna simbol, dipakai teori semiotik Michael
Riffattere. Semiotik merupakan kajian terhadap tanda-tanda secara sistematis yang terdapat
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dalam karya sastra. Ada dua hal yang berhubungan dengan tanda, yakni yang
menandai/penanda yang ditandai/penanda. Hubungan antara tanda dengan acuannya dapat
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Ikon, indeks dan simbol.
Dari ketiga konsep tentang hubungan antara tanda dengan petanda di atas, penelitian
ini hanya fokus pada hubungan yang berupa simbol. Sehingga, data yang dipakai yaitu
difokuskan pada hubungan yang bersifat simbolik.
Simbol menarik untuk dikaji. Sebab, manusia adalah makhluk bersimbol. Begitu
eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-simbol, sampai manusia pun disebut makhluk
dengan simbol-simbol. Manusia berfikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapanungkapan yang simbolis (Herusatoto,2000:9). Simbol-simbol ini berada diluar badan manusia
dan tidak terikat dengan naluri jasmani. Manusia dapat menangani simbol-simbol, simbol ini
muncul bila manusia sedang dalam proses belajar, atau proses belajar sedang berlangsung.
Simbol-simbol inilah yang akan mengantar manusia untuk menemukan pemahaman hingga
pembentukan kebudayaan.
Menurut Wiryamartana, bentuk simbol dapat berupa bahasa (dalam cerita perumpaan,
pantun, syair, dan peribahasa), gerak tubuh (tari-tarian), suara atau bunyi (lagu, musik) ,
warna dan rupa (lukisan, hiasan, ukiran, bangunan) (Herusatoto, 2000:13).
Ada tiga macam simbol yang dikenal, yakni (1) simbol pribadi, misalnya seseorang
menangis bila mendengar sebuah lagu gembira karena lagu itu telah menjadi lambing pribadi
ketika orang yang dicintainya meninggal dunia, (2) simbol pemufakatan, misalnya burung
Garuda/Pancasila, bintang: ketuhanan, padi dan kapas: keadilan social, dan (3) symbol
universal, misalnya bunga adalah lambing cinta, laut adalah lambing kehidupan yang dinamis
(Djojosuroto, 2005; 68-72).
METODE PENELITIAN
Objek dalam penelitian ini yaitu pertunjukan Wayang Beber Pacitan. Pertunjukan ini
mengisahkan perjalanan Jaka kembang Kuning mencari calon istrinya Dewi Sekartaji.
Pertunjukan dilaksanakan selama 30 menit.
Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Gedompol, Kecamatan Donorojo, Kabupaten
Pacitan. Di Gedompol ini terletak di sebelah barat Kabupaten Pacitan dan berbatasan dengan
Jawa Tengah.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan
teknik analisis isi. Teknik analisis deskritif dilakukan dengan cara mendeskripsikan faktafakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 2004:53).
Analisis deskripsi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
(1) Data yang telah diperoleh melalui perekaman, kemudian ditranskripsi atau dipindah ke
dalam teks tulis.
(2) Data yang diperoleh pada umumnya menggunakan bahasa jawa, oleh karena itulah perlu
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3) Mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai fungsinya. Sumber data utama yaitu
pertunjukan wayang beber, dipilah sesuai rumusan masalah yang ditentukan.
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HASIL TEMUAN
1. Makna Simbol
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol atau lambang yaitu sesuatu seperti
tanda (lukisan, lencana, dan sebagainya) yang menyatakan suatu hal atau mengandung
maksud tertentu; simbol: gambar tunas kelapa -- Pramuka; warna biru ialah – kesetiaan
(https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/simbol, diunduh 2 Februari 2018)
Simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi, tetapi simbol berada dalam
proses yang berkesinambungan. Karena itu, simbol mengandung maksud ganda yang
menunjukkan makna yang tersembunyi, sehingga harus diinterpretasikan (Andriani,
2002:247). Untuk mengetahui simbol yang tersembunyi diperlukan pengetahuan mengenai
latar belakang kehidupan masyarakat yang meyakini simbol tersebut. Hal ini kerena simbol
tersebut bersifat arbiter atau semau penganutnya.
Dalam pertunjukan lakon “Kawine Dewi Sekartaji “ wayang beber Pacitan, terdapat
banyak simbol. Simbol-simbol tersebut mempunyai makna yang diyakini kebenarannya oleh
masyarakat penganutnya, yaitu masyarakat desa Gedompol, Kecamatan Donorojo,
Kabupaten Pacitan. Simbol dalam wayang beber Pacitan yang akan dibahas dibagi menjadi
dua kelompok yaitu simbol verbal dan simbol nonverbal.
Kata verbal : KS. berarti Lisan, sedangkan Verbally: KK. Berarti secara lisan (Echols
dan Shadily, 1992:628). Simbol verbal merupakan simbol yang muncul dari ucapan atau
dialog. Dalam lakon “Kawine Dewi Sekartaji” wayang beber Pacitan simbol verbal yang
akan dikaji yaitu simbol yang diucapkan dalang yang berbentuk janturan dan suluk.
Sedangkan simbol nonverbal atau simbol yang berbentuk bukan kata-kata merupakan
simbol yang berbentuk benda atau sesuatu yang dapat dilihat. Simbol nonverbal dalam
pertunjukan wayang beber Pacitan yang akan dikaji yaitu makna simbol pada sesaji, gambar
wayang beber adegan kerajaan Kediri, kotak wayang, gamelan, dan Ki dalang.
a. Simbol Verbal
Simbol verbal adalah simbol yang terdapat pada kata-kata dalam “Kawine Dewi
Sekartaji” wayang beber Pacitan dibagi menjadi dua bagian yaitu simbol yang terdapat pada
janturan dan simbol yang terdapat pada suluk.
1) Simbol Verbal pada Janturan
Janturan pada awal pertunjukan wayang berfungsi untuk memberitahu penonton, di
mana tempat adegan itu berlangsung, siapa-siapa yang ada dipentas, sketsa watak dan apa
yang akan dijadikan pokok pembicaraan. Pada pertunjukan wayang beber Pacitan, janturan
hanya sekali dinarasikan dalang yaitu pada adegan pertama atau jejer kerajaan Kediri. Oleh
karena itulah janturan pada wayang beber Pacitan juga berfungsi sebagai pembuka cerita.
Simbol Verbal yang terdapat pada janturan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu
simbolisme kekuasaan dan simbolisme kesejahteraan
a) Simbolis kekuasaan
Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan suatu individu atas individu yang lain
maupun kekuasaan kelompok atas kelompok yang lain. Dapat disimak cuplikan janturan
berikut yang merupakan simbol kekuasaan individu atas individu yang lain.
Song-song prana angun-angun wibim praja lali jiwa. Lali jiwa koyo
dudu tetesiong prejangga.
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Terjemahnya
Payung prana terlihat samar, jangan lupa diri. Lupa diri akan keturunan
rakyat
Song-song prana adalah payung yang dicat brons warna kuning dan bertangkai
panjang yang pada jaman dahulu dipakai oleh para raja atau pembesar keraton atau
bangsawan (Herusatoto, 1984:95). Song-song prana yaitu simbol kekuasaan atau penguasa.
Warnanya yang kuning keemasan merupakan simbol kemuliaan. Tangkainya yang panjang
dan terbuat dari kayu menyebabkan payung ini tidak mungkin dipakai oleh pemiliknya tanpa
bantuan orang lain yang membawakannya. Sedangkan yang membawa payung tentunya
adalah bawahan atau abdi.
Jadi Song-song prana atau payung prana merupakan simbol kekuasaan individu atas
individu yang lain sebagai bawahan. Sedangkan yang dimaksud dengan “lali jiwa kaya dudu
tetesing prejangga” merupakan peringatan kepada para penguasa jangan lupa diri karena
kekuasaannya. Lupa diri yang dimaksud dapat berupa lupa terhadap asal usul dan lupa
terhadap rakyat jelata.
Salah satu bentuk loyalitas dan kepatuhan kerajaan kecil kepada kerajaan besar yaitu
dengan pembayaran upeti. Upeti atau pajak ini merupakan simbol bahwa kerajaan yang
menjadi bawahan itu masih setia kepada kerajaan penakluknya.
Pada janturan jejer kerajaan Kediri, dijelaskan bahwa kerajaan Kediri juga memiliki
kerajaan taklukan. Hal ini ditandai dengan adanya kerajaan yang membayar upeti. Menerima
upeti dari kerajaan lain menyiratkan bahwa kerajaan tersebut merupakan kerajan besar. Dapat
dilihat dari petikan janturan berikut :
“Mboten namong negari jawi kemawon engkang sami samuyut. Senadyan negari
sabrang katah ingkang sumawito tanpo tinuwiheng Prabu.... .”
“bebas kang celak manglung, kang tebih samiyo temiyung asok bulu bekti glondong
pengareng-areng... .”
Terjemahan
“Tidak hanya negara jawa saja yang takluk, meskipun negara sebrang, banyak yang
datang tanpa undangan Prabu... .”
“ Peribahasanya yang dekat makin dekat yang jauh mendekat untuk membayar upeti....”
Kalimat “datang tanpa diundang” menunjukkan adanya unsur keikhlasan atau tidak
dipaksa. Adanya kerajaan yang secara sukarela membayar upeti kepada kerajaan Kediri ini
menunjukkan bahwa banyak kerajaan yang meminta perlindungan kepada kerajaan Kediri,
dan tentunya kerajaan yang dimintai perlindungan adalah sebuah kerajaan yag besar.
b) Simbol Kesejahteraan atau kemakmuran
Untuk menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan Kediri pada
khususnya dan masyarakat luas secara umum, dalang menggambarkannya pada janturan jejer
kerajaan Kediri. Dapat dilihat pada kutipan janturan berikut :
“Nyata negari kadiri mungkuraken pegunungan, ngiringaken pesabinan, ngajengaken
benawi, ngayunaken pepancaran agung. Loh tulus kang sami tinandur jenawi
murah kang sarwo dedagangan rino lan wengi tan ora ana pedote”
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Terjemahan
“Terbukti negara kediri itu membelakangi pegunungan, mengawal persawahan,
memajukan perikanan, menjadi pengayom rakyat. Tanah yang subur penuh dengan
tanaman. Ramai orang yang berdagang siang malam tiada putusnya”
Membelakangi pegunungan mempunyai makna jauh dari pegunungan atau bisa juga
mempunyai makna tidak banyak terdapat pegunungan. Sedang mengawal persawahan
mempunyai makna daerah persawahan banyak terdapat di Kerajaan kediri. Masyarakat Jawa
beranggapan bahwa daerah pegunungan itu bukanlah daerah yang subur, yang tidak dapat
ditanami padi, sebagai bahan pangan utama masyarakat jawa.
Ukuran kemakmuran pada masyarakat Jawa jaman dahulu yaitu jika memiliki
persediaan makanan yang berlebih. Sawah sebagai sumber pangan tetap dijadikan patokan
bahwa banyak sawah berarti banyak padi yang tentunya melambangkan daerah yang
makmur.
Sedangkan untuk menggambarkan kemajuan di bidang peternakan, dalang
mengambarkannya dalam kutipan janturan berikut :
“Ingon-ingon kebo, sapi, pitik, iwen sapanunggalane rino manglar ing pangonan yen
sore mulih nyang kandange dewe-dewe”
Terjemahan
“ternak kerbau, sapi, ayam, dan sebagainya jika pagi lepas di penggembalaan kalau
sore kembali ke kandangnya sendiri-sendiri”
Dari kalimat “Jika pagi lepas di penggembalaan kalau sore kembali ke kandangnya
sendiri-sendiri” menunjukkan bahwa hewan ternak tersebut tidak lagi membutuhkan
penggembala lagi karena sudah patuh pada pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa bidang
peternakan di kerajaan kediri menjadi pendukung bagi kesejahteraan rakyat.
Selain bidang pertanian dan peternakan, dalam janturan juga terdapat simbol
kemakmuran dibidang perdagangan.
“… murah kang sami lumaku dedagangan, rina lan wengi tan ana pedhote.”
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
“… murah orang yang melakukan perdagangan, siang dan malam tiada putus-putusnya”
Kalimat “siang malam tiada putus-putusnya” menunjukkan bahwa perdagangan di
kerajaan Kediri sudah maju.
Dari janturan dapat dilihat bahwa tolak ukur kemakmuran pangan yaitu, pertanian
yang berhasil atau tanah yang subur, peternakan yang berhasil, dan perdagangan yang maju
2) Simbol Verbal dalam Suluk
Suluk dalam pertunjukan “Kawine Dewi Sekartaji” wayang beber Pacitan sebanyak
18 kali suluk. Suluk pertama sampai suluk sembilan dengan diiringi gending pathet enem,
merupakan suluk yang berisi peringatan atau penderitaan hidup manusia. Suluk sepuluh
hingga suluk delapan belas diiringi gending pathet sanga merupakan suluk yang
menyebutkan ciri keindahan diri manusia.
Secara umum, suluk dengan iringan gamelan pathet enem berisi tentang ajaran hidup,
sikap hidup, dan penderitaan hidup.
“Pring ulong temiyung marang samudra, katon lamat-lamat”
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Terjemahan dalam bahasa Indonesia.
“Bambu ulong yang menjuntai ke samudra, kelihatan samar-samar”
Kalimat suluk diatas melambangkan sikap hidup. Yang dimaksud dengan samarsamar dari suluk di atas yaitu bayang-bayang dari bambu yang menjuntai ke laut tersebut.
Meski samar-samar, bayangan bambu tersebut akan tetap ada meski diterjang ombak.
Maksud dari kalimat suluk diatas yaitu mengenai sikap hidup orang Jawa, yang harus tetap
memegang teguh falsafah Jawa meski diterpa perkembangan jaman.
Sementara itu, Suluk dengan iringan gending pathet sanga mengambarkan keindahan
tubuh manusia. Untuk menunjukkan kecantikan atau kegagahan seseorang dalang
menyebutkan anggota tubuh dengan melambangkan suatu benda. Dalam melambangkan
keindahan bentuk tubuh manusia dalang tidak menggunakan simbol yang tidak jelas
ukurannya, misalnya saat ini ukuran keindahan bulu mata yaitu bila lentik. Padahal ukuran
lentik sendiri belum jelas. Dapat kita simak pada kutipan janturan 10 berikut :
“Asta ngandewa, driji pucuk eri ngrayung, bahune nrajuk emas, gelungane sinupet
urang. Jaka mnglung nyenganglak gulu menjangan O…ng, a…ng.
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
“Tangan ngandewa, jari seperti ujung duri, bahunya seperti susunan emas, sanggulnya
seperei ekor udang. Jaka mangkung nyenganglak leher menjangan. O…ng a…ng”
Dari kutipan diatas dapat kita lihat bahwa untuk melambangkan keindahan anggota
tubuh digunakan hewan maupun benda untuk melambangkannya. “ bahunya nraju emas”
mengartikan bahwa bahu pemuda yang dimaksud seperti lempengan emas yang rata dan
kokoh, tentunya pemuda tersebut berbadan tegap sedangkan untuk melambangkan bentuk
sanggulnya digunakan kata “ sanggulnya seperti supit udang “, supit udang berbentuk lonjong
agak pipih dan melengkung. Jadi konvensi keindahan sanggul yang digambarkan dalang yaitu
seperti supit udang. Untuk menunjukkan jari yang indah digunakan ujung duri ngrayung yang
lancip sebagai simbol jari yang indah.
Untuk menggambarkan keindahan leher, digunakan leher menjangan sebagai
pembanding. Dalang tidak mengatakan lehernya panjang, tapi mengatakan lehernya seperti
leher menjangan yang panjang dan kokoh.
Begitu pula untuk menggambarkan bentuk fisik yang lain. Dalang menggunakan tolak
ukur benda yang dapat dilihat. Dapat disimak pada suluk sepuluh adegan 13. Untuk
menggambarkan bentuk alis digunakan rembulan pada tanggal satu sebagai ukuran.
“Alise nanggal sepisan” dalam bahasa Indonesia “Alise seperti tanggal satu”
Sedangkan untuk bulu mata dalang mengatakan
“ idepe ngetemekkeng tawang”
Terjemahan dalam bahasa Indonesia
“ Bulu mata menghadap kelangit “
“pinggangnya seperti lebah kemit“ yaitu pinggangnya ramping seperti pinggang
lebah. Dari semua bentuk keindahan tubuh manusia dalang menyimbolkan dengan suatu
benda atau hewan yang dapat dilihat bentuknya.
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2 Simbol Non Verbal
Simbol non verbal yang terdapat dalam pertunjukan wayang beber yang akan dianlisis
yaitu simbol dalam sesaji, simbol gambar wayang, simbol kotak wayang, simbol gamelan,
dan simbol dalang dalam pertunjukan wayang.
Sesaji yang harus disediakan penanggap dengan maksud ngruwat yaitu: (1) Kembang
dan kemenyan, (2) Ayam panggang dan Tumpak Tumpeng, (3) Pisang raja dua sisir, (4)
gambir, sirih, dan tembakau, (5) Kwali dan kendi yang masih baru, (6) kain putih, (7) gabah
atau padi, (8) seekor ayam hidup, dan (9) dua butir kelapa. Sedangkan menanggap dengan
maksud luaran, sesaji yang harus disediakan yaitu: (1) kembang dan menyan, (2) Ayam
panggang dan Tumpak tumpeng, (3) pisang raja dua sisir, (4) gambir, sirih, dan tembakau
yang dapat diganti dengan rokok.
Kembang dan kemenyan yang dibakar dan diletakkan dibelakang dalang merupakan
simbol pemujaan untuk memanjatkan doa agar semua keinginan penanggap terkabul. Asap
kemenyan yang mengepul diyakini dapat mengantarkan sesaji kepada Yang Maha Kuasa.
Panggang dan tumpak tumpeng merupakan simbol perjuangan dan pengorbanan.
Ayam panggang adalah simbol perjuangan. Sedangkan tumpak tumpeng yang terdiri atas
ketan dan beras adalah simbol keuletan. Dalam berjuang manusia diharap selalu ulet dan
pantang menyerah seperti ketan yang lengket. Tumpak yang terbuat dari ketan yang dimasak
lalu ditumbuk dan dibentuk pipih bulat, mereupakan landasan tempat ditaruhnya tumpeng
atau nasi yang dicetak dengan tempurung kelapa.
Pisang raja dua sisir dan kelapa dua butir melambangkan pertanian dibidang buahbuahan. Letak geografis desa Gedompol yang berbatu dan berbukit hanya cocok ditanami
buah pisang dan kelapa. Sebagian besar pekarangan penduduk, ditanami pisang dan kelapa.
Penggunaan pisang raja dan kelapa pada sesaji melambangkan harapan kemajuan pertania
dibidang tanaman buah-buahan.
Gambir, sirih, dan tembakau atau dapat diganti dengan rokok melambangkan
persaudaraan atau gotong royong. Gambir, sirih, dan tembakau atau masyarakat gedompol
bioasa menyebutnya nginang, biasa dilakukan ibu-ibu sambil bersantai dengan keluarga
maupun tetangga. Sedangkan rokok, meski bukan sebagai kebutuhan pokok, namun
keberadaannya wajib ada disetiap kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Misalnya
dalam lamaran. Pihak laki-laki wajib membawa rokok pada waktu datang kepada pihak
perempuan. Rokok ini dianggap sebagai usaha untuk mempererat tali persaudaraan.
Bahan pangan pokok masyarakat gedompol yaitu beras dan ketela pohon sebagai
bahan pangan tambahan. Keberadaan gabah pada sesaji melambangkan keberhasilan dibidang
pertanian pangan. Masyarakat desa gedompol merasa tenang jika memiliki gabah yang
banyak di rumahnya. Gabah ini juga dapat berarti kesejahteraan.
Kwali dan kendi. Kwali merupakan alat masak bagi masyarakat desa gedompol,
sedangkan kendi adalah tempat air minum. Kwali dan kendi yang masih baru melambangkan
perubahan perekonomian atau kesejahteraan. Penanggap setelah menanggap wayang beber
Pacitan ini diharapkan kebutuhan hidupnya menjadi tepenuhi, perekonomiannya menjadi
lancar.
Warna putih diyakini melambangkan kesucian. Kain putih pada sesaji dalam
pertunjukan wayang beber, merupakan lambang kesucian jiwa. Setelah selesai menanggap
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wayang beber, diharapkan penanggap hatinya menjadi putih suci. Jiwanya menjadi tenang
dan tenteram.
Seekor ayam hidup melambangkan keberhasilan peternakan. Faktor yang dapat
dianggap sejahtera bagi masyarakat desa gedompol yaitu jika berhasil dalam pertanian dan
peternakan.
KESIMPULAN
Pertunjukan Wayang Beber Pacitan sarat dengan makna. Terdapat makna yang
dimunculkan dalang melalui verbal, yaitu berupa dialog dan suluk. Di sisi lain, unsur
penunjang pertunjukan berupa perangkat pertujukan juga memiliki makna yang melekat.
Makna simbol yang terdapat dalam pertunjukan Wayang Beber Pacitan secara umum
berisi harapan dan angan-angan tentang kesejahteraan, cara menjalani kehidupan secara
personal maupun dalam kontek bermasyarakat.
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Ratna, Nyoman Kutha. 2004. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER YANG ADA DALAM BUKU
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SD KELAS II
Ayatullah Muhammadin Al Fath
STKIP PGRI Pacitan
E-mail: ayatullah200289@gmail.com
Abstrak
Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan muatan nilai-nilai
karakter pada bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja/latihan, dan evaluasi Buku
Siswakelas II Semester 2. Data diperoleh dengan menggunakan teknik kajian isi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Buku Siswa Kelas II Semester 2 telah memuat nilai-nilai
karakter. Pada Buku Siswa Kelas II Semester 2 memuat nilai karakter pada bagian
wacana, ,pada bagian tagihan kerja/latihan, dan pada bagian evaluasi. Selain itu, buku
Siswa Kelas II Semester 2 juga memuat nilai karakter baru, yaitu nilai karakter bijaksana,
dapat memahami hidup, tegas, adil, rendah hati, percaya diri, dan dapat memahami diri
sendiri.
Kata kunci: Nilai-nilai Karakter, Buku Siswa, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN
Pendidikan diperlukan untuk membangun suatu bangsa ke arah yang lebih baik.
Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai
aspek, dalam arti dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam bidang
ilmu dan pengetahuan tetapi juga memiliki karakter yang baik. Hal tersebut sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pemerintah telah berupaya meningkatkan mutu
pendidikan secara menyeluruh, diantaranya dengan melakukan pembaharuan pada kurikulum
sebagai pedomaan dalam melaksanakan pembelajaran. Adanya pembaharuan kurikulum dari
masa ke masa bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman. Kurikulum yang saat ini mulai diberlakukan pada seluruh jenjang
pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum 2013
diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013
mengembangkan empat aspek yang tercermin dalam Kompetensi Inti (KI), yaitu aspek sikap
spiritual (KI 1), aspek sikap sosial (KI 2), aspek pengetahuan (KI 3), dan aspek keterampilan
(KI 4).
Implementasi Kurikulum 2013 menekankan pada pembentukan kompetensi serta
karakter siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menanamkan nilainilai karakter yang bersumber pada budaya dan karakter bangsa sejak dini, yaitu sejak pada
usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk
menanamkan nilai-nilai karakter yaitu melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter pada bahan
ajar berupa buku siswa dan guru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai buku ajar
utama, serta Buku Kegiatan Siswa (BKS) yang diterbitkan Dinas Pendidikan Daerah sebagai
buku ajar pendamping.
Buku siswa merupakan salah satu buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran,kelas
II Sekolah Dasar mulai menerapkan pembelajaran dengan Kurikulum 2013. Berdasarkan
kebijakan tersebut, maka pemerintah mengembangkan buku siswa untuk menyiapkan sumber
belajar yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran siswa kelas II Sekolah
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Dasar. Siswa Sekolah Dasar memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap
tingkatannya, terutama dalam cara berpikir. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kelas tinggi
lebih kompleks daripada kelas rendah. Terlebih tujuan pembelajaran kelas II yang berada
pada tingkat terakhir jenjang sekolah dasar. Selain dipersiapkan pencapaian pada ranah
kognitif dan psikomotor dalam rangka memperoleh hasil Ujian Nasional yang tinggi, siswa
kelas II juga harus dipersiapkan pencapaian ranah afektif dalam rangka mempersiapkan
memasuki pergaulan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Piaget dalam Rochmadi
(20012:53) menyatakan bahwa pada usia tersebut anak mulai merasakan pentingnya aturanaturan yang berlaku. Buku ajar yang baik harus disusun secara lengkap dan sistematis, sesuai
dengan kompetensi yang akan dicapai, disesuaikan dengan perkembangan siswa, serta
memuat nilai-nilai karakter yang berpihak pada ideologi bangsa dan negara sesuai dengan
kontrak standar isi kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Akbar (2013, 34-36) yang
menyatakan bahwa kriteria buku ajar yang baik antara lain: (1) Akurat (akurasi), yaitu dalam
akurasi penulisannya perlu memperhatikan hal-hal mengenai kecermatan penyajian, tidak
salah mengutip pendapat pakar; (2) relevansi, kesesuaian antara kompetensi yang harus
dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompeteni pembaca; ( 3)
komunikatif artinya mudah dicerna pembaca; (4) lengkap dan sitematis; (5) berorientasi pada
student centered; (6) berpihak pada ideologi bangsa dan negara. 7) menggunakan kaidah
bahasa yang benar; (8) terbaca. Selain itu dalam logika penulisan suatu bahasa diikat oleh
kaidah baik dan benar.
Pada kenyataannya, penanaman nilai-nilai karakter melalui pengintegrasian pada buku
ajar belum berjalan sesuai harapan. Hasil penelitian Marzuki (2012:41) menyatakan bahwa
buku ajar yang beredar di kalangan siswa telah memenuhi sejumlah kriteria kelayakan isi,
penyajian, kaidah bahasa, dan grafika, akan tetapi belum memadai dalam memuat nilai-nilai
karakter di dalamnya. Hal tersebut juga terbukti dengan ditemukan sebuah wacana pada BKS
yang berjudul Insan Bermartabat untuk pelajaran tematik kelas V SD/MI Kota Malang, di
halaman 34 tentang perbuatan prostitusi (pelacur). BKS tersebut memuat bacaan sebagai
berikut: “Seorang ibu hidup dengan tiga anak karena suaminya meninggal, dia harus bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya walaupun menjadi pelacur sekaligus karena
demi memberikan kehidupan dan bertanggung jawab atas ketiga anaknya,” (http://m.
beritametro.co.id/malang-raya/buku-lks-kelas-5-sd-ditemukan-cerita-tentang-pelacur-diakses
pada tanggal 23 Desember 2015).
Wacana pada BKS tersebut, seharusnya tidak menjadi konsumsi anak usia SD karena
tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak Usia SD. Isi dari wacana tersebut sebenarnya
bertujuan menanamkan nilai karakter tanggug jawab, namun pemberian contoh nilai karakter
tanggung jawab pada BKS tersebut tidak sesuai. Oleh karena itu, pemuatan nilai-nilai
karakter pada buku ajar harus dilakukan dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan
dalam pemuatan nilai-nilai karakter.
Berdasarkan penelitian Kuncahyono (2012), buku teks (BSE) Kelas V karangan Setiati
Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih telah bermuatan karakter. Deskripsi muatan karakter
yang terdapat pada buku teks (BSE) PKn tidak sepenuhnya sejalan dengan deskripsi muatan
karakter pada kontrak standar isi kurikulum 2006. Terdapat 4 muatan karakter yang tidak
termuat dalam buku teks namun ada 2 nilai karakter baru yang termuat yaitu nilai karakter
cinta damai, dan jujur. Selain itu, Wijayanti (2015) menganalisis muatan materi karakter
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dalam buku ajar untuk guru Kelas II Semester 2 Kurikulum2013. Kesimpulan hasil penelitian
tersebut yaitu buku guru kelas II Semester I telah termuat 16 nilai karakter dari 18 nilai
karakter yang ada pada kontrak standar isi kurikulum 2013. Sebagian besar terdapat
kesamaan antara nilai-nilai karakter dalam buku guru Kelas II Semester 1 terbitan pusat
kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud dengan kontrak standar isi kurikulum
2013. Namun demikian, terdapat dua muatan nilai karakter yang dikontrakkan dalam
kurikulum 2013 yang tidak termuat dalam buku guru Kelas II Semester 1 terbitan pusat
kurikulum dan perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, yaitu mandiri dan gemar membaca.
Berdasarkan fakta mengenai muatan nilai-nilai karakter pada buku ajar Sekolah Dasar
yang belum memadai dalam memuat nilai-nilai karakter, dan muatan nilai-nilai karakter yang
belum sesuai dengan kontrak standar isi kurikulum, maka terkandung pesan bahwa buku ajar
seharusnya memuat nilai-nilai karakter yang bersumber dari ciri khas bangsa serta lengkap
dan sistematis. Nilai-nilai karakter tersebut merupakan 18 nilai pendidikan budaya dan
karakter bangsa yang bersumber dari nilai dasar agama, Pancasila, budaya, dan tujuan
pendidikan nasional. 18 nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yaitu religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitataif dengan jenis
deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna dibalik fenomena
didasarkan pada data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam. Hal ini
sesuai dengan pendapat Moleong (2007:6) bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena ... secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah”. Sumber data dalam penelitian ini yaitu buku ajar berupa buku
siswa kelas II semester 2, yaitu buku dengan tema 6: Menuju Masyarakat; Sehat; Tema 7:
Kepemimpinan; Tema 8: Bumiku; dan Tema 9: Menjelajah Angkasa Luar.Teknik yang
digunakan yaitu menggunakan teknik kajian isi (content analysis). Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik kajian isi untuk mendapatkan data tentang nilai-nilai karakter yang
termuat dalam bagian wacana, bagian petunjuk kegiatan, bagian tagihan kerja/latihan, dan
bagian evaluasi. Berdasarkan analisis frekuensi kemunculan nilai-nilai karakter yang telah
ditemukan pada setiap bagian komponen buku ajar, dapat diketahui nilai karakter yang lebih
ditekankan. Sementara itu, untuk keperluan pengecekan keabsahan temuan, penelitian ini
melakukan peer debriefing dengan kepala sekolah dan guru SDN Bunulrejo, Kota Malang,
sebagai teknik utama. Peneliti juga melakukan peningkatan ketekunan, melakukan konsultasi
dengan dosen pembimbing secara rutin dan membandingkan dengan penelitian terdahulu
yang relevan sebagai teknik penunjang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Buku Siswa Kelas II Semester 2 telah memuat nilai-nilai karakter yang dikontrakkan
pada kurikulum 2013. Pada Buku Siswa Kelas II Semester 2 memuat 17 nilai karakter pada
bagian wacana, 16 nilai karakter pada bagian petunjuk kerja, 17 nilai karakter pada bagian
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tagihan kerja/latihan, dan 14 nilai karakter pada bagian evaluasi. Selain itu, buku Siswa Kelas
II Semester 2 juga memuat nilai karakter baru, yaitu nilai karakter bijaksana, dapat
memahami hidup, tegas, adil, rendah hati, percaya diri, dan dapat memahami diri sendiri.
Nilai-nilai Karakter yang Termuat pada Bagian Wacana
Bagian wacana merupakan komponen buku ajar yang masuk dalam bagian informasi
pendukung, yang berupa narasi, grafis, maupun eye catcher. Berdasarkan hasil analisis
menunjukkan bahwa bagian wacana pada buku siswa kelas II semester 2 telah bermuatan
nilai karakter. Nilai-nilai karakter yang termuat pada bagian wacana Buku Siswa Kelas II
Semester 2 terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud sebanyak 17
dari 18 nilai karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013. Nilai-nilai karakter tersebut
yaitu: 1) religius sebanyak 8 muatan, 2) jujur sebanyak 3 muatan, 3) toleransi sebanyak 8
muatan, 4) disiplin sebanyak 11 muatan, 5) kerja keras sebanyak 25 muatan 6) kreatif
sebanyak 11 muatan, 7) demokrasi sebanyak 13 muatan, 8) rasa ingin tahu sebanyak 7
muatan, 9) semangat kebangsaan sebanyak 3 muatan, 10) cinta tanah air sebanyak 8 muatan,
11) menghargai prestasi sebanyak 6 muatan, 12) bersahabat/komunikatif sebanyak 21
muatan, 13) cinta damai sebanyak 4 muatan, 14) gemar membaca sebanyak 6 muatan, 15)
peduli lingkungan sebanyak 24 muatan, 16) peduli sosial sebanyak 20 muatan, dan 17)
tanggung jawab sebanyak 34 muatan. Nilai karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum
2013, namun tidak termuat yaitu nilai karakter mandiri. Sedangkan nilai karakter baru yang
muncul tetapi tidak dikontrakkan pada Kurikulum 2013 yaitu nilai karakter tegas, bijaksana,
dapat memahami hidup, adil, percaya diri dan rendah hati. Nilai karakter yang lebih
ditekankan pada bagian wacana Buku Siswa Kelas II semester 2 yaitu nilai karakter tanggung
jawab.
Nilai-nilai Karakter yang Termuat pada Bagian Tagihan Kerja/Latihan
Bagian tagihan kerja/latihan-latihan merupakan komponen buku ajar yang berupa tugas
untuk melatih kemampuan siswa setelah mempelajari buku ajar atau kompetensi tertentu.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa bagian tagihan kerja/latihan pada Buku Siswa
kelas II Semester 2 telah bermuatan nilai karakter. Nilai-nilai karakter yang termuat pada
bagian tagihan kerja/latihan Buku Siswa Kelas II Semester 2. Nilai karakter yang
dikontrakkan pada Kurikulum 2013, namun tidak termuat yaitu nilai karakter gemar
membaca. Sedangkan nilai karakter baru yang muncul tetapi tidak dikontrakkan pada
Kurikulum 2013 yaitu nilai karakter adil, percaya diri, dan dapat memahami diri sendiri. Nilai
karakter yang lebih ditekankan pada bagian tagihan kerja/latihan Buku Siswa Kelas II
semester 2 yaitu nilai karakter rasa ingin tahu.
Nilai-nilai Karakter yang Termuat pada Bagian Evaluasi
Bagian evaluasi merupakan salah satu komponen buku ajar yang berisi sejumlah
pertanyaan untuk mengukur pencapaian penguasaan kompetensi yang dikuasai setelah
mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis meunjukkan bahwa bagian evaluasi Buk
Siswa Kelas II Semester 2 telah bermuatan nilai karakter. Nilai-nilai Karakter yang termuat
pada bagian evaluasi Buku Siswa Kelas II Semester 2 terbitan Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud sebanyak 14 dari 18 nilai karakter yang dikontrakkan
pada Kurikulum 2013. Nilai-nilai karakter tersebut yaitu (1) religius sebanyak 1 muatan, (2)
toleransi sebanyak 3 muatan, (3) disiplin sebanyak 5 muatan, (4) kreatif sebanyak 3
muatan,5) mandiri sebanyak 1 muatan, (6) demokrasi sebanyak 2 muatan, (7) rasa ingin tahu
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sebanyak 9 muatan, (8) semangat kebangsaan sebanyak 3 muatan, (9) cinta tanah air
sebanyak 2 muatan, (10) menghargai prestasi sebanyak 1 muatan, (11)
bersahabat/komunikatif sebanyak 3 muatan, (12) cinta damai sebanyak 1 muatan, (13) peduli
lingkungan sebanyak 4 muatan, dan (14) tanggung jawab sebanyak 10 muatan. Nilai karakter
yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013, namun tidak termuat yaitu nilai karakter jujur,
kerja keras, gemar membaca, dan peduli sosial. Nilai karakter yang lebih ditekankan pada
bagian evaluasi Buku Siswa Kelas II semester 2 yaitu nilai karakter tanggung jawab.
Pembahasan
Penanaman nilai-nilai karakter pada siswa, dapat dilakukan dengan pengintegrasian
nilai-nilai karakter pada buku ajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa Buku siswa Kelas II
semester 2, Terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud telah
memuat nilai-nilai karakter. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Kuncahyono
(2012), dan Wijayanti (2015), yang menyatakan bahwa buku yang menjadi objek penelitian
telah memuat nilai-nilai karakter. Dari segi muatan nilai-nilai karakter dan letaknya pada
bagian buku ajar, hasil analisis pada buku Siswa kelas II Semester 2 berbeda dengan
penelitian yang sebelumnya. Nilai-nilai karakter yang termuat pada Buku Siswa Kelas II
Semester 2 tersebar pada bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja/latihan, dan evaluasi.
Berdasarkan paparan data diatas, dapat ditemukan fakta bahwa Buku Siswa Kelas II
Semester 2 telah memuat nilai-nilai karakter pada setiap komponen-komponen buku ajar
yaitu bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja/latihan, dan evaluasi. Adanya muatan
nilai-nilai karakter pada setiap komponen-komponen buku ajar menunjukkan isi Buku Siswa
Kelas II Semester 2 juga mengandung isi muatan nilai-nilai karakter, selain pengetahuan dan
keterampilan.
Muatan nilai-nilai karakter pada Buku Siswa Kelas II Semester 2 juga dapat dikatakan
sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013 rintisan
Kemendiknas (2010), yaitu 18 nilai budaya dan karakter bangsa yang bersumber dari agama,
Pancasila, budaya. Adanya muatan nilai-nilai karakter yang bersumber dari agama, Pancasila,
budaya, maka Buku Siswa Kelas II Semester 2 dapat dikatakan Buku Siswa telah memenuhi
salah satu kriteria buku ajar yang baik dengan substansi isinya yang berpihak pada ideologi
bangsa dan negara. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Akbar (2013, 34-36) yang
menyatakan bahwa salah satu kriteria buku ajar yang baik yaitu berpihak pada ideologi
bangsa dan negara.
Penyajian buku ajar yang memuat nilai-nilai karakter diharapkan dapat menanamkan
nilai-nilai karakter pada siswa. Penanaman nilai-nilai karakter pada siswa akan membantu
siswa dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari,
sehingga dapat mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undangundang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.
PENUTUP
Kesimpulan
Berasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Buku Siswa Kelas II Semester 2
telah memuat nilai nilai karakter. Nilai nilai karakter tersebut termuat pada bagian wacana,
bagian petunjuk kerja, bagian tagihan kerja/latihan, dan bagian evaluasi.
Nilai-nilai karakter yang termuat pada bagian wacana Buku Siswa Kelas II Semester 2
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terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud sebanyak 17 dari 18 nilai
karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013. Nilai-nilai karakter tersebut yaitu nilai
karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, demokrasi, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai karakter
yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013, namun tidak termuat yaitu nilai karakter mandiri.
Sedangkan nilai karakter baru yang muncul tetapi tidak dikontrakkan pada Kurikulum 2013
yaitu nilai karakter tegas, bijaksana, dapat memahami hidup, adil, percaya diri dan rendah
hati. Nilai karakter yang lebih ditekankan pada bagian wacana Buku Siswa Kelas II semester
2 yaitu nilai karakter tanggung jawab.
Nilai-nilai karakter yang termuat pada bagian petunjuk keja Buku Siswa Kelas II
Semester 2 terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud sebanyak 16
dari 18 nilai karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013. Nilai-nilai karakter tersebut
yaitu nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai karakter yang
dikontrakkan pada Kurikulum 2013, namun tidak termuat yaitu nilai karakter kerja keras dan
semangat kebangsaan. Sedangkan nilai karakter baru yang muncul tetapi tidak dikontrakkan
pada Kurikulum 2013 yaitu nilai karakter percaya diri dan adil. Nilai karakter yang lebih
ditekankan pada bagian petunjuk kerja Buku Siswa Kelas II semester 2 yaitu nilai karakter
rasa ingin tahu.
Nilai-nilai karakter yang termuat pada bagian tagihan kerja/latihan Buku Siswa Kelas II
Semester 2 terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud sebanyak 17
dari 18 nilai karakter yang dikontrakkan pada Kurikulum 2013. Nilai-nilai karakter tersebut
yaitu nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi,
rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/
komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan guru maupun kepala sekolah menganalisis
terlebih dahulu muatan nilai karakter yang ada pada setiap komponen-komponen buku siswa
(bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja/latihan, dan evaluasi), sehingga pendidik dapat
mengembangkan pembelajaran yang bermuatan nilai karakter dengan lebih baik. Selain itu,
Pemerintah selaku penerbit Buku Siswa Kelas 2semester 2 melengkapi nilai-nilai karakter
yang belum termuat pada setiap komponen-komponen buku siswa (bagian wacana, petunjuk
kerja, tagihan kerja/latihan, dan evaluasi), sehingga dapat meningkatkan kualitas buku yang
telah dikembangkan terutama berkaitan dengan muatan nilai-nilai karakter yang ada di dalam
buku. Pemerintah juga dapat menambahakan nilai-nilai karakter baru hasil penelitian untuk
dijadikan nilai-nilai karakter yag dikontrakkan pada Kurikulum 2013 dan dimasukkan
menjadi tambahan 18 nilai budaya dan karakter bangsa.
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SISTEM KEPERCAYAAN DALAM DONGENG RAKYAT PACITAN
“CINTA AGUNG DI GUNUNG DIMARAN”
Abstrak
Bakti Sutopo1
1)
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Email: bakti080980@yahoo.co.id
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk sistem kepercayaan yang ada di
dalam dongeng “Cinta Agung Di Gunung Dimaran”. Penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif dengan metode penelitian pustaka. Adapun objek penelitianya adalah sistem
kepercayaan dan dongeng “Cinta Agung di Gunung Dimaran”. Data penelitian ini berupa
kata, kalimat, dan wacana yang terkait dengan bentuk sistem kepercayaan. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori antropologi sastra. Penelitian ini
menghasilkan beberapa hal yakni (1) terdapat setidak-tidaknya enam sistem kepercayaan
yang ada di dalam cerita “Cinta Agung di Gunung Dimaran” suntingan Hadi Susilo; (2)
Di dalam cerita “Cinta Agung di Gunung Dimaran” suntingan Hadi Susilo terdapat
sinkretisasi beberapa kepercayaan; (3) Kepercayaan-kepercayaan yang ada berfungsi
untuk menghadirkan solusi bagi manusia ketika manusia mempunyai permasalahan dalam
perjalanan hidupnya.
Kata kunci: dongeng, kepercayaan, manusia, sastra, dan masyarakat

PENDAHULUAN
Salah satu produk budaya masyarakat yang mempunyai nilai adalah cerita. Hampir
semua masyarakat di nusantara mempunyai cerita sesuai konteks kehidupannnya. Antara
daerah satu dengan daerah lain mempunyai cerita rakyat yang berbeda. Selain dapat dipahami
sebagai anugrah berupa keanekaragaman, cerita-cerita sudah semestinya ditelaah secara
mendalam sehingga dapat tergali nilai yang ada di dalamnya.
Cerita rakyat dapat dimaknai sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui
bahasa tutur yang dihubungkan langsung dengan berbagai aspek budaya seperti agama dan
kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan, dan susunan nilai
sosial masyarakat empunya cerita. Cerita rakyat dapat diartikan sebagai ekspresi budaya
suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek
budaya dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut. Dahulu, cerita rakyat diwariskan secara
turun- menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan (Suripan Sadi Hutomo,
1991: 4)
Dari waktu ke waktu cerita rakyat semakin berkurang sehingga perlu adanya upaya
pendokumentasian dengan berbagai cara. Di antara cara pendoumentasiannya adalah dengan
mereformulasi dan meneliti cerita tersebut. Hal itu dengan harapan agar cerita rakyat dapat
dibaca dan dinikmati oelh generasi berikutnya. Penelitian ini memilih cerita rakyat “Cinta
Agung di Gunung Dimaran” sebagai objek material.
Cerita rakyat “Cinta Agung di Gunung Dimaran” merupakan salah satu cerita rakyat
yang berasal dari Pacitan tepatnya wilayah Pacitan utara, yakni sekitar Nawangan dan
Bandar. Berdasar pada kisah yang ada di dalamnya dapat dikatakan cerita ini mengandung
motif cerita panji. Cerita yang dikisahkan berupa perjalanan anak manusia serta suka dukanya
dalam kehidupannya. Dalam perjalanan hidupnya tersebut manusia tidak hanya
mengutamakan kekuatan dirinya maupun hal yang material saja tetapi juga didukung oleh
kekuatan di luar dirinya dan juga elemen spiritual.
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Beberapa pertimbangan pemilihan cerita rakyat “Cinta Agung di Gunung Dimaran”
saebagai objek penelitian. Beberapa alasan itu antara lain cerita tersebut kontekstual dengan
dan identik dengan masyarakat setempat, berisi nilai yang bermanfaat baik pendidikan mapun
moral, terdapat sistem kepercayaan yang dapat dilihat dari peristiwa yang diemban oleh
tokoh-tokoh cerita.
Pada mulanya cerita ini berkembang secara lisan di kalangan masyarakat Nawangan
dan Bandar. Perkembangan berikutnya cerita ini dapat ditemukan dalam versi cetak dengan
penyunting Hadi Susilo. Versi cetak cerita ini tidak disertai dengan penerbit, tahun terbit,
maupun kota terbit. Dapat dikatakan dokumentasi ini masih sederhana. Berikutnya versi
cetak inilah yang dIjadikan sebagai sumber data penelitian ini.
Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, masalah penelitian ini
dirumuskan adalah “Bentuk-bentuk sistem kepercayaan dalam cerita rakyat “Cinta Agung di
Gunung Dimaran”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem kepercayaan dalam
cerita rakyat “Cinta Agung di Gunung Dimaran. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah
mendeskripsikan bentuk-bentuk sistem kepercayaan yang ada dalam cerita tersebut.
Adapun penelitian ini berjudul “Sistem Kepercayaan dalam Cerita Rakyat Pacitan
“Cinta Agung di Gunung Dimaran”. Fokus utama penelitian ini adalah sistem kepercayaan
yang ada dalam cerita tersebut. Hal itu dikarenakan sistem kepercayaan yang ada di dalamnya
merepresentasikan kehidupan masyarakat tempat cerita ini hidup. Di samping itu, sistem
kepercayaan yang ada melingkupi beberapa jenis sistem kepercayaan sehingga menarik untuk
dikaji.
LANDASAN TEORI
CERITA RAKYAT
Cerita rakyat merupakan bagian dari sejarah dan budaya suatu bangsa. Pada
umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang terjadinya berbagai hal, seperti terjadinya alam
semesta, tempat, maupun suatu peristiwa penting. Dalam sastra Indonesia, cerita rakyat
adalah salah satu bentuk folklor lisan. Kata folklor sendiri merupakan serapan dari kata
bahasa Inggris folklore. Kata folklor ini adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata
dasar folk yang artinya kolektif, yaitu sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal
fisik, sosial, budaya sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya dan lore
yang artinya tradisi.
Flok, yaitu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun, secara lisan atau
melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau pembantu pengingat (Danandjaya, 1982: 1).
Dengan demikian, definisi folklor yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan atau tradisi
yang diturunkan melalui lisan maupun contoh yang disertai gerak dan isyarat. Folklor lisan
adalah folklor yang berbentuk murni lisan yang bentuk-bentuknya terdiri atas (1) bahasa
rakyat, (2) ungkapan tradisional, (3) pertanyaan tradisional, (4) sajak dan puisi rakyat, (5)
cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat (Danandjaya, 1982: 22). Cerita rakyat merupakan
tradisi lisan yang secara turun temurun diwariskan dalam kehidupan masyarakat, seperti
dongeng Sangkuriang, Si Kancil, Si Kabayan, dan sebagainya. Cerita rakyat biasanya
berbentuk tuturan yang berfungsi sebagai media pengungkapan perilaku tentang nilai-nilai
kehidupan yang melekat di dalam kehidupan masyarakat. Cerita rakyat merupakan salah satu
bentuk sastra rakyat. Menurut Danadjaya (1998:2) cerita-cerita ungkapan, peribahasa
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nyayian, tarian, adat resmi, undang- undang, teka-teki permainan (games), kepercayaan dan
perayaan (beliefs and festival) semuanya termasuk dalam sastra rakyat. Berdasarkan pendapat
di atas, penulis menyimpulkan cerita rakyat merupakan karya sastra berbentuk lisan, yang
merupakan hasil tuturan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan merupakan warisan
kebudayaan yang hidup ditengahtengah masyarakat serta bagian dari folklor.
Cerita rakyat merupakan bentuk kesusteraan yang termasuk ke dalam sastra lisan.
Sedangkan sastra lisan merupakan bagian dari folklor. Cerita rakyat merupakan genre dari
folklor yang hidup tersebar dalam bentuk lisan dan kisahnya bersifat anonim yang tidak
terikat pada ruang dan waktu serta nama penciptaannya sudah tidak diketahui lagi. Adapun
ciri-ciri cerita rakyat yang merupakan bagian dari folklor yaitu sebagai berikut. 1)
Penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, yakni tutur kata yang disebarkan
melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu contoh yang disertai gerakan
isyarat dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, kini
penyebaran folklor dapat kita temukan dengan bantuan mesin cetak dan elektronik. 2)
Bersifat tradisional, yakni desebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar.
Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama (paling sedikit dua
generasi). 3) Ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda karena cara
menyebarkannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan atau rekaman
sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi (interpolation). 4) Bersifat
anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. 5) Biasanya mempunyai bentuk
berumus dan berpola. 6) Mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupuan bersama suatu
kolektif. Cerita rakyat misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidikan, pelipu lara,
protes sosial dan proyeksi keinginan terpendam. 7) Bersifat prologis, yaitu mempunyai logika
sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri mengenal ini terutama berlaku bagi
folklor lisan dan sebagian lisan. 8) Menjadi milik lisan bersama (collective) dari kolektif
tertentu. 9) Pada umumnya bersifat polos dan lugu sehingga sering kali kelihatannya kasar
terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak folklor merupakan
proyeksi manusia yang paling jujur manifestasinya. (Danandjaya, 1982: 3-4).
Secara umum fungsi sastra termaksuk cerita rakyat, hampir sama dengan karya sastra
lainya. Fungsi sastra dapat digolongkan dalam lima kelompok besar, yaitu fungsi kreatif,
edukatif, estensi, moralitas, dan relegiusitas (Kosasih, 2003: 222). Penjelasan tentang fungsifungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1) Fungsi kreatif, yaitu memberikan rasa senang,
gembira, serta menghibur. 2) Fungsi edukatif, yaitu mendidik para pembaca karena nilai-nilai
kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. 3) Fungsi estensi, yaitu memberikan nilainilai keindahan. 4) Fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral yang tinggi sehingga para
pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan buruk. 5) Fungsi religiulitas, yaitu
mengandung ajaran yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya.
Cerita prosa rakyat dapat dibagi ke dalam tiga bentuk atau genre, yakni 1) mite
(myte), 2) Legenda (legend), dan 3) dongeng (folklore) (Danandjaya, 1982:50). 1) Mite
(Myth) Mith (mitos) atau mite berasal dari bahasa Yunani yang berarti cerita tentang dewadewa dan pahlawan yang dipuja. Mitos adalah cerita suci yang mengandung sistem
kepercayaan atau religi. Mite isinya merupakan penjelasan suci atau sakral. Mite adalah cerita
rakyat yang dianggap benar terjadi dan dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. Mite
ditokohi para dewa seperti kita kenal sekarang ini dan terjadi pada amsa lampau. Mite pada
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umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta pada masa lampau. Mite pada umumnya
mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, bentuk fotografi, gejala alam,
bentuk khas binatang, terjadinya maut, dan sebagainya.
Mite mengisahkan pertualangan percintaan, hubungan kekerabatan, dan kisah perang
para dewa. Dongeng mite adalah cerita tradisional yang pelakunya makhluk supranatural
dengan latar suci dan waktu masa purba. Mitos merupakan salah satu genre cerita rakyat yang
dianggap suci dan di yakini betul-betul terjadi oleh masyarakat penduduknya, bersifat religius
karena memberi rasio pada kepercayaan. Selain itu, mitos berfungsi untuk menyatakan,
memperteguh kepercayaan, melindungi, melaksanakan moralitas. Mite menceritakan tentang
cerita-cerita yang berbau supranatural dan ditokohi oleh makhluk-makhluk dunia lain. 2)
Legenda Seperti halnya mite, legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benarbenar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Namun, legenda berlainan dengan mite. Legenda
ditokohkan manusia walaupun ada kalanya mempunyai sifat-siat luar biasa dan sering kali
dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. Tempat terjadinya adalah di dunia seperti yang kita
kenal ini karena terjadinya belum terlalu lampau. Legenda dianggap oleh yang punya sebagai
suatu kejadian yang sungguh terjadi. Berbeda dengan mite, legenda bersifat sekuler dan
keduniawian. Danandjaya (1982:50) menyatakan, “Legenda bersifat migratoris sehingga
dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda”.
Legenda berfungsi mendidik dan membekali manusia agar terhindar dari ancaman
marabahaya. Legenda biasanya ditokohi oleh manusia walaupun kadang kala muncul tokohtokoh makhluk gaib. 3) Dongeng Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benarbenar terjadi oleh empunya cerita dan tidak terkait oleh waktu maupun tempat. Bila legenda
dianggap sebagai sejarah kolektif (folk histori), dongeng adalah cerita pendek kolektif
kesusastraan lisan serta cerita prosa yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng di
ceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak juga yang melukiskan kebenaran,
berisikan moral, dan sindiran (Danandjaya, 1982: 50-86). Bagi orang awam, dongeng sering
kali dianggap meliputi seluruh cerita rakyat yang disebutkan di atas (legenda dan mitos).
Tetapi menurut beberapa ahli dongeng adalah cerita yang khusus yaitu mengenai manusia
atau binatang ceritanya tidak dianggap benar-benar terjadi walaupun ada banyak yang
melukiskan kebenaran atau berisikan moral.
SISTEM KEPERCAYAAN
Kepercayaan mengacu kepada pendapat Fishbein dan Azjen (dalam Soekanto, 2007),
yang menyebutkan pengertian kepercayaan atau keyakinan dengan kata “belief”, yang
memiliki pengertian sebagai inti dari setiap perilaku manusia. Aspek kepercayaan tersebut
merupakan acuan bagi seseorang untuk menentukan persepsi terhadap sesuatu objek.
Kepercayaan membentuk pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial.
Sistem adalah suatu susunan atau aturan mengenai sesuatu hal. Sedangkan
kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar
atau nyata. Sistem kepercayaan merupakan susunan atau aturan mengenai keyakinan yang
dianut suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu tempat tertentu.
unsur–unsur Religi (Kepercayaan) Unsur – unsur religi ada empat yang pokok, yaitu :
1)
Emosi keagamaan atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia menjalankan kelakuan
keagamaan.
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Sistem kepercayaan atau bayang – bayang manusia tentang bentuk dunia, alam, alam
ghaib, hidup, maut, dsb.
3)
Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib
berdasarkan atas sistem kepercayaan tersebut.
4)
Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan
mengaktifkan religi beserta sistem upacara-upacara keagamaan.
Dalam bukunya, Koentjarangingrat mengidentifikasikan religi dalam beberapa
bentuk, di antaranya.
1.
Fetisisme, ialah bentuk religi berdasarkan kepercayaan akan adanya jiwa dalam bendabenda tertentu, dan terdiri dari kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk memuja
benda – benda berjiwa itu.
2.
Animisme, ialah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan bahwa di alam sekeliling
tempat tinggal manusia diam berbagai macam ruh, dan yang terdiri dari aktivitas
keagamaan guna memuja ruh tadi.
3.
Animatisme, ialah bukan bentuk religi, melainkan suatu sistem kepercayaan bahwa
benda – benda dan tumbuh – tumbuhan sekeliling manusia itu berjiwa dan berpikir
seperti manusia.
4.
Prae-animisme, ialah bentuk religi berdasarkan kepercayaan kepada kekuatan sakti
yang ada dalam segala hal yang luar biasa dan terdiri aktifitas keagamaan yang
berpedoman terhadap kepercayaan tersebut.
5.
Totemisme, ialah bentuk religi yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari kelompokkelompok kekerabatan unilineal dan berdasarkan kepercayaan bahwa kelompok
unilineal tadi masing – masing berasal dari dewa – dewa nenek moyang.
6.
Polytheisme, ialah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu sistem yang
luas dari dewa-dewa, dan terdiri dari upacara – upacara guna memuja dewa atau Tuhan
tadi.
7.
Monotheisme, ialah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan,
dan terdiri dari upacara-upacara guna memuja Dewa atau Tuhan tadi.
8.
Mistis, ialah bentuk religi yang berdasarkan kepercayaan kepada satu Tuhan yang
dianggap meliputi segala hal dalam alam dan sistem keagamaan ini terdiri dari upacaraupacara yang bertujuan mencapai kesatuan dengan Tuhan.
2)

ANTROPOLOGI SASTRA
Istilah antropologi sastra terdiri atas kata antropologi dan sastra. Kedua istilah
tersebut mengacu pada makna dan bidang keilmuan yang berbeda. Akan tetapi titik
kesamaanya adalah bahwa keduanya di bidang humaniora. Antropologi sastra berfokus pada
sikap dan perilaku manusia yang terpancar dalam sastra dan budaya. Adapun antropologi
adalah penelitian terhadap sikap dan perilaku manusia dalam realitas sosial.
Antropologi sastra berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya
dalam karya sastra. Manusia sering bersikap dan bertindak dengan tata krama. Tata krama
memuat tata susila dan unggah-ungguh bahasa yang menjadi ciri sebuah peradaban. Sastra
sering menyuarakan tata krama dalam interaksi budaya satu sama lain yang penuh simbol
(Endraswara, 2013: 1) .
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Sastra dan antropologi dapat disandingkan karena keduanya mempelajari tingkah laku
manusia. Selain itu, sastra sebagai produk manusia juga berisi tentang gambaran atau
representasi perilaku manusia. Pada konteks ini antropologi juga dapat memanfaatkan karya
sastra sebagai objek penelitian atau kajiannya seperti halnya antropologi menelaah terhadap
produk manusia yang lain.
Pada umumnya, antrolopogi mengkaji semua aspek manusia yang beerkenaan dengan
perilaku. Hal itu sebagaimana Haviland (1984:7) menjelaskan bahwa antropologi adalah
penelitian tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat bagi
manusia untuk menuntun perilaku dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang
keanekaragaman budaya. Apabila diterapkan untuk melihat karya sastra, antroplogi dapat
fokus pada perilaku manusia yang ada di dalam karya sastra tersebut. Jika mempelajari sastra
lewat sisi antropolog,i akan membuka mata para ahli sastra tentang fenomena simbolis.
Antara sastra dengan antropologi dapat dijembatani oleh antropologi sastra.
Kajian terhadap unsur kebudayaan dalam karya sastra dipandang penting karena
dikemukakan di dalam karya sastra terdapat unsur kebudayaan sebagaimana realitas sosial.
Hal itu dipandang bahwa karya sastra lahir atau muncul dalam rangka budaya tertentu.
Analisis antropologi sastra adalah usaha untuk mencoba memberikan identitas terhadap karya
sastra dengan menganggapnya sebagai mengandung aspek tertentu yaitu hubungan ciri-ciri
kebudayaannya. Cara yang dimaksudkan tentunya mengacu pada defenisi antropologi sastra.
Ciri tersebut antara lain memiliki kecenderungan kemasa lampau, citra primordial, citra
arketipe. Di samping itu juga mengandung aspek-aspek kearifan lokal dengan fungsi dan
kedudukannya masing-masing, berbicara mengenai suku-suku bangsa dengan
subkategorinya, seperti; trah, klen dan kasta. Bentuk kecenderungan yang dimaksudkan juga
muncul sebagai komunitas sosial tertentu. Oleh karena itu, antropologi sastra sangat cocok
sebagai landasan penelitian ini karena objek formal penelitiannya adalah salah satu unsur
kebudayaan, yakni sistem kepercayaan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena datanya bukan angka melainkan
berupa kata, kalimat, paragraf, dan wacana yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sistem
kepercayaan yang ada di dalam cerita. Adapun dari segi tempat, penelitian ini termasuk
penelitian kepustakaan karena penelitian yang dilakukan berdasarkan atas karya tertulis,
termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.
Pertama, peneliti menggunakan instrumen utama yakni dengan cara membaca
keseluruhan sumber data penelitian, mencatat data, menganalisis data, serta menentukan
simpulan dari hasil penelitian. Kedua, peneliti menggunakan instrumen pendukung, yakni
sebuah tabel yang difungsikan untuk mencatat data hasil penelitian. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah menggunakan tiga macam metode, yaitu: Pertama, Metode
Studi Pustaka adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menelaah berbagai buku
sebagai bahan rujukan yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Studi pustaka dilakukan
untuk mencari buku-buku referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas
yaitu budaya dan sistem kebudayaan.
Data dokumentatif dalam penelitian kepustakaan ini berupa fakta yang dinyatakan
dengan kalimat. Oleh karena itu, pembahasan dan analisisnya mengutamakan penafsiran35
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penafsiran obyektif, yaitu berupa telaah mendalam atas suatu masalah. Data penelitian
diuraikan dengan analisis isi (content analysis).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Cerita “Cinta Agung di Gunung Dimaran” (CAGD) yang disunting oleh Hadi Susilo
tidak ubahnya cerita panji, cerita yang berkembang di Jawa Timur. Cerita ini bermula pada
Raden Panji yang tergoda dengan Dewi Anggreni. Padahal Raden Panji sudah mempunyai
kekasih yang bernama Dewi Sekartaji. Hubungan antara Raden Panji dengan Dewi Anggreni
diketahui oleh ayahandanya. Ayahanda sangat marah dan memerintahkan raden panji untuk
berperang. Selepas keberangkatan Raden Panji, Sang Raja memerintahkan beberapa anggota
kerajaan untuk membinasakan Dewi Anggreni. Pada saaat dijemput oleh salah satu anggota
kerajaan, ia sudah merasa akan diakhiri hidupnya sehingga ia berpakaian serba putih. Pada
saat ia dan penjemputmnya tiba disuatu tempat yang dekat dengan samudera, Dewi Anggreni
mencabut keris dan menancapkan di dadanya. Seketika itu ia meninggal. Sepulang dari
berperang Raden Panji mengetahui akan kematian Dewi Anggareni menjadi sedih. Raden
Panji memutuskan untuk mengembara dengan meninggalkan kerajaan dan sampailah di suatu
bukit yang dinamakan bukit Dimaran. Di sisi lain, Dewi Sekartaji juga merasa kehilangan
atas kepergian Raden Panji. Selanjutnya, Dewi Sekartaji juga memutuskan meninggalkan
kerajaan dengan menyamar sebagai Panji Semirang. Dengan menempuh perjalanan yang
panjang dan penuh dengan berbagai rintangan aklhirnya Dewi Sekartaji bertemu dengan
Raden Panji dibukit Dimaran. Keduanya kembali ke kerajaan dan menjadi simbol bersatunya
kerajaan Jenggala dan Daha.
Sistem kepercayaan yang di dalam cerita tersebut dapat diungkap dari perilaku dan
pola pikir manusia yang ada di dalam cerita. Pada hakikatnya hal itu berelasi dengan berbagai
hal di sekitarnya. Ada beberapa sistem kepercayaan yang dapat kemukakan berdasar analisis
terhadap cerita tersebut. Sistem kepercayaan yang ada di antaranya fetisisme, animatisme,
polittheisme, monotheisme, dan mistis. Secara lengkap itu dibahas sebagai berikut.
Fetisisme
Sistem kepercayaan fetisisme merupakan kepercaya atas suatu benda mempunyai jiwa
yang secara luar biasa mempunyai kekuatan dan kemampuan memberi solusi terhadap
masalah yang dihadapi oleh manusia.pada cerita “Cinta Agung di Gunung Dimaran” dapat
dlihat pada kepercayaan ribuan orang terhadap mata air kali Juweh di Tamansari.
Tetapi lebih dari itu, air kali Juweh bisa digunakan sebagai upaya
mengobati orang yang gagu atau anak yang terlambat bicara. Ribuan orang telah
mengambil khasiat “air mujarab” itu. Sekarangpun orang masih ada yang pergi ke
sana untuk keperluan itu (CAGD: 9).
Air yang berada di kali Juweh mempunyai khasiat, bahkan disebut sebagai air mujarab. Hal
itu menunjukan adanya kepercayaan pada suatu benda mempunyai kekuatan. Kepercayaan
akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu dan segala aktivitas untuk mempergunakan
benda-benda sakti semacam itu dalam ilmu gaib disebut fetisisme.
Animisme
Secara etimologi animisme berasal dari bahasa latin yaitu anima yang berarti roh.
Kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi
baik itu hidup ataupun mati mempunyai roh. Kepercayaan animisme percaya bahwa setiap
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benda di bumi seperti kawasan tertentu, gunung, laut, sungai, gua, pohon dan batu besar
memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Bahkan manusia
menjalin hubungan yang harmonis dengan elemen-elemen tersebut agar hidupnya bisa lebih
tenang.
Dalam CAGD sistem kepercayaan yang berbentuk animisme dapat dilihat ketika
tokoh cerita menghadapi kesulitan. Pada kesempatan tersebut tokoh mendapatkan kekuatan
yang irrasional dari suatu benda. Hal sebagaimana kutipan berikut.
Di situlah rupanya pertapaan yang digunakan Dewi Sekartaji, merenungkan
dirinya. Bertanya kepada alam. Dari situ rupanya dipancarkan tenaga gaib,
memusatkan hati dan pikiran agar salam mesranya disampaikan kepada Raden
Panji melalui angin yang bertiup (CAGD: 9).
Dewi Sekartaji memilih gua sebagai tempat untuk bertapa karena dianggapa sebagai
tempat yang mampu digunakan untuk menjaga konsentrasi serta dapat memancarkan tenaga
gaibnya. Pada konteks cerita tersebut gua dan angin dianggap mempunyai kekuatan gaib
yang dapat digunakan oleh manusia.
Animisme di cerita CAGD juga dapat dilihat pada anggapan bumi mempunyai
kekuatan magis. Di balik sebagai tempat kehidupan, bumi merupakan pusat kehidupan
sehingga orang Jawa beranggapan bumi sebagai ibu sebagaimana istilah “bapa kasa ibu
bumi” (Bapak Angkasa, Ibu Bumi Pertiwi). Kutipan di bawah ini menandakan adanya
penghormatan pada bumi.
Ia membasahi bumi yang magis, penuh daya pesona. Setiap gemercik air itu akan
mengundang kekuatan magnit yang melekat (CAGD: 39).
Sudah sejak zaman nenek moyang bumi oleh disebut sebagai Ibu Bumi, Ibu Pertiwi,
bahkan juga disebut sebagai Ibu Shinta karena bumi sebagai tempat manusia lahir dan tempat
manusia ditempatkan kelak ketika meninggal. Bumi dianggap sebagai sumber kehidupan
seluruh mahkluk hidup di dunia ini. Manusia makan dan minum dari sari-sarinya bumi
melalui tumbuh-tumbuhan yang dimunculkan oleh bumi.
Apabila secara oposisi secara binari bumi diposisikan sebagai ibu. Adapun manusia
sebagai anak. Hubungan antara manusia dan bumi sebagaimana hubungan antara manusia
dengan ibundanya. Manusia sebagai anak sudah semestinya berlaku menghormat pada ibu.
Hal itu ditandai merawat (melestarikan) bumi, bahkan kesedian untuk melakukan pembelaan
bila terjadi perusakkan terhadap bumi.
Sistem kepercayaan animisme juga dapat dilihat pada bagian yang menunjukan Raden
Panji hendak bertapa di gunung Megalamat sebagaimana bisikan gaib. Pemilihan gunung
Megalamat didasakan pada kepercayaan atas gunung tersebut berbeda dengan tempat-tempat
yang lain. Gunung tersebut diyakini mempunyai keistimewaan. Kepercayaan terhadap
gunung Megalamat tersebut dapat dikategorikan sebagai animisme karena kepercayaan
tersebut ditidaklanjuti dengan kegiatan spiritualitas. Hal itu sebagaimana kutipan di bawah
ini.
Raden Panji segera mengetahui dimana letak gunung Megalamat. Dan ke
puncak gunung Megalamat itulsh pagi harinya Raden Panji menuju pergi dengan
pengawalnya untuk kemudian bertapa di sana mengikuti suara datang dari langit
(CAGD: 19).
Animatisme
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Animatisme digolongkan sebagai sistem kepercayaan. Animatisme dipahami sebagai
kepercayaan bahwa benda- benda dan tumbuh – tumbuhan sekeliling manusia itu berjiwa
dan berpikir seperti manusia. Adapula yang mendefinisikan animatisme sebagai berikut.
Animatism is one of the common elements of religion. It is a belief in a
supernatural power not part of supernatural beings is referred to as animatism. For
those who hold this belief, the power is usually impersonal, unseen, andpotentially
everywhere. It is neither good nor evil, but it is powerful anddangerous if misused.
Animatisme adalah salah satu unsur agama yang umum. Ini adalah kepercayaan
pada kekuatan supernatural bukan bagian dari makhluk gaib yang disebut
animatisme. Bagi mereka yang memegang kepercayaan ini, kekuatan biasanya
impersonal, tak terlihat, dan ada di mana-mana. Kekuatan tersebut tidak jahat, tapi
sangat kuat dan berbahaya jika disalahgunakan.
Pada cerita CAGD sistem kepercayaan animatisme tampak pada pendeskripsian
kesedihan yang dialami oleh Dewi Anggreni yang segera akan dimenemui ajalnya.
Mengiringi keadaan Dewi Anggreni, seisi alampun mengalami situasi yang sepi.
Sampanpun bergerak perlahan. Angin sumilir mengiringi perjalanan jauh
itu. Kanan kiri pedusunan sepi terasa sepi. mBok bakul tetembangan di pinggir
kali. Suara semayup lagu megatruh yang sumbang. Mendung menggumpal di
atas kali Brantas. Alam tampak begitu masgul. Ia turut berduka, sebab maut
akan segera menjelang. Pada hal Dewi Anggareni akan dijemput Dewa
Bagaspati tanpa dosea (CAGD: 15).
Kutipan di atas menjelaskan betapa mencekamnya keadaan sesaat Dewi Anggareni
dijemput oleh sepupu Raden Panji untuk dibunuh. Bahkan lantunan megatruh mbok Bakul
menambah suasana menjadi lebih sepi. Megatruh merupakan salah satu tembang macapat
yang berkisah tentang kematian. Kematian menjadi tema utama tembang ini. Megatruh
diyakini berasal dari kata megat yang berarti berpisah. Ruh berarti roh. Dengan demikian
secara hakiki megatruh bermakna tembang yang menggambarkan terpisahnya antara jasmani
dengan rohani, raga dengan jiwa, atau fisik dengan yang batin. Sudah pasti tembang
megatruh bersuasana sedih, “getun”, penuh dengan ratapan, panik, dan menakutkan.
Hal tersebut dirasakan juga oleh alam sekitar. “Mendung menggumpal di atas kali
Brantas. Alam tampak masgul. Ia turut berduka...” serangakaian kalimat tersebut sebagai
bukti bahwa ada keyakina bahwa mendung dan alam juga mempunyai perasaan sebagaimana
manusia. Manusia dalam menghadapi kematian pada umumnya penuh dengan ketakutan dan
bingung. demikian juga dirasakan oleh mendung dan alam yang ikut susah bila ada kabar
duka.
Adanya animatisme dalam cerita CAGD juga dapat dilihat pada bagian “Kembali Ke
Istana”. Pada bagian tersebut diceritakan bahwa sebelum kembali ke Daha dan Panjalu,
Raden Panji Kamaheswara dan Dewi Dyah Ayu Sekartaji mengucapkam terima kasih pada
rakyat sekitar Megalamat serta pada pohon-pohon dan rumput.
“Aku adalah Raden Panji Kamaheswara, Putera mahkota kerajaan
Panjalu. Dan sebelahku adalah Dewi Dyah Ayu Sekartaji Canderakirana, sekar
kedaton kerajaan Daha. Wahai, rakyatku di pegunungan ini., ketahuilah kami
berutang budi kepada kalian. Pohon-pohon, rumput yang hijau, kayu dan batu,

38

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

semuanya kami berterimakasih atas keikhlasan hati kalian bagi kedatangan dan
keramahan kalian sehingga kami selamat dan sejahtera (CAGD: 40).
Perkataan Raden Panji Kamaheswara memuat kepercayaan animatisme. Hal itu
dibuktikan adanya anggapan terhadap pohon-pohon, rumput hijau, kayu dan bantu
mempunyai jasa kepada dia sehingga harus diucapkan terimakasih pada benda-benda itu.
Raden Panji Kamaheswara percaya meski pepohonan, rumput, dan batu tak ubahnya benda
tapi dipercaya mempunyai sifat sebagaimana manusia.
Monoteisme
Sebagaimana dipahami bahwa monoteisme merupakan kepercayaan bahwa Tuhan
sebagai entitas tunggal yang berkuasa atas segala sesuatu. Monoteisme berasal dari kata
Yunani monon yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan.
Monoteisme pada CAGD dapat dilihat pada narasi yang menyebutkan bahwa semua
kejadian berasal dari ketiadaan. Pada fase berikutnya semua menjadi nyata karena diciptakan
oleh Tuhan Semesta Alam.
Membuka mata hati Raden Panji, bahwa semua kejadian itu dimulai dari
awung-awung menjadi nyata karena diciptakan oleh Tuhan Semesta Alam.
Allah Panguripan. Sesungguhnya antara Raden Panji sudah dijadikan oleh Maha
Pencipta, bahwa ia harus ada, sebab sudah ada cetak birunya. Sudah ginaris.
Sudah dipastikan (CAGD: 34).
Pada kutipan di atas dapat dipahami bahwa percaya adanya Tuhan Yang Maha Tunggal
sebagai hal yang mutlak bagi manusia. Tuhan sebagai Maha Penciptadan awal dari segalanya.
Dengan bersandar pada Tuhan Yang Maha Esa manusia menjadi sadar akan keberadaannya.
Mereka ada atas kehendak Tuhan serta setiap perjalanan dalam kehidupannya pada dasarnya
sekadar melaksanakan ketentuan dan kepastian dari Tuhan. Dengan demikian dalam
menjalani hidup manusia harus “sumeleh” dan senantiasa ikhlas karena semua sudah diatur
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Pada dasarnya, monoteisme merupakan sistem kepercayaan yang paling mula sebelum
berbagai kepercayaan yang lain muncul. Hal itu sebagaimana diulas dalam berbagai artikel
dan penelitian terhadap peradaban masa lalu semisal kepercayaan zaman Mesir Kuno.
Sebagaiamana dikatakan oleh Wall Budge bahwa monoteisme sebagai keyakinan asli Mesir
yang terkorupsi menjadi politeisme. Pada fase berikutnya Tuhan diberi atribut yang lebih
rendah sehingga muncul berbagai dewa (www.bloomington.in.us).
Politeisme
Politeisme sebagai bentuk kepercayaan yang meyakini adanya lebih dari satu Tuhan.
Secara etimologis kata tersebut berasal dari poly yang berarti banyak dan theis yang berarti
Tuhan. Politeisme juga dapat dikatakan sebagai kepercayaan kepada dewa-dewa. Dalam
praktiknya terhadap dewa-dewa tersebut selain berdoa kepada mereka juga ada ritual
pemberian sesajen. Tujuan utama praktik-praktik tersebut adalah untuk menghindarkan diri
dari amarahnya.
Suara langit yang ia dengar berkata: “Wahai Panji, di sanalah kakekmu,
Prabu Airlangga, titisan Bethara Wisnu. Telah dijadikan engkau pewaris kraton
Jawa (CAGD: 30).
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Pada kutipan di atas terdapat elemen yang menandakan adanya politeisme dalam
CAGD. Penyebutan Bethara Wisnu sebagai bukti adanya kepercayaan terhadap adanya dewa.
Berdasar pada kepercayaan Hindu, Bethara Wisnu merupakan salah satu dewa yang bertugas
sebagai pemelihara. Dalam berbagai cerita, Bethara Wisnu diyakini menjelma sebagai
manusia. Terkenal dalam cerita, Wisnu hadir di dunia dalam diri Sri Rama dan Narayana.
Kepercayaan tersebut dapat dikategorikan sebagai politeisme.
Pada kutipan di bagian lain, dalam CAGD juga ada disebut adanya Dewa Banaspati.
Banaspati dipercaya sebagai dewa yang menyeramkan karena berkaitan dengan kematian, roh
jahat, serta sebagai penghuni berbagai tempat yang diyakini berhantu. Dalam CAGD
kehadiran Dewa Banaspati dikontekskan dengan saat Dewi Anggareni dijemput mautnya.
Politeisme dalam CAGD juga dapat dilihat pada saat kepergian Raden Panji dan
Sekartaji ke Kediri. Dinarasikan pada bagian tersebut sebagai berikut.
Konon para dewa telah mengitari ke atas Gunung Dimaran, Megalamat,
dan Brengos memberi berkah dan keramatnya serta menjemput sang Kamajaya
dan Ratih yang akan menjadi simbol bersatunya kerajaan di tanah Jawa
berabad-abad kemudian. Dengan itulah priyagung itu pamit,... (CAGD: 41).
Pernyataan pada kutipan di atas dapat dimaknai bahwa sistem kepercayaan politeisme
jelas ditemukan dalam CAGD. Rangkaian kata “para dewa” dapat dipahami bahwa dewa
diakui keberadaannya. Bahkan dewa tersebut dipercaya dapat memberi berkah.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasar pada paparan di atas dapat diungkap beberapa simpulan, yakni (1) terdapat
setidak-tidaknya enam sistem kepercayaan yang ada di dalam cerita “Cinta Agung di Gunung
Dimaran” suntingan Hadi Susilo; (2) Di dalam cerita “Cinta Agung di Gunung Dimaran”
suntingan Hadi Susilo terdapat sinkretisasi beberapa kepercayaan; (3) Kepercayaankepercayaan yang ada berfungsi untuk menghadirkan solusi bagi manusia ketika manusia
mempunyai permasalahan dalam perjalanan hidupnya.
Saran
BerlandaRkan pada uraian di atas dapat disarankan beberapa hal, di antaranya (1)
cerita rakyat apapun genre-nya perlu didokumentasikan dalam berbagai model; (2) cerita
rakyat dapat dikaji dalam berbagai perspektif. Semakin sering dikaji akan menghidupkan
kembali cerita tersebut; (3) Cerita rakyat mempunyai kandungan yang penuh dengan makna
dan kontekstual dengan kehidupan manusia sehingga perlu diperhatikan keberadaannya.
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Abstract
Parenting style is important in raising children, especially in childhood age level.
Parenting style can give effects on the children future, since it deals with the
communication between parents and children in their daily lives. This research is aimed
to find out the parenting style used by parents in SD Ngadirejan grade 4-6 academic year
2017-2018. The researcher uses descriptive quantitative research design. The data are
collected through questionnaire and observation. There are 42 list of questions related to
parenting style. There are 118 respondents involved in this research. The research shows
that there are three parenting style used by the parents: authoritarian parenting style
(16.95%), democratic parenting style (72.03%) and permissive parenting style (11.02%).
Keywords: Parenting Style, Psychological Development, Authoritarian,
Democratic, Permissive

INTRODUCTION
Communication is the most important thing in this world. It can make the relationship
run well or not. It is not only important in wide aspect of society, but also in micro term
called family. Good communication among family members can make warm relationship in a
home. Sometimes, the problems happen between parents. However, they can solve it easily
because they can understand the words and meaning in their language. However, if the
problems arise between parents and children, it needs to be wise in choosing the word
expression. In addition, the intonation and gesture are also important in communication
between parents and children. The children see the way the parents in speaking rather than
the content of their speaking. Therefore, the combination between good manner in speaking
and good word choice will lead to effective communication between parents and children.
Talking about communication, the parents’ communication pattern to their children
has close relationship with their parenting style. Parenting is a multiskilling covered by
parents in rearing their children. It needs efforts, creativity as well as patience. According to
Danielle (2004:87), Parenting is a complicated occupation that requires many different skills
that work in concert to influence a child’s behavior. Actually, parenting styles among parents
will be different because it depends on the children psychological, characteristics, even their
environment. Besides, parents’ parenting style will be influenced by many aspects, like their
psychological condition, economical status, education, age, culture, society, even their family
and their parents. There are two sides of parenting style, as mentioned in this following
picture:

Figure 1. Dimensions of Parenting (Sigelman, 1999)
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Baumrind (in Bibi, et.al, 2013) classifies three styles: authoritarian, authoritative, and
permissive with these concepts of responsiveness and demandingness in mind. Later, by
crossing two dimensions above, Ballantine (2001) classifies the parenting styles into four as
figured out in this following chart:

Authoritarian parenting and permissive parenting are the conventional and traditional
parenting method. According to Turner, et.al (2009:337) Authoritarian parenting is
characterized by high levels of nurturance, involvement, sensitivity, reasoning, and
encour-agement of autonomy. In addition, Authoritarian parents are inclined to set high
standards and guidelines and obedience is required. Authoritarian parents connect love with
success and are not as nurturing as the other two styles of parenting (Berg, 2011).
Authoritarian parenting pushes the children to do and behave as the parents want. The
parents make the rule and regulations for the children during their daily activities.
Sometimes, the parents make the list about “do and don’t” for their children. The children are
not allowed to do whatever they want to do.
In opposite, permissive parenting allows the children to do whatever they want to do.
According to Bibi (2013:61) permissive parenting, expose an overly tolerant approach for
socialization with responsive and undemanding parenting behavior. In addition, Leylabadi in
Shayesteh (2014:52) defines that parents tend to give more freedom and there is little control
or punishment or direction. They prefer to be indifferent. They spend little time with their
children. On the other words, they give children a high level of freedom and do not restrain
their behaviors unless physical harm is involved (Rossman & Rea, 2005). Permissive
parenting exposes an overly tolerant approach for socialization with responsive and
undemanding parenting behavior.
The modern parenting style is called democratic style. Democratic style is the
combination between the demandingness and responsiveness. Democratic parents are firm
but fair. They set limits and allow their children to make choices within those limits (Munro,
2013). She adds that the parents are respectful of their children’s developmental level,
personality and efforts. In addition, according to Shayesteh (2014), some characteristics of
these parents include introducing regulations and limitations and presenting their children the
right to choose.
All of the parenting styles above have effects toward children development, as
mentioned in this following table (Munro, 2013):
Authoritarian
Permissive
Democratic
Children
raised
by Children brought up in a When children are raised
authoritarian parents may permissive home could in this manner, they are
have difficulty learning to have trouble getting along able to feel secure within
think
independently, with others, as they are the routines and limits set
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relying instead on direction
from others. They might
lack the self-confidence
and initiative to try new
things if they feel they
would not be
successful.

accustomed to getting
their own way. They may
struggle with authority. It
is possible they will be
lacking in empathy and
unable to see another
person’s point of view.

at home. This helps
develop
their
selfconfidence
and
independence. They come
to know that they are
responsible for their own
actions, but that they have
parental support to guide
them in their choices.

METHOD
The researcher uses descriptive quantitative research design. The data are collected
through implementing questionnaire and observation. The respondents are the students of
SDN Ngadirejan that consists of 118 students. The data are analyzed by using Miles and
Huberman data analysis.
FINDING AND DISCUSSION
After analyzing the data, the result of this research is presented in this following table:
Table 1: Parenting Style
Parenting Style
Authoritarian
Democratic
Permissive
20
85
13
16.95%
72.03%
11.02%
This result on the table is presented in the chart below:
72,03

80,00
60,00
40,00
20,00

16,95

11,02

0,00
Authoritarian

Democratic

Permissive

Figure 2. Chart of Parenting Style
From the chart above, it is clear that the most dominant parenting style is democratic
parenting style (72.03%), the second is authoritarian (16.95%) and the third is permissive
(11.02%). The further explanation will be presented below:
1. Authoritarian Parenting Style
Authoritarian parenting style is the tight style that used by parents to control the
children. This parenting style is marked by the parents’ high demands and low
responsiveness. The parents have high expectations of their children and they do not
allow their children to make mistakes. Based on the result, there are 20 respondents who
have authoritarian parenting style, or 16.95%. These are marked by some indicators on
questionnaire. The indicators are as follow:
a) The parents create strict rules
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In this case, the parents create the rules related to the children daily activities.
The parents arrange the time for playing even for learning. The parents create the
timetable for the children’s activities in 24 hours. The children are not allowed to
play out of their schedule, even the time for learning.
b) The children are not allowed to raise their ideas and opinions
This indicator can be seen from the statement from the respondent that their
parents get angry when the children do not come back home on time without asking
the reason. In addition, the parents do not allow the children to buy things they want
to buy. Besides, the parents also refuse all of the reasons spoken by the children if
they were making some faults. The parents keep their principle that they are the best
decision maker for the children. The parents also do not allow the children to raise
children’s opinion. Here, the parents believe that they know the best for their
children.
c) The children have to obey all of the parents’ rule
This indicator is illustrated by some questions in questionnaire, such as the
parents ask the children to come back home on time, the parents ask the children to
study hard even though they have no tasks or examination. Besides, the parents do
not allow the children to play at their rest time with friends. The parents believe that
all of their regulations are the best for their children. Often, they do not receive any
responses or complaints from children. The main point here is making the children
believe toward the parents’ rule and they have to obey it.
d) The parents give verbal and physical punishments
Giving verbal and physical punishments are not recommended for children
development, even though they do mistakes. This will make the children have bad
and sad memory in their childhood. This is also supported from the tenth question on
the questionnaire that states, “The parents give physical punishment when the
children do mistakes without asking their opinion and reason”. Here, they will pinch
the children leg or hand or blow the children’s body. Besides, the parents also do
verbal abuses for children. Sometimes, the parents also give “brand” for children, like
“fat”, “lazy”, “naughty”, etc. this is absolutely break the children’s feeling. This will
reduce the children’s self-confidence. Later, they will feel that their self are
unworthy.
e) The parents do not give rewards or compliments for the children’s achievements
Giving rewards and compliments will raise the children’s motivation. They
will believe that their parents respect their results in doing anything. They also will
feel that their parents know their best and their parents will accompany their efforts.
Hopefully, in the following day, they will do the best again.
2. Democratic Parenting Style
Democratic parenting style gives priority on the children’s need and interest.
However, the parents still control the children’s behavior and attitude. This parenting
style focuses on children’s involvement in making the regulation. Besides, the parents
allow the children to choose and make decision for their life. Even though, the parents
still control and give suggestion. Based on the research result, there are 85 respondents or
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72.03% of respondents who belongs to democratic parenting style. This is supported by
these following indicators:
The first indicator is giving the children right to raise their opinion. This indicator
can be seen from the statement that the parents ask (without blaming the children) when
the children cannot do the task. It can be school task or the housework task. Besides, the
parents listen the children’s opinion. Both of the statements above indicate that there is
an effective communication between parents and children. By listening the children’s
opinion or story, they will believe that their parents can be trusted. The children will find
their parents first when they got problems. It is good for children psychological
development. Since, sharing problems with friends actually can be dangerous if they met
the wrong friend.
The second indicator is giving rewards and compliments for good attitude. This
indicator can be seen from the list of question on the questionnaire that mention that the
parents give compliments because the children do the house words, and the parents give
the compliments toward the children’s’ good attitude. By doing so, the children can
believe the parents’ love and respect for children. Therefore, they feel respected.
The third indicator indicates that the parents give advice and direction without
pushing the children to be their wish. This indicator can be seen from the questionnaire.
The parents help and lead the children if the children got difficulties of the school’s task.
This has good effect for the effective communication between parents and children. The
children feel free to share their feeling and ideas by parents’ control. The idea of
“helping” here does not mean that the parents do the entire task, but they do together.
The fourth indicator states that the parents give the rational and logical opinion
and suggestion if the children’s opinion is different from the parents’ opinion. This is
important in building good communication between parents and children. The first thing
is giving the children understanding about economical and simple life. The children will
learn how to manage money based on the priority and need. Besides, it gives the children
understanding about living sincerity. One of the real examples is making a rule “buy one
and only” in a shop. It means that the children will be allowed to buy only one thing. If
they want to buy another thing, they will put back the previous thing.
In addition, the parents give the children understanding to do the housework. This
can build children’s responsibility, the children will have habit to do their duty based on
their age level, such as make their bed neat in the morning or they are not allowed to play
or watch television in the morning. This is aimed to make the children independent. The
other proof for supporting the above indicator is giving the children understanding about
their faults in order to make them not to do it again. This is important to give the
understanding about the values for children, between the good and bad, between wrong
and right.
The fifth indicator tells that the parents have bright vision for the children future.
The parents allow the children to join the courses or extracurricular based on their ability
and passion. The parents must know their children passion, so they can give suggestion
on the children activities. It is not recommended to push the children joining courses
based on the parents’ ego. Besides, the parents and children discuss the children’s next
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school after graduating. Thus, the children will be respected. Besides, they have freedom
to choose.
3. Permissive Parenting Style
Permissive parenting style means neglectful parenting style. This parenting style
allows the children to do whatever they want to do. The parents give less control to the
children. Otherwise, the parents give freedom to the children in order to make them in
quiet and calm condition. However, this makes the children lazy and spoiled. From the
research result, there are 13 respondents or 11.02% of the respondents answer that their
parents do permissive parenting style. This result can be explained based on some
indicators below:
The first indicator tells that the parents give full freedom without any limits and
requirements. The statement that the parents free their children to make friendship or
relationship to everyone supports this indicator. This is too dangerous, because the
children have to be known about good and health relationship. Therefore, they can refuse
the bad habits from their friend. They have self-independent and strong behavior. This
does not mean that the children have to be too selective in making friendship. This means
that the parents protect their children from the bad effects from other people. Another
statement related to unlimited freedom is allowing the children to join the extracurricular
and the parents allow the children to leave home without permission. This gives bad
effects for their psychological development because they will not give respects to their
parents asking permission when leaving their home and saying “salam” when entering
their home will build the children’s responsibility and discipline.
The second indicator states that the parents never give reward or compliments
when the children get their best. By doing so, the children will feel that the parents do
not care to them. However, the children will do anything (even bad behavior) to attract
their parents’ attention. Sometimes, they will do tantrum to get something they want.
Actually, reward and compliment will give good impacts to the relationship between
children and parents.
The third indicator tells that the parents do not give punishment to the children
faults and bad behavior. When they are leaving their class, the parents do not give
warning. This makes the children think that this leaving is allowed or this is not a
problem for their parents. Another example is allowing the children to skip their task. In
this case,
In another case, the parents do not give warning when the children make
problems in school. By this weak control from the parents, the children will not respect
their parents. Even though the parents should give freedom for children, but they must
make the children as a kite. Sometimes, they have to pull the yarn and sometimes they
have to extend the yarn. The parents should give warnings when the children have
broken the rules, school rules or religion rules, even the family rules. This makes the
children aware to their faults.
The other statement is explaining that the parents do not angry when the children
get the bad result on their school exam or task. Actually, the parents do not allow to
merely scolding the children without knowing the reason when they get the bad marks on
their education. The parents have to know the causes and discuss it together with the
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teachers and the children to find the causes and solution. It is fair for both parents and
children.
The fourth indicator is stating that the parents do not give control toward children
daily activities. The parents are careless to the children extracurricular even to the
children’s friends. Actually, this is too dangerous because the children can get bad
effects from their relationship with friends. The children will feel comfort when they are
with their friends. Day by day, they will deny their parents because their friends who are
always accompany them in their daily lives.
Another statement supporting the above indicator is the parents do not warn the
children when they leave their task or the children skip their study. For students, study at
home is one of the compulsory tasks. Therefore, the parents have to remind them if they
are never study or complete their task. The parents should control the children activities’
inside their bedroom to make sure that they do the right activities. When the parents give
too much freedom on this, the parents will not know when the children watch the porn
film or do smoking cigarette, or others. Therefore, the parents can accompany their
children in studying.
The last statement tells that the parents give much money to their children in
order to make the happy. Besides, the parents fulfill all of the children’s want without
considering the need. This makes the children spoiled and weak. The children will be
familiar with the wealth and prosperity. Later, when they are adults, they cannot survive
to fulfill their needs. Besides, they cannot compete with others in gaining success. There
is a wise word “When the rains drop, do not give the children umbrella. They will run”.
The “umbrella” means the facilities and luxury. Without facilities, the children will think
what the things they can do are. Later, they will be mature and they can solve their
problems wisely without depending on their parents.
CONCLUSION
The research shows that there are three parenting style used by the parents:
authoritarian parenting style (16.95%), democratic parenting style (72.03%) and permissive
parenting style (11.02%).
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh circuit training terhadap
peningkatan kebugaran jasmani Mahasiswa PJKR STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah The One Group Pretest- Posttest
Desaign. Subyek dari penelitian ini adalah mahasiswa PJKR semester 5 STKIP PGRI
Pacitan tahun 2017 dengan jumlah 10 orang mahasiswa secara acak. Pengambilan data
menggunakan tes, dengan instrument berupa tes kebugaran jasmani menurut TKJI, yang
memiliki validitas 0,960 dan reliabilitas 0,720. Teknik analisis data menggunakan analisis
uji-t, melalui uji prasyarat normalitas dan homogenitas.
Hasil pengujian hipotesis menggunakan Uji-t mendapatkan t sebesar 8,188 lebih
besar dari t tabel sebesar 2,262 (8,188 > 2,262), sehingga terdapat perbedaan yang
signifikan antara data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Peningkatan rerata
terlihat nyata karena terjadi peningkatan sebesar 3,1 dari 16,0 menjadi 19,1. Jika
digambarkan dalam persentase, peningkatan tersebut sebesar 19,38%. Denggan demikian
dapat disimpulkan bahwa circuit training memberikan pengaruh terhadap peningkatan
kebugaran jasmani mahasiswa PJKR semester 5 STKIP PGRI Pacitan tahun 2017.
Kata kunci: Latihan, Circuit, Training, Mahasiswa.

PENDAHULUAN
Pemeliharaan kebugaran yang dilakukan melalui media aktivitas fisik perlu dilakukan
dengan cara-cara yang benar dan selalu memperhatikan perkembangan fisik yang dapat
membantu pengembangan pribadi sesuai dengan tujuan pendidikan.
Kebugaran jasmani sangat penting bagi cavitas akademika dalam mendukung proses
belajar. Khususnya bagi mahasiswa, karena anak pada usia remaja banyak hal yang
mempengaruhi perkembangan maupun tingkat kebugaran jasmani. Dengan memiliki tingkat
kebugarann jasmani yang baik diharapkan seorang mahasiswa mampu bekerja dan belajar
secara efektif dan efisien, tidak mudah terserang penyakit, belajar lebih bergairah dan
bersemangat, serta dapat secara optimal dan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan
baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melaksanakan tugas
sehari-hari secara efektif dan efisien dalam jangka waktu yang relatif lama tanpa mengalami
kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani tiap individu memiliki tingkat yang berbeda-beda
tergantung dari aktifitas atau kegiatan sehari-hari. Menurut Djoko Pekik (2004: 2) beberapa
istilah yang sering digunakan, antara lain kebugaran, kesempatan, dan fitness. Sedangkan
menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007: 51) bahwa kebugaran jasmani adalah
kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelahan yang berarti.
Toho Cholik Mutahir dan Ali Maksum (2007: 53) kebugaran jasmani terdiri dari
beberapa komponen kemampuan fisik yaitu:
1. Cardio-respiratory endurance yaitu daya tahan kardiovaskuler.
2. Muscular endurance yaitu daya tahan otot.
3. Strength muscle yaitu kekuatan otot skeletal.
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4. Muscular speed yaitu kecepatan otot dalam berkontraksi.
5. Flexibility yaitu kelentukan.
Latihan merupakan satu hal yang erat dengan kebugaran seseorang, latihan juga
berbanding lurus dengan kebugaran. Artinya semakin banyak seseorang melakukan latihan
(dengan intensitas, frekuensi dan beban yang sesuai) maka tubuhnya akan semakin bugar.
Djoko Pekik Irianto (2009: 50) latihan (training) adalah suatu proses mempersiapkan
organisme atlet secara sistematis untuk mencapai mutu prestasi maksimal dengan diberi
beban fisik dan mental yang teratur, terarah, meningkat dan berulang-ulang waktunya.
Circuit training adalah suatu latihan yang terdiri dari sejumlah stasiun latihan, dimana
latihan dilaksanakan. Satu sirkuit latihan dinyatakan selesai, apabila seseorang telah
menyelesaikan latihan di semua stasiun sesuai dengan dosis serta waktu yang ditetapkan, dan
singkatnya adalah satu bentuk yang dilakukan dalam satu putaran, dan selama satu putaran itu
terdapat beberapa pos.
Ada beberapa unsur yang terkandung dalam latihan sirkuit (Iwan Setiawan, 2005: 46)
meliputi:
1. Daya tahan (Endurance)
Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif
lama.
2. Kelentukan (Flexibility)
Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang
gerak yang seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utama yang menentukan
kelentukan seseorang ialah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen.
3. Kelincahan (Agility)
Kelincahan (agilitas) adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat
dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan.
4. Kekuatan (Strenght)
Unsur yang terpenting dalam program latihan kondisi fisik adalah kekuatan. Kekuatan
merupakan daya penggerak dan sekaligus pencegah cidera, sekaligus sebagai faktor utama
untuk menciptakan prestasi yang optimal. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk
melakukan konsentrasi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan.
Latihan sirkuit yang terdiri dari 8 jenis latihan, yaitu: Squat jump, Push up, Sit up,
Squat trush, Shuttle run, Naik turun bangku, Lompat tali, Angkat beban. Merupakan bentuk
latihan yang mencakup seluruh komponen jasmani, seperti: kecepatan, kekuatan, daya tahan,
power, kelentukan, dan daya tahan. Sehingga diharapkan dengan latihan sirkuit dapat
meningkatkan kesegaran jasmani.
Kebugaran jasmani adalah salah satu unsur yang mendukung kualitas manusia dari
sudut jasmaninya. Aktivitas jasmani dapat digunakan untuk melakukan pembinaan tersebut.
Tujuan aktivitas jasmani adalah membantu mahasiswa mempertahankan dan meningkatkan
kebugaran jasmani dan kesehatan melalui pengenalan dan sifat positif, serta kemampuan
gerak dasar berbagai aktifitas jasmani.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian pra eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki
pengaruh dari suatu perlakuan pada suatu kelompok. Desain penelitian yang digunakan
adalah “The One Group Pretest- Posttest Desaign”.
Adapun desain penelitian dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut:
O1------P-----O2
Keterangan:
O1 : Tes awal/ pretest
P : Treatment
O2 : Tes akhir/ posttest
Penelitian ini akan dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan tahun 2017. Sampel dalam
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 5 program studi pendidikan jasmani
kesehatan dan rekreasi STKIP PGRI Pacitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dengan menggunakan tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani Indonesia (TKJI)
dengan butir tes sebagai berikut; (1) Lari 60 meter, (2) Pull up, (3) Sit up, (4) Loncat tegak,
(5) Lari 1200 meter.
Data yang terkumpul dari kelima item tes tersebut dimasukkan kedalam tabel nilai yang
telah tersedia, sehingga didapat nilai untuk masing-masing item dan masing-masing subyek.
Setelah itu hasil kasar setiap butir tes diubah menjadi nilai, kemudian nilai-nilai dan kelima
butir tes tersebut dijumlahkan dan merupakan nilai kesegaran jasmani dari orang tersebut.
Nilai yang didapat dimasukkan kedalam tabel norma sehingga dapat ditentukan identifikasi
kesegaran jasmaninya. Teknik analisis data menggunakan analisis uji-t, melalui uji prasyarat
normalitas dan homogenitas.
PEMBAHASAN
Deskripsi data penelitian meliputi data pre test dan data post test dari eksperimen yang
dilakukan. Dalam bab ini akan disajikan satu persatu data penelitian, dari data pre test dan
data post test dari kelompok eksperimen. Berikut deskripsi data yang diperoleh:
Tabel. Data Pretest dan Post test Penelitian
Subyek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kelompok eksperimen
Pre test
Post test
20
22
19
22
18
20
17
21
16
19
16
18
14
16
14
17
14
19
12
17

Deskripsi data pre test didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil test pengukuran
pada saat pre test. Deskripsi data pre test adalah sebagai berikut.

51

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Hasil analisis deskriptif data menunjukkan nilai maksimum sebesar 20, minimum 12,
rerata 16, median 16, modus 14 dan nilai standar deviasi sebesar 2,54.
Tabel Distribusi Frekuensi Data Pre Test Eksperimen
Kelas Interval
12.00 – 13.99
14.00 – 15.99
16.00 – 17.99
18.00 – 19.99
20.00 – 21.99
Total

Frekuensi

Persentase

1
3
3
2
1
10

10.00%
30.00%
30.00%
20.00%
10.00%
100.00%

Histogram dari distribusi frekuensi kelompok eksperimen pada saat pre test adalah
sebagai berikut.

Gambar Histogram Data Pre Test Eksperimen
Deskripsi data post test didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil test pengukuran
pada saat post test. Deskripsi data post test adalah sebagai berikut:
Hasil analisis deskriptif data post test kelompok eksperimen menunjukkan nilai
maksimum sebesar 22, minimum 16, rerata 19.1, median 19 modus 17 dan nilai standar
deviasi sebesar 2,13.
Tabel Distribusi Frekuensi Post Test Eksperimen
Kelas Interval
Frekuensi Persentase
16.00 – 17.49
3
30.00%
17.50 – 18.99
1
10.00%
19.00 – 20.49
3
30.00%
20.50 – 21.99
1
10.00%
22.00 – 23.49
2
20.00%
Total
10
100.00%
Histogram dari distribusi frekuensi kelompok eksperimen pada saat post test adalah
sebagai berikut.

Gambar Histogram Data Post Test Eksperimen
52

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Uji normalitas dilakukan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan program
SPSS 20. Dalam uji ini akan menguji hipotesis sampel berasal dari populasi berdistribusi
normal, untuk menerima atau menolak hipotesis dengan membandingkan harga Signifikan
dengan harga 0,05. Kriterianya adalah menerima hipotesis apabila angka signifikan lebih
besar dari 0,05 (Sig > 0,05). Hasil uji normalitas pada lampiran dua dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel Hasil Perhitungan Uji Normalitas
No
Variabel
Sig
Kesimpulan
1 Pretest Eksperimen
0,885
Normal
2 Post test Eksperimen 0,991
Normal
Dari tabel di atas harga Signifikan dari kelompok pre test eksperimen dan post test
kelompok eksperimen sebesar 0,885, dan 0,991. Karena harga Signifikan lebih besar dari
0,05 (Sig > 0,05), maka hipotesis yang menyatakan sampel berasal dari populasi berdistribusi
normal diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenormalan distribusi untuk
data pre test terpenuhi.
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan variasi, atau untuk menguji
bahwa data yang diperoleh berasal dari populasi yang homogen. Kriteria pengambilan
keputusan diterima apabila nilai nilai signifikan lebih besar dqari 0,05 (Sig > 0,05). Hasil uji
homogenitas adalah sebagai berikut:
Tabel Rangkuman Hasil Uji Homogenitas
Kelompok
F hitung
Sig
Keterangan
Pre Test Eksperimen
0,241
0,630
Homogen
Post Test Eksperimen
Hasil uji homogenitas variabel penelitian diketahui nilai F hitung antara pre test dan
post test sebesar 0,241, sedangkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,630.
Karena harga Sig > 0,05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa data diperoleh dari populasi
yang homogen diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bersasal
dari populasi yang homogen.
Analisis data dilakukan dengan uji-t pada data pre test dan post test hasil pengukuran
tingkat kebugaran jasmani. Dalam uji ini akan menguji hipotesis tidak terdapat perbedaan
tingkat kebugaran jasmani. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan membandingkan
harga t hitung dengan harga t tabel. Kriterianya adalah menerima hipotesis apabila harga t
hitung terletak antara negatif dan positif dari t tabel ( –t1-1/2α < t < t1-1/2α ), atau jika signifikan
perhitungan lebih besar dari 0,05.
Untuk mengetahui perbedaan tingkat kebugaran jasmani antara kebugaran jasmani
sebelum diberikan perlakuan circuit training dengan kebugaran jasmani setelah diberi
perlakuan sircuit training digunakan uji-t dua sampel berhubungan atau Paired sample t-test.
Hasil uji-t ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel Rangkuman Hasil Uji-t
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Kelompok

Rata-rata

t hitung

t tabel

Sig

Pre Test Eksperimen
Post Test Eksperimen

16,0
19,1

8,188

2,262

0,000
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Hasil uji-t diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 0,364 dan nilai t tabel pada dk
(0,975)(9) sebesar 2,262 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai t hitung
lebih besar dari t tabel (8,188 > 2,262) atau terletak di luar daerah penerimaan Ho, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kebugaran jasmani mahasiswa
semester 5 PJKR STKIP PGRI Pacitan antara sebelum dan sesudah dilaksanakan eksperimen.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk data pre test
adalah sebesar 16,0 dan nilai rata-rata untuk data post test adalah sebesar 19,1. Hasil ini
menunjukkan tingkat kebugaran jasmani mahasiswa PJKR STKIP PGRI Pacitan sesudah
diberi perlakuan latihan circuit training meningkat sebesar 19,38%. Dalam hal ini dapat
dikatakan pengaruh yang diberikan latihan circuit training sebesar 19,38%.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kebugaran jasmani mahasiswa
PJKR STKIP PGRI Pacitan sebelum dan sesudah dilaksanakan latihan circuit training.
Pada saat pre test besarnya rerata kebugaran jasmani adalah 16,0, sedangkan pada saat
post test besarnya rerata adalah 19,1. ternyata setelah diberi perlakuan latihan circuit training
besarnya rerata pada kelompok eksperimen terjadi perubahan peningkatan sebesar 3,1 atau
sebesar 19,38%. Dari analisis uji-t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan,
sehingga hal ini menunjukkan bahwa ternyata circuit training memberikan pengaruh yang
cukup signifikan terhadap peningkatan kebugaran jasmani mahasiswa PJKR STKIP PGRI
Pacitan yaitu sebesar 19,38%.
Circuit training merupakan suatu cara latihan kondisi fisik yang bertujuan dan berusaha
untuk mengembangkan fungsi jantung, pernafasan dan pembuluh darah melalui penambahan
ulangan dengan pembebanan tertentu dan berusaha mengurangi jumlah waktu yang
digunakan untuk melakukan rangkaian latihan. Kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani
yang bersangkut paut dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan
secara optimal dan efisien.
Pemberian circuit training pada mahasiswa PJKR STKIP PGRI Pacitan digunakan
untuk mencari tahu apakah latihan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kebugaran
jasmani mahasiswa atau tidak. Setelah dilakukan eksperimen, dan diadakan penelitian
ternyata terjadi peningkatan kebugaran jasmani mahasiswa PJKR STKIP PGRI Pacitan yang
cukup besar dari latihan circuit training. Latihan circuit training memberikan pengaruh
sebesar 19,38%. Hal ini kembali pada tujuan circuit training yaitu meningkatkan kerja
jantung, pernafasan dan pembuluh darah. Karena kerja jantung, pernafasan dan pembuluh
darah dapat optimal dan efisien, maka kebugaran jasmani seseorang akan meningkat.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai
barikut:
1. Bagi mahasiswa agar lebih meningkatkan latihan untuk meningkatkan kebugaran
jasmaninya.
2. Bagi dosen diharapkan dapat memberikan latihan sirkuit guna meningkatkan kebugaran
jasmani para mahasiswa.
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3. Bagi peneliti selanjutnya, agar menambah subyek penelitian dengan ruang lingkup yang
lebih besar dan dengan latihan yang lebih bervariasi.
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PERSEPSI DAN PARTISIPASI MAHASISWA TERHADAP AKTIVITAS
KEMAHASISWAAN STUDI KASUS DI STKIP PGRI PACITAN
Dheny Wiratmoko
Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Pacitan
dheny.wiratmoko@gmail.com
Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti melihat sejauh mana aktivitas
mahasiswa di kampus STKIP PGRI Pacitan. Dalam konteks umum, biasanya mahasiswa
mempunyai persepsi yang berbeda terhadap aktivitas organisasi kemahasiswaan, sehingga
ada sebagain mahasiswa yang terlibat aktif dalam aktivitas kemahasiswaan dan ada yang
bersifat pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan partisipasi mahasiswa
dalam setiap aktivitas kemahasiswaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode
kualitatif deskriptif, dengan menggunakan studi kasus di STKIP PGRI Pacitan. Penelitian ini
menekankan pada kualitas informasi dari informan, yaitu para mahasiswa, sehingga hasilnya
bisa dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk
mengetahui sejauh mana persepsi dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas kemahasiswaan,
sehingga akan dapat digunakan sebagai landasan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas
partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan kemahasiswaan.
Kata Kunci: Persepsi, Partisipasi, Aktivitas, Kemahasiswaan.

PENDAHULUAN
Pada setiap program pengembangan kapasitas kemahasiswaan dewasa ini, partisipasi
aktif seluruh mahasiswa dipandang sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan
kegiatan dan tercapainya tujuan secara mantap. Oleh karena itu, partisipasi mahasiswa selalu
diusahakan untuk dikembangkan sejak awal pelaksanaan program, dan diharapkan bisa
berlangsung terus sampai tercapai tujuan programnya.
Dalam mengembangkan peran serta mahasiswa pada program tertentu, para dosen
atau pembina kemahasiswaan sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi,
memberi contoh, dan menggerakkan keterlibatan seluruh mahasiswa guna mendukung
keberhasilan program. Lebih-lebih dalam internal program studi, peran tersebut menjadi
sangat menentukan karena kedudukan para dosen program studi masih sangat kuat
pengaruhnya, dan bahkan sering menjadi tokoh panutan dalam segala kegiatan
kemahasiswaan.
Persepsi mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan tertentu merupakan landasan
atau dasar utama bagi timbulnya kesediaan untuk ikut terlibat dan berperan secara aktif dalam
setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang
terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam
kegiatannya (Davidoff, 1988: 237).
Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering
mengakibatkan para mahasiswa kurang bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan
persepsi dan pandangannya tentang suatu program kegiatan yang secara resmi
diselenggarakan. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif maka keterlibatan
yang ada sering merupakan partisipasi semu. Keadaan demikian itu bila terjadi, sering
membawa akibat kurang lancarnya kegiatan sesuai dengan rencana sehingga menyulitkan
usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap (Sutopo, 1996: 132).
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Selama ini banyak program kemahasiswaan dalam usaha pengembangan kapasitas
mahasiswa telah dirancang dan diputuskan hanya berdasarkan konsep, dan pertimbangan dari
atas (top down), tanpa memperhatikan kekhususan latar belakang minat mahasiswa, yang
sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi para mahasiswa terhadapnya. Akibatnya
banyak program menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, terutama dalam
mengembangkan partisipasi aktif mahasiswa sebagai komponen utama dalam mencapai
keberhasilan suatu program.
Proses dan makna persepsi mahasiswa tidak mudah untuk diungkap secara lengkap
dan rinci, lebih-lebih bila mahasiswa tersebut kurang bersikap terbuka. Banyak hal yang
merupakan pengalaman mahasiswa dapat mempengaruhi makna hasil persepsi terhadap
kegiatan kemahasiswaan. Selain tergantung dari bentuk dan proses interaksinya, persepsi
mahasiswa sangat tergantung pada banyak faktor yang membentuk pengalamannya dalam
kehidupan mahasiswa itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi kondisi sosial
ekonomi, corak budaya yang berkaitan dengan agama yang dianutnya, kepercayaan, dan
tradisi hidup keseharian dari warga masyarakatnya.
KAJIAN LITERATUR
Dalam artikel ini, kajian literatur yang disajikan diambil dari beberapa buku yang
terkait dengan tema yang disajikan. Literatur yang disajikan berkutat pada pemahaman
tentang makna persepsi dan partisipasi, sehingga relevan dengan tema yang disajikan.
Pemahaman tentang persepsi dan partisipasi akan berdampak pada pemahaman dan peran
serta seseorang terhadap suatu program yang akan dijalankan. Hal tersebut dikarenakan
bahwa persepsi akan mempengaruhi sisi-sisi mental dan psikologis seseorang dan akan
berdampak pada keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang diadakan.
Literatur yang disajikan juga dimaksudkan untuk memberikan perspektif dan sudut
pandang dalam memahami tentang persepsi dan partisipasi dalam konteks aktivitas
kemahasiswaan. Perspektif dari subjek individu yang berbeda akan mengakibatkan
interpretasi yang berbeda pula, sehingga perlu upaya untuk menempatkan perspektif yang
bersifat universal terkait dengan persepsi dan partisipasi terhadap suatu kegiatan tertentu .
Dengan demikian, tidak akan terjadi salah persepsi dan menguatkan partispasi dalam kegiatan
yang dilakukan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna daripada generalisasi.
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus.
Jenis studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Menurut Sutopo (2007:
140), suatu penelitian disebut sebagai studi kasus tunggal, apabila penelitian tersebut terarah
pada sasaran dengan satu karakteristik.
Penelitian ini mengambil lokasi di Situs Geopark Gunung Sewu Pacitan. Situs ini
berwujud pantai, sungai, dan goa. Data atau informasi dikaji dalam penelitian ini sebagian
besar adalah data kualitatif, yang digali dari beberapa sumber data, di antaranya melalui
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wawancara mendalam kepada narasumber, observasi dan juga kajian literatur dan dokumen,
terkait dengan Situs Geopark Gunung Sewu Pacitan.
Kegiatan analisis data menekankan kepada tiga proses analisis data (Miles &
Huberman, 1984: 21) yaitu: Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan,
penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Tahapan selanjutnya adalah
menyajikan sekumpulan data yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan
simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam langkah selanjutnya yaitu penarikan simpulan.
Peneliti mempunyai keleluasaan untuk kembali ke lapangan apabila dirasa sumber yang
didapatkan belum cukup, sehingga sifatnya fleksibel untuk menguatkan hasil kesimpulan dari
penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Makna Persepsi dan Partisipasi
Dalam penelitian ini, pemaknaan terhadap kata persepsi dan partisipasi menjadi fokus
dalam meneliti subjek di lapangan. Menurut Davidoff, persepsi merupakan cara kerja atau
proses yang rumit dan aktif, karena tergantung pada sistem sensorik dan otak (Davidoff,
1988: 237). Bagi manusia, persepsi merupakan suatu kegiatan yang fleksibel, yang dapat
menyesuaikan diri secara baik terhadap masukan yang berubah-ubah. Dalam kehidupan
sehari-hari, tampak bahwa persepsi manusia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri
dengan baik terhadap lingkungan dan budayanya. Dalam konteks ini, pengalamanpengalaman pada berbagai kebudayaan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana
informasi penglihatan itu diproses. Pengalaman budaya berperan sangat penting dalam proses
kognitif, karena tanggapan dan pikiran yang merupakan alat utama dalam proses kognitif
selalu bersumber darinya. Dengan demikian pengalaman seseorang yang merupakan
akumulasi dari hasil berinteraksi dengan lingkungan hidupnya setiap kali dalam masyarakat,
lokasi geografisnya, latar belakang sosial-ekonomi-politiknya, keterlibatan religiusnya,
sangat menentukan persepsinya terhadap suatu kegiatan dan keadaan.
Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu
terjadinya proses persepsi. Ia merupakan tingkah laku selektif, bertujuan, dan merupakan
proses pencapaian makna, di mana pengalaman merupakan faktor penting yang menentukan
hasil persepsi (Sutopo, 1996: 133). Tingkah laku selalu didasarkan pada makna sebagai hasil
persepsi terhadap kehidupan para pelakunya. Apa yang dilakukan, dan mengapa seseorang
melakukan berbagai hal, selalu didasarkan pada batasan-batasan menurut pendapatnya
sendiri, dan dipengaruhi oleh latar belakang budayanya yang khusus (Spradley, 1980: 137).
Persepsi merupakan proses aktif, di mana masing-masing individu menganggap,
mengorganisasi, dan juga berupaya untuk mengintepretasikan yang diamatinya secara
selektif. Oleh karena itu, persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri seseorang
pada saat ia menerima stimulus dari lingkungan dengan melibatkan indra, emosional, serta
aspek kepribadian lainnya. Dalam proses persepsi itu, individu akan mengadakan
penyeleksian, apakah stimulus individu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa
yang terbaik untuk dikerjakannya.
Persepsi cenderung berkembang dan berubah, serta mendorong orang yang bersangkutan
untuk menentukan sikap, karena tidak hanya terdiri dari being cognition yang pasif dan
reseptif, tetapi juga jalan yang penuh keyakinan. Sifat aktif menyebabkan seseorang mampu
melihat realitas yang terdalam dan tidak mudah terkelabuhi oleh penampakan realitas yang
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semu. Persepsi yang tajam menyebabkan seseorang memahami realitas diri dan
lingkungannya dalam suatu interaksi interrasionalitas dengan totalitas dan tidak mudah
terjebak pada salah satu pandangan yang empirisme.
Dalam kajian ini, persepsi mahasiswa terhadap aktivitas kemahasiswaan, tidak hanya
dilihat sebagai proses penerimaan stimulus dari luar dirinya, tetapi juga sikap batin yang
mengarahkan seseorang mampu melihat hakekat yang terdalam dari urgensi pelaksanaan
aktivitas kemahasiswaan. Persepsi positif mahasiswa terhadap aktivitas kemahasiswaan, akan
sangat menentukan kesanggupan mereka untuk terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam
pelaksanaan aktivitas kemahasiswaan secara berkesinambungan. Partisipasi merupakan
proses aktif yang mengkondisikan seseorang turut serta dalam suatu kegiatan yang
disebabkan oleh persepsi yang positif. Meskipun demikian, partisipasi juga sangat
dipengaruhi oleh kondisi sosiologis-ekonomis-politis seseorang yang merupakan latar
belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, partisipasi mahasiswa juga dapat
berbeda-beda bentuknya. Tetapi dalam penelitian ini akan digambarkan secara komprehensif
tampilan persepsi dan partisipasi dari mahasiswa dalam studi kasus penelitian ini.
2. Persepsi dan Partisipasi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Kemahasiswaan
Aktivitas kemahasiswaan adalah komponen penting dalam kegiatan di Perguruan
Tinggi. Aktivitas kemahasiswaan dapat berwujud kegiatan akademik seperti seminar,
diskursus, diskusi, dan yang lainnya. Selain itu, aktivitas kemahasiswaan juga dapat berwuju
kegiatan non akademik berupa kegiatan lomba olahraga, donor darah, bakti sosial, dan yang
lainnya.
Aktivitas kemahasiswaan tersebut dapat dikatakan berhasil terselenggara dengan
baik apabila dari segi kualitas dan dari segi kuantitas berjalan dengan baik. Dari segi kualitas
bisa diukur dari capaian hasil seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan suatu
program kegiatan. Sedangkan dari segi kuantitas, bisa diukur dari seberapa besar peran serta
aktif para mahasiswa dalam mengikuti setiap aktivitas kemahasiswaan tersebut.
Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, aktivitas kemahasiswaan di STKIP
PGRI Pacitan sangat beragam jenis dan bentuknya. Ada aktivitas kemahasiswaan yang
bersifat internal dan ada juga yang bersifat eskternal. Perbedaan cakupan internal dan
eksternal hanya sebatas pada posisi secara struktural organisasi kemahasiswaan tersebut
terhadap lembaga STKIP PGRI Pacitan. Aktivitas kemahasiswaan yang bersifat internal di
antaranya diakomodasi dalam bentuk organisasi mahasiswa di antarnya adalah Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa
Program Studi (Himaprodi), dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM). Sedangkan aktivitas
kemahasiswaan yang bersifat eksternal di antaranya diakomodasi dalam bentuk organisasi
mahasiswa di antaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa
Islam Indonesia, (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Iindonesia (GMNI), dan lain
sebagainya.
Dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel secara random, terhadap
para mahasiswa di STKIP PGRI Pacitan, didapatkan suatu persepsi yang positif terhadap
aktivitas kemahasiswaan. Persepsi para mahasiswa tersebut dapat ditelaah dari pemahaman
dan pengetahuan para mahasiswa terhadap aktivitas kemahasiswaan sangat baik. Para
mahasiswa yang jadi responden sebagian besar memahami dan mengetahui jenis dan bentuk
aktivitas kemahasiswaan yang ada di STKIP PGRI Pacitan.
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Dari persepsi yang positif tersebut, menghasilkan bentuk partisipasi para mahasiswa
yang diwujudkan dalam bentuk peran serta mahasiswa dalam setiap aktivitas kemahasiwaan
yang ada. Hasil dari penelitian di lapangan, didapatkan data bahwa peran serta mahasiswa
terhadap aktivitas kemahasiswaan dapat disimpulkan relatif tinggi. Peran mahasiswa tersebut
diwujudkan dalam beragam bentuk aktivitas kemahasiswaan yang ada.
Persepsi yang positif dari para mahasiswa menjadi penting dalam keberhasilan suatu
program aktivitas kemahasiswaan. Persepsi positif akan berdampak pada partisipasi aktif dari
para mahasiswa terhadap aktivitas kemahasiswaan. Keaktifan para mahasiswa, diwujudkan
dalam berbagai bentuk peran yang berbeda. Ada mahasiswa yang aktif sebagai pengurus
organisasi kemahasiswaan, aktif dalam bentuk kepanitiaan, dan aktif sebagai peserta aktivitas
kemahasiswaan.
Dinamika organisasi kemahasiswaan yang berjalan dengan baik, berbanding lurus
dengan aktifnya para mahasiswa dalam mengikuti suatu kegiatan kemahasiswaan. Hal
tersebut memungkinkan bagi lembaga STKIP PGRI Pacitan untuk terus berkreasi dalam
penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan yang dapat diterjemahkan dengan baik oleh para
mahasiswa. Dengan demikian, aktivitas kemahasiswaan akan dapat berjalan dengan baik,
efektif, dan efisien. Keberhasilan aktivitas kemahasiswaan juga bisa berdampak yang positif
dalam membekali para mahasiswa dalam bentuk pengembangan akademik, pengembangan
sikap, dan juga pengembangan berperilaku dalam kehidupan yang lebih luas. Selain itu, juga
dapat digunakan sebagai penanaman pendidikan karakter terhadap mahasiswa.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan, bahwa persepsi yang positif dari
para mahasiswa akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan aktivitas kemahasiswaan.
Persepsi yang positif tersebut berdampak pada partisipasi yang baik dari para mahasiswa
terhadap aktivitas kemahasiswaan. Persepsi para mahasiswa diwujudkan dalam bentuk
pemahaman yang baik terhadap setiap aktivitas kemahasiswaan. Sedangkan persepsi para
mahasiswa diwujudkan dalam bentuk peran serta aktif dalam setiap aktivitas kemahasiswaan
yang ada.
Keterlibatan aktif para mahasiswa merupakan hal yang perlu untuk terus ditingkatkan.
Upaya peningkatan dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pemahaman dan motivasi
kepada para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas kemahasiswaan. Dengan
demikian, aktivitas kemahasiswaan akan dapat berjalan dengan maksimal.
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Abstrak
Situs jejaring sosial merupakan media yang cukup efektif untuk media
berkomunikasi. Facebook di indonesia diikuti oleh jutaan orang yang saling terhubung
satu sama lain. Situs pertemanan facebook ternyata sering dimanfaatkan oleh orang-orang
yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan yang negatif yaitu dengan membuat akun
palsu. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengeidentifikasi ciri-ciri akun facebook yang
palsu, 2) menganalisis perilaku akun palsu di facebook. 3) untuk mengedentifikasi
motivasi pembuat akun palsu di facebook.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
dilakukan dengan mengambil data visual dan data literal akun-akun facebook yang
terindikasi menggunakan akun palsu. Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2017 sampai
bulan Juli 2017.
Ciri akun facebook yang menggunakan akun palsu adalah meliputi tidak jelasnya
identitas, update status yang tendensius dan terus menerus, foto profile yang tidak
singkron, tanggal pendaftaran akun yang belum lama. Kecenderungan perilaku akun-akun
facebook yang menggunakan akun palsu adalah aktif menyebarkan tawaran pertemanan,
update status yang sangat aktif, serta sering membagikan link. Motivasi membuat akun
palsu diantaranya adalah motivasi politik dan idiologis, motivasi ekonomi, motivasi
kriminal dan motivasi hiburan.
Keywords: akun, facebook, palsu

PENDAHULUAN
Situs jejaring sosial facebook merupakan media berbasis internet yang diikuti oleh jutaan
orang di Indonesia. Data Kominfo RI (2017), menunjukkan bahwa pengguna internet di
Indonesia yang sebesar 63 juta orang, 95 persen merupakan pemakai situs jejaring sosial.
Twitter dan facebook merupakan situs jejaring sosial yang paling banyak dipakai oleh orang
Indonesia. Data juga menunjukkan baha orang Indonesia merupakan pemakai facebook
terbesar ke empat setelah Ameria Serikat, Brazil dan India. Data tersebut menunjukkan fakta
bahwa interaksi orang Indonesia di facebook cukup intens.
Pemakaian fabebook ternyata tidak hanya berhenti sebagai alat komunikasi, tetapi banyak
yang memanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain. Menurut Muttaqin (2011), media facebook
cukup efektif digunakan sebagai media pemasaran karena facebook memiliki sifat mudah
menyampaikan informasi, segmentasi lebih fokus, dapat diakses setiap saat, memudahkan
komunikasi, waktu umpan balik yang cepat, selalu terhubung, memiliki anggaran yang murah
dan pengaruh yang besar, dan juga merupakan model pemasaran yang baru yang lebih
menarik.
Penelitian Megawati dan Linda (2014) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
positif pemakaian facebook dalam keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa salah satu dimensi yang berpengaruh positif dalam keputusan pembelian adalah
jumlah klik yang dilakukan oleh pengunjung akun facebook tersebut. Oleh karena itulah
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semakin sering diklik orang maka hal yang dipasarkan akan semakin efektif diminati oleh
orang lain.
Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemasaran yang dilakukan dengan
media facebook cukup efektif. Hal inilah yang kemungkinan juga dilihat oleh banyak orang
dalam memanfaatkan media facebook untuk tujuan-tujuan yang kurang baik bahkan tujuan
negatif. Hal tersebut menjadikan banyak orang yang menggunakan akun palsu agar tidak
teridentifikasi secara nyata di dunia nyata. Mereka seringkali beranggapan dengan
menggunakan akun palsu, maka dapat menyembunyikan tujuan-tujuan negatif, bahkan tujuan
jahat mereka.
Fenomena tersebut menjadikan penting untuk menganalisis perilaku akun-akun facebook
palsu sehingga dapat dilakukan antisipasi tindakan negatif yang kemungkinan akan
dilakukan. Oleh karena itulah penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi
Motivasi Akun Palsu dalam Situs Jejaring Sosial Facebook”. Secara lebih rinci, tujuan
penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ciri-ciri akun facebook yang
menggunakan akun palsu, untuk menganalisis kecenderungan perilaku akun-akun facebook
yang menggunakan akun palsu, dan untuk menganalisis motivasi akun-akun facebook yang
menggunakan akun palsu.
KAJIAN LITERATUR
Menurut Nino (2016), akun palsu atau fake account, adalah merupakan akun yang tidak
asli. Data-data yang dibuat untuk membuat akun palsu merupakan data-data milik orang lain,
atau data-data yang benar-benar fiktif. Akun palsu ini biasanya memalsukan data mulai dari
nama, foto, dan juga alamat.
Menurut Widyaningsih (2013), akun palsu di facebook muncul karena kemudahan dalam
proses pendaftaran akun. Facebook tidak melakukan pembatasan saat mendaftar karena
facebook akan lebih senang apabila semakin banyak orang yang mendaftarkan diri. Tidak
adanya kewajiban identitas legal juga menjadikan kelelusaan untuk membuat akun palsu di
facebook.
Facebook adalah situs jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan
oleh Mark Elliot Zuckerberg. Situs ini menyediakan fitur gabungan antara aplikasi social
networking, chatting, blogging, multimedia, photo sharing, dan email. Beberapa bagian
dalam Facebook meliputi profile, news feed, wall, application, photo, poke, group, event,
marketplace, post, notes dan gifts. Dengan pemakain satu akun Facebook, seseorang dapat
melakukan beragam aplikasi tersebut. Fungsi Facebook lain yang tak kalah penting adalah
fasilitas pencarian teman baik secara bebas, maupun dalam kategori yaitu kategori daerah,
akademi, tempat kerja dan sekolah.
Menurut Ardianto (2004: 7), komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis komunikasi
yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen, sehingga pesan yang sama dapat
diterima secara serentak dan sesaat. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Cangara
(2003: 27) yang menyampaikan bahwa komunikasi massa memiliki sifat pesan yang
disampaikan berlangsung secara cepat, serempak dan luas. Dari uraian tersebut maka dapat
dikatakan bahwa Facebook merupakan media komunikasi massa karena pesan yang
disampaikan di Facebook dapat dapat tersebar secara cepat, sesaat dan serentak.
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METODE
Tahapan-tahapan dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meliputi: 1) tahap
pengumpulan data yaitu tahap yang dilakukan dengan melakukan observasi pada akun-akun
yang teridentifikasi fiktif dan 2) tahap analisis data yaitu tahap yang dilakukan dengan
mendeskripsikan data yang diperoleh serta dilakukan generalisasi dari kecenderungan umum
akun-akun facebook fiktif.
Penelitian dilakukan di Lab. Komputer STKIP PGRI Pacitan secara online dengan
melakukan observasi pada akun-akun facebook penyebar intoleransi yang berlokasi di
Indonesia. Lokasi spesifik akun-akun facebook penyebar intoleransi sulit untuk dilihat, hanya
saja akun-akun tersebut diidentifikasi menyatakan dirinya berlokasi di Indonesia. Hal tersebut
dapat juga diketahui dalam pemakaian bahasa yang mereka pergunakan dalam komunikasi
yaitu bahasa Indonesia.
Subyek dalam penelitian ini adalah akun-akun facebook fiktif yang dimiliki oleh
seseorang secara on line. Penelitian dilakukan dalam melihat perilaku pemilik akun facebook
tersebut di dunia maya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus karena kajian penelitian
merupakan suatu kajian status khusus. Penelitian juga mengungkapkan tentang fenomena
diseputar kasus tersebut sehingga dapat diketahui kronologi dan dampaknya. Oleh karena
itulah model penelitian ini tidak banyak melibatkan fakta atau fenomena diluar kasus yang
dikaji karena bukan merupakan fokus penelitian.
Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji meliputi data
kualitatif yaitu hasil observasi/ pengamatan dan FGD. Sumber data yang akan dimanfaatkan
dalam penelitian ini meliputi: 1) Informan/ nara sumber adalah akun-akun facebook fiktif
yang masih aktif beraktivitas secara on line, 2) Peristiwa /fenomena perilaku akun facebook
fiktif.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik diantaranya
adalah: 1) observasi yaitu yang dilakukan pada perilaku pemilik akun facebook dalam
menulis dan upload di akun facebook mereka yang fiktif. Sedangkan analisis data dilakukan
dengan generalisasi kecenderungan perilaku pemilik akun facebook dalam
mengoperasionalkan akun fiktif mereka. Generalisasi tersebut diharapkan akan ditarik suatu
kecenderungan umum. Pengelompokan dilakukan setelah dilakukan generalisasi untuk dapat
terindentifikasikan variasi-variasi diantara kecenderungan umum tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari akun facebook yang terindikasi akun palsu.
Akun facebook tersebut biasanya tidak secara rinci terlihat identitas pemilik akun dan juga
tidak secara jelas aktivitas pemilik akun di dunia maya. Akun palsu biasanya memperlihatkan
identitas yang kurang kongkrit dan terindikasi fiktif.
Langkah lanjutan dalam penelitian adalah melakukan identifikasi ciri-ciri akun
facebook yang fiktif. Ciri-ciri tersebut diidentifikasi sebagai ciri-ciri yang jelas sehingga
dapat dengan mudah dikenali oleh siapa saja. Ciri-ciri tersebut juga meliputi ciri visual
maupun ciri literal/ tulisan.
Data lain yang tak kalah penting adalah perilaku akun fiktif tersebut di dunia maya.
Perilaku tersebut meliputi perilaku dalam menulis update status, menyampaikan komentar,
memuat materi, menyampaikan berita ataupun menawarkan link. Hal ini penting karena dari
perilaku tersebut akan dapat diidentifikasi kecenderungan perilaku umum yang dilakukan.
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Identifikasi perilaku akun facebook menjadikan lebih mudah untuk mengenali
motivasi pemilik akun facebook fiktif. Bagaimana perilaku yang mereka lakukan pada akun
facebooknya akan memudahkan identifikasi motivasi mereka membuat akun facebook.
Motivasi pembuatan akun facebook merupakan latar belakang mereka berperilaku di dunia
maya berkaitan dengan aktivitas mereka melalui akun facebook fiktif.
Berikut adalah gambar skema kerja penelitian ini:

Gambar. Skema Kerja Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ciri-Ciri Akun Facebook Palsu
Ciri Identitas
Akun facebook secara umum ditujukan agar mudah dikenali oleh teman di dunia nyata.
Identitas yang jelas akan memberikan informasi terinci yang akan memudahkan teman untuk
menemukan. Informasi yang jelas menjadikan teman dapat dengan mudah menambahkan
pertemanan karena tidak khawatir akun tersebut milik orang lain. Oleh karena itulah apabila
terdapat akun facebook yang identitasnya tidak begitu jelas, atau bahkan ditutup-tutupi maka
dapat diduga dengan jelas bahwa akun tersebut merupakan akun palsu.
Akun palsu biasanya tidak secara jelas mencantumkan identitas pemilik akun. Identitas
yang biasanya tercantum di akun facebook adalah meliputi pekerjaan dan pendidikan, tempat
tinggal, kontak dasar, keluarga dan hubungan, informasi rinci dan peristiwa penting.
Sebagian besar akun palsu akan menutup atau merahasiakan identitas pemiliknya, atau
seringkali juga mengisinya dengan kurang runtut atau asal-asalan.
Identitas pekerjaan biasanya tidak begitu sesuai dengan identitas pendidikan. Identitas
pekerjaan biasanya juga tidak secara jelas sesuai dengan foto-foto yang di upload di akun
facebook. Identitas pekerjaan yang fiktif juga biasanya tidak sesuai dengan tempat tinggal
pemilik akun yang dicantumkan.
Ciri Kronologi Update Status
Akun facebook secara umum biasanya dipergunakan oleh pemiliknya untuk
mengekspresikan hal-hal yang bersifat pribadi. Tujuan dari update status adalah agar
ungkapan perasaan, pendapat, maupun informasi pribadi diterima oleh teman-temannya yang
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terhubung dalam pertemanan. Update status juga biasanya dilakukan hanya di sela-sela
aktivitas atau kegiatan rutin lainnya, sehingga tidak secara terus menerus.
Akun-akun palsu biasanya tidak melakukan update status sesuai dengan kepentingan
pribadi. Update status yang dilakukan biasanya memiliki tujuan di luar hal-hal yang sifatnya
personal. Update status yang ditulis biasanya dalam bentuk pernyataan yang dapat
mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau agar orang lain terpengaruh dengan
apa yang ditulis.
Akun palsu seringkali melakukan update status secara beruntun dan seakan tidak kenal
waktu. Update status merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tidak hanya dalam mengisi
waktu luang, tetapi seakan-akan menjadi suatu pekerjaan yang dilakukan secara
berkesinambungan. Pemilik akun akan berusaha memanfaatkan akun yang dibuat secara
maksimal.
Ciri Foto Profile
Foto profile facebook secara umum biasanya berupa foto pribadi, foto kegiatan dan juga
foto dengan teman-teman. Foto di profile biasanya sesuai dengan foto-foto diri yang lain atau
foto-foto yang bersama teman dan saudara. Oleh karena itulah secara umum foto profil di
facebook pasti ada padanan dengan foto lain yang di upload di facebook.
Akun facebook palsu biasanya jarang menampilkan foto-foto profil pribadi yang
menunjukkan diri sendiri. Akun palsu pada dasarnya ingin menyembunyikan identitas diri
sendiri sehingga foto profilnya bukan merupakan foto diri pemilik akun. Seringkali foto
profil yang dimunculkan adalah berupa simbol, tokoh-tokoh, artis ataupun foto yang diambil
dari internet.
Ciri Tanggal Pendaftaran Akun
Akun facebook di Indonesia biasanya telah dimiliki seseorang selama bertahun-tahun.
Anak remaja biasanya sudah mulai membuat akun facebook sejak pertama kali mereka
mengenal dunia internet. Bahkan tidak sedikit anak-anak remaja segera membuat facebook
saat pertama kali memanfaatkan jaringan internet.
Apabila di akun facebook tercantum pertama kali akun tersebut dibuat hanya beberapa saat
maka harus segera dicermati. Indikasi sebagai akun palsu semakin menguat apabila pemilik
ternyata bukan seorang remaja yang baru belajar memanfaatkan internet. Menjadi aneh pada
saat sekarang apabila orang yang sudah cukup dewasa tetapi baru mengenal facebook.
Ciri ini cukup mudah dikenali dengan mencocokkan antara tanggal lahir pemilik akun
dengan akun pertama kali dibuat. Apabila pemilik akun tidak mencantumkan tanggal lahir
maka dapat dicocokkan dengan tampilan foto. Selain tampilan foto, tanggal lahir pemilik
akun juga dapat diketahui status pekerjaan atau status pendidikan. Pemilik akun yang
mengatakan sudah tidak sekolah, maka dapat dikatakan tidak lagi remaja.
Perilaku Akun Facebook Palsu
Aktivitas Penyebaran Jejaring
Akun facebook biasanya dimanfaatkan untuk media beriteraksi dan berkomunikasi dengan
teman atau kerabat. Akun facebook sangat efektif untuk media pertemanan yang praktis dan
ekonomis. Akun facebook juga cukup efektif untuk dijadikan media komunikasi yang real
time dan dapat melintasi batas jarak dan ruang.
Pemilik akun facebook akan aktif berinteraksi dan berkoneksi dengan akun facebook milik
temannya di dunia nyata. Diantara akun teman akan saling terhubung dalam jaring
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pertemanan sehingga dapat lebih efektif berteman. Akun-akun facebook yang berteman
tentunya didasarkan pada pertemanan di dunia nyata, mulai dari teman sekolah, teman
bekerja, relasi di kehidupan nyata, atau antar kerabat dan keluarga.
Akun-akun facebook palsu biasanya secara aktif menambahkan pertemanan meskipun
tanpa hubungan di dunia nyata. Pemilik akun terdorong untuk terus menambahkan
pertemanan meskipun pemilik akun yang diajak pertemanan tidak terhubung dalam interaksi
apapun di dunia nyata. Pemilik akun yang diajak pertemanan sama sekali tidak mengenal
pemilik akun facebook palsu tersebut.
Pemilik akun facebook palsu pasti akan sering menyebarkan permintaan pertemanan pada
siapapun juga. Mendapatkan teman sebanyak-banyaknya merupakan tujuan mereka untuk
melakukan permintaan pertemanan secara luas. Oleh karena itulah mereka menjadi terlihat
aktif di akun facebook palsu tersebut.
Aktivitas Update Status
Kekuatan akun facebook adalah pada update status mulai dalam bentuk tulisan, foto, video
dan juga link. Update status yang dibuat seseorang di halaman akun facebooknya maka akan
secara otomatis dapat dilihat oleh semua akun yang terhubung dalam pertemanan.
Kemudahan inilah yang dimanfaatkan oleh para pemilik akun facebook palsu tersebut.
Pemilik akun fiktif terus bersemangat untuk membuat update status sehingga hal yang diupload dapat dibaca oleh pemilik akun-akun facebook yang berteman. Pemilik akun fiktif
dapat secara cepat menyebarkan materi yang di-upload secara praktis. Materi tersebut dapat
mempengaruhi pemilik akun lain yang membaca.
Aktivitas Membagikan Link
Website di dunia internet banyak ragam manfaatnya, termasuk diantaranya adalah sebagai
media untuk pemberitaan, prifil perusahaan, iklan, dan juga informasi non komersial.
Website ini sebagian ada yang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan komersial, sosial bahkan
tujuan-tujuan kriminal dan terorisme. Website tersebut meskipun terkadang berbahasa
Indonesia, tetapi tidak pasti alamat hostingnya berada di Indonesia.
Link web tersebut sangat mudah di copy dan kemudian ditampilkan di update status
facebook. Link tersebut apabila di klik maka akan meloncat menuju halaman web yang
dituju. Inilah yang diharapkan oleh pemilik akun facebook dalam membagikan link web, agar
pemilik akun facebook lain dapat mengakses web yang diinginkan.
Motivasi Akun Facebook Palsu
Motivasi dasar pemilik akun untuk membuat akun palsu adalah agar perilaku di akunnya
tidak diketahui. Akun palsu yang tentunya menyembunyikan identitas aslinya bertujuan agar
apa yang dilakukannya di akun palsu seolah-olah tidak dilakukannya. Pemilik akun dapat
memanfaatkan akun palsu tersebut untuk kegiatan-kegiatan dengan motif-motif terselubung.
Motivasi lain akun facebook palsu dibuat adalah saat satu orang dapat membuat banyak
akun palsu. Bahkan satu orang dapat mengoperasikan ribuan akun palsu. Oleh karena itulah,
satu orang dapat secara intensif menciptakan opini tertentu karena seakan-akan akun-akun
facebook itu merupakan milik banyak orang.
Beberapa motivasi akun facebook
diantaranya adalah motiviasi politik dan idiologi, motivasi ekonomi, motivasi hiburan dan
motivasi kriminal.
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Motivasi Politik dan Idiologi
Motivasi politik dan idiologi biasanya dilakukan saat mendekati peristiwa-peristiwa
politik. Saat mendekati pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah maka akan banyak
akun-akun facebook palsu. Ratusan bahkan ribuan akun palsu dibuat dan masing-masing
dipergunakan untuk menciptakan opini untuk mendukung sesuatu atau menjatuhkan sesuatu.
Tahapan pelepasan opini yang dilakukan akun palsu dengan motif politik dan idiologi
biasanya dengan mengembangkan website terlebih dahulu. Setelah itu link web disebarkan
lewat facebook. Seakan-akan antara web dengan facebook tidak ada hubungan dan hanya
murni referensi tetapi sesungguhnya antara web dengan akun facebook sama-sama dilakukan
oleh satu orang atau satu golongan orang yang memiliki motif yang sama.
Motifasi politik dan idiologi biasanya dilakukan dengan menciptakan opini positif atau
opini negatif. Opini positif dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan menjaring pemilih
melalui penyebar-luasan informasi positif. Opini negatif dilakukan untuk menjatuhkan citra
lawan dengan mengeksploitasi berbagai kekurangan atau beritan negatif.
Motivasi Ekonomi
Motivasi ekonomi merupakan motivasi mendapatkan keuntungan dari pembuatan akun
palsu. Motivasi ini biasanya dilakukan untuk menyebarkan iklan suatu produk atau iklan
suatu website. Motivasi ekonomi ini dilakukan agar orang-orang yang masuk dalam jejaring
pertemanannya dapat membaca dan melihat hal-hal yang diiklankan.
Motivasi ekonomi ini biasnya dilakukan oleh pemilik akun secara sendirian. Hal ini
berbeda dengan akun facebook palsu dengan motif politik dan idiologis yang lebih dilakukan
oleh beberapa orang. Motivasi ekonomi memang biasanya merupakan motif pribadi sehingga
hanya dilakukan secara intensif oleh secara sendirian.
Motivasi Kriminal
Motivasi mengoperasionalkan akun palsu yang paling kuat adalah motif kriminal.
Motivasi ini menjadi penting untuk membuat palsu karena berharap dengan
menyembunyikan identitas asli maka akan terhindar dari kejaran hukum. Pemalsuan identitas
ini diharapkan akan menjadi pelindung mereka untuk terhindar dari jerat hukum dan sangsi
hukum.
Motif kriminal ini terdapat beberapa jenis yaitu meliputi motif penipuan, pornografi dan
juga prostitusi. Motif penipuan biasanya dilakukan dengan menawarkan barang tetapi saat
dibeli secara online, barang tidak dikirimkan. Motif pornografi biasanya dilakukan dengan
akun facebook palsu untuk menyebarkan konten pornografi atau menjual metari pornografi.
Motif prostitusi juga sangat marak memanfaatkan akun facebook palsu karena pemilik akun
facebook palsu tidak berharap identitas aslinya dapat diketahui.
Motif kriminal ini seringkali merugikan orang lain dan dapat diproses secara hukum oleh
penegak hukum. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara jelas
mengancam pemanfaatan akun palsu untuk tindakan kriminal. Motif kriminal dalam
pemakaian akun facebook palsu mulai sulit ditemukan karena pemilik akun mulai takut akan
jerat UU ITE.
Motivasi Hiburan
Motif hiburan merupakan motif yang paling banyak dimiliki oleh pemilik akun facebook
palsu. Motif hiburan ini merupakan motif yang paling sulit untuk diari alasan rasionalnya.
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Pemilik akun akan merasa terhibur dengan mengoperasionalkan akun facebook palsu
miliknya sehingga perilakunya juga sulit untuk diketahui tujuan akhirnya.
Secara umum motif hiburan ini biasanya adalah untuk berintaksi dengan orang-orang
tertentu tanpa harus diketahui oleh orang yang diajak interaksi. Sebagai contoh misalnya
seseorang yang ingin mendekati seseoarang, maka dengan akun palsu dapat menyelidiki
perilakunya, teman-temannya atau mungkin memberikan komentar tertentu tanpa diketahui.
Motif semacam ini banyak dilakukan oleh anak-anak remaja yang sedang mendekati
pasangan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Ciri akun facebook yang menggunakan akun palsu adalah meliputi tidak jelasnya identitas,
update status yang tendensius dan terus menerus, foto profile yang tidak singkron, tanggal
pendaftaran akun yang belum lama.
2. Kecenderungan perilaku akun-akun facebook yang menggunakan akun palsu adalah aktif
menyebarkan tawaran pertemanan, update status yang sangat aktif, serta sering
membagikan link.
3. Motivasi membuat akun palsu diantaranya adalah motivasi politik dan idiologis, motivasi
ekonomi, motivasi kriminal dan motivasi hiburan.
Beberapa saran dalam penelitian ini adalah fenomena pembuatan akun facebook palsu
sudah merupakan fenomena yang cukup meresahkan. Pemilik akun merasa bebas melakukan
apa saja dengan menggunakan akun facebook palsu. Oleh karena itulah penting untuk
menyadarkan para pemilik akun facebook palsu bahwa perilaku mereka di dunia maya sudah
menjadi obyek hukum. Apa yang mereka lakukan apabila merugikan orang lain dapat
dilaporkan secara hukum.
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SARANA PRASARANA DALAM PROSES PEMBELAJARAN IPS
Ferry Aristya
Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan
ferryaristya@gmail.com
Abstrak
Masih ada kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran IPS salah satunya
berkaitan dengan sarana prasarana sehingga kualitas pembelajaran masih kurang.
Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak
memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal tersebut bedasarkan pada pemetaan
Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah tahun 2015, diketahui bahwa isi, proses, fasilitas,
dan pengelolaan sebagian besar sekolah masih belum sesuai standar pendidikan seperti
yang diamanatkan undang-undang. Metode yang dipergunakan adalah kajian kepustakaan
dan sumber dari internet dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Dapat disimpulkan
bahwa Standar sarana prasarana yang harus disesuakan dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pada Bab VII Pasal 42 tentang standar sarana
prasarana meliputi (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan
habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki
prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang
pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat
beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Kata Kunci : Sarana Prasarana, IPS

PENDAHULUAN
Termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pada
Bab VII Pasal 42 tentang standar sarana prasarana menyebutkan bahwa (1) Setiap satuan
pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2)
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa,
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Pemenuhan standar sarana prasarana yang baik tentunya akan semakin menunjang proses
pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan temuan tersebut menunjukkan bahwa masih ada
kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran IPS salah satunya berkaitan dengan sarana
prasarana sehingga kualitas pembelajaran masih kurang. Mendikbud Anies Baswedan
menjelaskan bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal
pendidikan. Hal tersebut bedasarkan pada pemetaan Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah
pada tahun 2015, diketahui bahwa isi, proses, fasilitas, dan pengelolaan sebagian besar
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sekolah saat ini masih belum sesuai standar pendidikan seperti yang diamanatkan undangundang.
Djamarah (2011) mencoba menjelaskan bahwa sarana dan fasilitas mempengaruhi
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Peserta didik tentu dapat belajar lebih baik dan
menyenangkan bila suatusekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar anak didik.
Dengan adanya sarana pembelajaran yang baik dan pemanfaatannya yang efektif dan efisien
makpembelajaran IPS dapat melihat realitas kehidupan sehari-hari yang merupakan suatu
fenomena sosial. Pemahaman seperti inilah menjadikan IPS tidak lagi dipahami sebagai mata
pelajaran hafalan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dipak Bhattacharya (2015)
tentang
“Availability And Utilisation Of Teaching-Learning Materials And Basic
Infrastructure In Primary Schools Of Contai Municipality: A Field Study”. Penelitian
tersebut menemukan bahwa mayoritas sekolah dasar tidak memiliki bahan belajar-mengajar
dan infrastruktursuatu dasar yang memadai. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa
bahan-bahan belajar-mengajar dan infrastruktur dasar tidak digunakan dengan cara yang
efektif di sekolah-sekolah dasar. Guru harus bisa memanfaatkan sarana dan pasarana dengan
maksimal agar tujuan dari pembelajaran tercapai.
KAJIAN LITERATUR
Menurut Barnawi dan Arifin (2011:77) penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan
pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi
tercapinya tujuan pendidikan. Istilah pemanfaatan dalam penelitian ini dapat diartikan
sebagai penggunaan atau proses, cara, perbuatan yang menjadikan sesuatu (sarana prasarana)
ada manfaatnya. Bafadal (2008:2) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua
perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses
pendidikan di sekolah sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan
dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.
Barnawi dan Arifin 2014:49-50) mencoba menjelaskan sarana dapat diklasifikasikan menjadi
tiga macam. Pertama, habis tidaknya dipakai (habis dipakai dan tahan lama). Kedua,
bergerak tidaknya (bergerak dan tidak bisa bergerak). Ketiga, hubungannya dengan proses
pembelajaran (alat pelajaran, alat, peraga, media pembelajaran). Sedangkan, prasarana dapat
diklasisikasikan menjadi dua macam. Pertama, Prasarana pendidikan yang secara langsung
digunakan untuk proses belajar mengajar. Kedua, Prasarana sekolah yang keberadaannya
tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang
terjadinya proses belajar mengajar. Penelitian ini peniliti memfokuskan sarana dalam
hubungannya dengan proses belajar mengajar IPS kelas V. Sedangkan prasarana difokuskan
pada ruang kelas V, karena ruang kelas adalah tempat pembelajaran berlangsung.
Pembelajaran adalah upaya sitematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses
pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi (Aqib, 2013:66). Suatu proses pemebelajaran akan berjalan dengan
maksimal jika perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan dengan inovatif. Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep
pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan
prinsip pendidikan dan didaktik untuk menjadikan program pengajaran pada tingkat
persekolahan (Taneo, 2010:1.14). Pemanfaatan Sarana Prasarana dalam Pembelajaran IPS
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menurut Barnawi dan Arifin (2011:77) penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan
pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi
tercapinya tujuan pendidikan. Ada dua prinsip (Depdiknas, 2008:42) yang harus diperhatikan
dalam pemakaian perlengkapan pendidikan, yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi.
Prinsip efektivitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan disekolah harus
ditujukan semata-mata dalam dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara prinsip efisiensi berarti pemakaian
semua perlengkapan pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan
yang ada tidak mudah habis, rusak atau hilang. Pemanfaatan sarana prasarana dalam
penelitian ini memfokuskan pada hubungannya secara langsung dalam proses pembelajaran.
Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, meliputi alat pelajaran, alat
peraga, dan media pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Setiawati pada tahun
2015 tentang “Pengaruh Gaya Mengajar, Pemanfaatan Sarana Belajar, Kesiapan Belajar
Terhadap Hasil Belajar Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya
mengajar guru (X1), pemanfaatan sarana belajar (X2), dan kesiapan belajar siswa (X3)
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (Y). Hasil ditunjukkan dengan koefisien korelasi
multiple diperoleh R= 0,683 yang berarti tingkat pengaruh antara pengaruh gaya mengajar
guru, pemanfaatan sarana belajar, dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar termasuk dalam
kategori yang tinggi dengan R Square (R2) = 0,467 atau 46,7% Kinerja dipengaruhi gaya
mengajar guru, pemanfaatan sarana belajar, dan kesiapan belajar siswa dan sisanya 53,3%
dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian yang dilakukan oleh Bongani Khumalo pada tahun
2014 tentang “Exploring Educators’ Perceptions of the Impact of Poor Infrastructure on
Learning and Teaching in Rural South African Schools. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendidik mengidentifikasi sejumlah isu bahwa mereka merasa berperan dalam belajar dan
konteks mengajar. Dalam banyak hal, pendidik memiliki gambaran suram mengenai
penyediaan infrastruktur yang buruk dan berfungsinya sekolah mereka. Penelitian yang
dilakukan oleh Ayeni, Adeolu Joshua pada tahun 2012 tentang “Improving Learning
Infrastructure and Environment for Sustainable Quality Assurance Practice in Secondary
Schools in Ondo State, South-West, Nigeria”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan
bahwa persepsi guru terhadap kualitas infrastruktur belajar dan lingkungan berkisar 4160,5%, sedangkan sekolah dengan berbagai kualitas yang tidak memadai 19-59%. Ini berarti
bahwa praktek jaminan kualitas adalah pada tingkat rata-rata di sekolah menengah. Hasil juga
mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
tugas
guru dalam
pembelajaran dan prestasi akademik siswa (R = 0,645 pada p <0,05). Penelitian yang
dilakukan oleh Selvi Mayarani pada tahun 2013 tentang “Peran Komite Sekolah Dalam
Pengadaan Sarana dan Prasarana Di SD Negeri Pucang IV Sidoarjo”. Hasil penelitian
menunjukkan komite sekolah sudah melakukan upaya-upaya dengan baik untuk memenuhi
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan
optimal, sehingga tujuan sekolah dapat terwujud dengan baik, serta memperoleh lulusan
sesuai dengan yang diharapkan. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu berusaha untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa semaksimal
mungkin, melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa dan pihak luar, dan
memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat belajar serta dapat memanfaatkan
fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah.
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METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa (Moleong, 2007), kemundian Sugiyono (2012) mencoba menjelaskan penelitian
kualitatif berpendirian bahwa tidak hanya satu kebenaran yang mutlak.. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan
bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan berupa kajian kepustakaan dan
sumber dari internet dengan pendekatan deskriptif eksploratif.
PEMBAHASAN
Gambaran Umum Pemanfaatan Sarana Prasana dalam Proses Pembelajaran IPS
adalah:.
a. Efektifitas
Pemanfaatan sarana pendidikan ketika proses pembelajaran memiliki peranan penting,
karena dapat memperjelas pesan dan informasi yang disampaikan serta meningkatkan dan
menggairahkan perhatian anak untuk belajar. Adapun 3 deskriptor diantaranya menggunakan
alat pelajaran, menggunakan alat peraga IPS, menggunakan media pembelajaran IPS.
Kemudian penggunaan alat pelajaran hendaknya juga harus didampingi dengan penggunaan
alat peraga atau media pembelajaran dengan salah satu prinsip yang disebutkan oleh Aqib
(2013) bahwa penggunaan media seperlunya, jangan berlebihan dan pemanfaatan media juga
harus terencana dalam program pembelajaran.
Pemanfaatan prasarana pendidikan sangat penting, karena prasarana merupakan
fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah, sehingga pemanfaatan prasarana yang
optimal dan baik akan semakin menunjang dalam proses pembelajaran. Adapun 3 deskriptor
diantaranya yaitu menggunakan ruang kelas, menggunakan perpustakaan dan menggunakan
lingkungan. Penggunaan ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran
IPS menjadi hal yang paling pokok disetiap sekolah, walau sebenarnya penggunaan
perpustakaan dan lingkungan juga diperlukan. Maka dari itu, pemanfaatan sarana di dalam
kelas merupakan hal yang sangat penting pula, mengingat ruang kelas bagian yang tak
terpisahkan dari kegiatan belajar itu sendiri. Adapun 3 deskriptor diantaranya yaitu mengatur
posisi tempat duduk (meja dan kursi), mengatur penerangan (lampu dan jendela) dan
meletakkan hasil karya peserta didik ditempat yang disediakan (rak dan papan pajang)..
b. Efisiensi
Memanfaatkan sarana prasarana dalam pembelajaran IPS guru harus memperhatikan
prinsip esifiensi, yang berarti bahwa pemakaian semua perlengkapan pendidikan secara
hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis, rusak atau
hilang. Adapun 3 deskriptor diantaranya yaitu penyusunan jadwal penggunaan sarana dan
prasarana, waktu atau jadwal penggunaan sarana prasarana diajukan di awal tahun ajaran
pada petugas terkait dan mengikuti prosedur pemakaian sarana pendidikan. Sebelum
pelaksanaan pembelajaran IPS guru menyiapkan RPP, menyiapkan materi yang sesuai
dengan KD IPS. Jika itu berkaitan dengan sarana prasarana di kelas, guru mengatur letak
tempat duduk dan membuka jendela, namun kondisi jendela di kelas lima yang bisa dibuka
hanya satu sisanya tidak bisa dibuka. Selain itu jendela juga tidak diberi hordeng sehingga
untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kelas tidak bisa diatur. Selama ini
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pembelajaran IPS hanya dilakukan di kelas dan terkadang menggunakan perpustakaan walau
itu hanya sebentar. Sedangkan belajar dilingkungan sekolah dan karyawista tidak pernah
dilakukan, karena keterbatasan biaya membuat guru hanya bisa melakukan pembelajaran IPS
dikelas saja. Ketika mengikuti pembelajran IPS siswa terlihat antusias namun pada hasil
evaluasinya kurang baik.
Berkaitan dengan sarana prsarana yang disediakan sekolah untuk menunjang
pembelajaran IPS sudah lumayan, terbukti dengan adanya peta, globe dan proyektor beserta
layar proyektor walau jumlahnya masih terbatas. Selain itu gambar-gambar pahlawan juga
belum lengkap. Setiap tahun sekolah tidak tentu melakukan penambahan sarana belajar IPS,
terbukti tahun ini belum ada penambahan alat peraga maupun media pembelajaran sedangkan
tahun kemarin ada penambahan untuk peta dan globe. Pemanfaatan sarana prasana dalam
pembelajaran IPS sudah dilakukan sesuai kemampuan guru. Dimulai dari alat pelajaran yang
ada dikelas seperti alat tulis dan buku paket selalu digunakan oleh guru. Kemudian, alat
peraga dan media juga sudah pernah digunakan untuk memperjelas materi dalam
pembelajaran IPS itu sendiri. Jika alat peraga atau media pembelajaran tidak tersedia
disekolah maka guru akan menggantinya, sebagai contoh guru meminta siswa untuk mencari
gambar-gambar pahlawan dalam berbagai pertempuran mempertahankan kemerdekaan
Indonesia kemudian dicetak dan dibawa ke sekolah. Namun untuk pemanfaatan sarana
belajar berbasis teknologi belum dilakukan, misal dalam penggunaan proyektor.
Untuk menghindari terjadinya kesemrawutan penggunaan sarana prasrana perlu
adanya jadwal penggunaan sarana prasrana yang diajukan di awal tahun kepada petugas
khusus yang mengatur sarana prasarana. Pemanfaatan sarana prasarana dalam pembelajaran
tentunya tidak terlepas dari sebuah hambatan. Adapun hambatan yang dirasakan guru
berkaitan dengan pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran IPS adalah
penggunaan media berbasis teknologi. Sebagai contoh dalam penggunaan proyektor,
sebenarnya guru sudah bisa dalam pengoperasian proyektor dan laptop namun guru kesulitan
untuk mencari materi dari internet karena terkendala modem yang tidak bisa berfungsi dan
disekolah tidak menyediakan sambungan internet atau hotspot. Terkendala biaya pula yang
menyebabkan sekolah tidak memiliki sambungan internet atau hotspot. Perlu adanya upaya
dalam meminimalisir hambatan tersebut, namun diakui secara jujur oleh guru bahwa belum
ada usaha yang dilakukan. Usaha-usaha untuk mengatasi hambatan tersebut hanya anganangan
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan sarana prasarana dalam proses
pembelajaran IPS dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
a. Pemenuhan standar sarana ruang kelas yaitu mengatur posisi tempat duduk (meja dan
kursi), mengatur penerangan (lampu dan jendela) dan meletakkan hasil karya peserta
didik ditempat yang disediakan (rak dan papan pajang).
b. Pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran IPS diantaranya menggunakan
alat pelajaran, menggunakan alat peraga IPS, menggunakan media pembelajaran IPS
c. Keunggulan yang dimiliki guru meliputi, guru mampu memanfaatkan ruang kelas dengan
maksimal, mengikuti prosedur pemakaian sarana prasarana pendidikan dengan hemat
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dan hati-hati. Sebagian besar guru sudah menggunakan alat peraga atau media
pembelajaran IPS ketika proses pembelajaran IPS di kelas.
d. Faktor yang menghambat guru meliputi, tidak ada laboratorium IPS atau tempat khusus
untuk menempatkan alat peraga atau mediapembelajaran IPS, sehingga penempatannnya
diletakkan dikelas, di kantor dan ada pula yang di perpustakaan. Tidak ada petugas
khusus yang mengatur sarana prasarana. Terbatasnya dana dan lingkungan yang tidak
mendukung untuk melakukan karyawisata. Sebagian guru tidak menguasai media
berbasis teknologi, sehingga penggunaan proyektor sangat jarang dilakukan.
SARAN.
a. Guru sebaiknya memanfaatkan sarana pembelajaran yang ada di lingkungan sendiri, jika
berkaitan dengan sejarah guru dapat membawa peserta didik ke museum. Jika terhalang
dana guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan tempat-tempat bersejarah di kota
daerahnya, karena sebagian besar peserta didik pasti pernah mengunjunginya.
b. Pihak sekolah diharapkan mampu mengelola sarana pendidikan dengan baik, jika tidak
ada petugas khusus yang mengatur sarana pendidikan maka tugas tersebut dapat
dilimpahkan ke petugas yang sudah ada dan ahli dibidangnya. Misal untuk pengelolaan
alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran dilimpahkan pada petugas
perpustakaan, sedangkan untuk pengelolaan media berbasis teknologi di limpahkan ke
operator komputer sekolah.
c. Sebaiknya penempatan alat peraga dan media pembelajaran yang jumlahnya terbatas
ditempatkan di satu tempat saja, misal di laboratorium IPS jika ada atau perpustakaan.
Sedangkan alat peraga dan media pembelajaran yang jumlahnya banyak dapat
ditempatkan dikelas masing-masing.. Guru diharapkan untuk terus belajar dalam
penguasaan media berbasis teknologi, sehingga media berbasis teknologi yang
disediakan disekolah dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
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ANALISIS KESULITAN PROSES ANALITIS MAHASISWA PENDIDIKAN
MATEMATIKA PADA MATA KULIAH GEOMETRI BIDANG
Hari Purnomo Susanto, M.Pd
Hazi328@yahoo.co.id
Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesulitan proses
analitis mahasiswa pendidikan matematika semester genap tahun 2016/2017 STKIP PGRI
Pacitan pada mata kuliah geometri bidang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian dilaksanakan di prodi pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan.
Subjek penelitian yaitu mahasiswa yang baru saja menempuh matakuliah Geometri
Bidang dan Objek yang diamati yaitu proses analitis mahasiswa dalam geometri bidang.
Teknik pengambilian data yang digunakan yaitu tes. Berdasarkan hasil dan pembahasan
penelitian dapat disimpulkan 1) Kesulitan terbesar mahasiswa pada proses analitis yaitu
ketika berproses dalam proses 1 yaitu menentukan konsep yang digunakan dalam
menyelesaikan soal. 2) Kesulitan pada proses ketiga lebih ditunjukan karena mahasiswa
tidak telita, tetapi dari segi pemahaman langkah-langkah penyelsaian tidak terdapat
kesalahan.
Kata Kunci: Proses Berpikir Analitis, Analisis Kesulitan, dan Geometri Bidang

PENDAHULUAN
Geometri bidang merupakan salah satu mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah geometri lainya.Geometri bidang yang dipelajari
di awal semester biasa disebut dengan geometri Euclid.
Pada mata kuliah ini
mempelajariPostulat, Aksioma, Definisi dan teorema yang berkaitan dengan unsure-unsur
titik, garis, bidang , dan ruang. Selain itu juga dipelajari sifat-sifat, ukuran-ukuran, dan
hubungan antara unsur tersebut.
Geomatri memiliki posisi yang penting untuk dipelajari sebagai salah satu cabang
matematika. sesuai pendapat Walle (Yazidah, 2017) bahwa pentingnya mempelajari geometri
adalah (1) Geometri mampu memberikan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai
dunia; (2) eksplorasi geometri dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan
masalah; (3) geometri memainkan peranan penting dalam mempelajari konsep lain dalam
pembelajaran matematika; (4) geometri digunakan setiap hari oleh banyak orang; (5)
geometri adalah pengajaran yang menyenangkan.Selanjutnya jones (2002) menyatakan
bahwa geometri memiliki kontribusi dalam membantu siswa mengembangakan keterampilan
visual, berpikir kritis, intuisi, perspective, pemecahan masalah, Penalaran deduktif, menduga,
berargumentasi logika, dan pembuktian.
Geometri bidang diperguruan tinggi dipelajari dengan cara yang berbeda dengan
pembelajaran yang ada di sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Seperti yang
telah disebutkan di atas bahwa geomateri mempelajari Postulat, Aksioma, definisi, dan
teorema.Proses pembelajaran geometri di perguruan tinggi cenderung difokuskan pada
kemampuan untuk pembuktian suatu objek geometri yang dinyatakan dalam sebuah teorema
dengan menggunakan dasar postulat, aksioma dan teorema-teorema lain yang berkaitan.
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Proses pembuktian teorema-teorema dalam geometri seringkali membuat mahasiswa
cemas. Hasil Observasi peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih
terpengaruh dengan pengetahuan geometri di sekolah menengah atas atau kejuruan, sehingga
mahasiswa menganggap teorema itu tidak perlu dibuktikan lagi.Hal ini terjadi karena
mahasiswa belum menumbuhkan beberapa kemampuan yang dimiliki ketika mempelajari
geometri bidang. Kemampuan-kemapuan tersebut diantaranya yaitu (1) keterampilan visual
(visual skill), (2) keterampilan verbal (descriptive skill), (3) keterampilan menggambar
(drawing skill), (4) keterampilan logika (logical skill), dan (5) keterampilan terapan (applied
Skill) (Hoffer dalam Sudirman, 2016).
Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi kepada mahasiswa saat
mengerjakan soal geometri bidang menurut Sudirman (2016) yaitu (1) Tidak memahami
konsep; (2) tidak mampu/ tidak memiliki ketrampilan membaca informasi dengan baik; (3)
kehabisan waktu karena focus mengerjakan soal satu soal; (4) tidak ingat teorema dan
definsi; (5) tidak mampu mengkaitkan informasi satu ke informasi lain; (6) tidak
memiliki ktrampilan manipulasi numeric; (7) tidak memahami setiap prosedur dalam
mengerjakan.
Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi, menunjukkan bahwa mahasiswa
memiliki proses analitis yang rendah. Mahasiswa dikatakan memiliki proses analitis bagus
jika (1) mahasiswa tersebut mampu menguraikan setiap informasi (konsep atau prinsip) yang
ada pada suatu permasalahn geometri bidang, (2) mahasiswa mampu menentukan hubungan
antara informasi-informasi yang ada, dan 3) mahasiswa mampu melakukan prosedur
hubungan-hubungn informasi yang telah ditentukan (Suherman dan Sukjaya ,1990).
Berdasarkan kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan soal geometri bidang
dan pembuktian teorema, maka peneliti tertarik untuk mengetahui kesulitan-kesulitan
mahasiswa dalam melakukan proses analitis ketika mengerjakan soal geomateri bidang.
Berdasarkan pendahuluan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis kesulitan proses analitis mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI
Pacitan pada mata kuliah geometri bidang.
KAJIAN LITERATUR
Kemampuan Analitis
Suherman dan Sukjaya (1990: 49) menyatakan bahwa kemampuan analisis adalah
kemampuan menguraikan suatu permasalahan (soal) menjadi bagian-bagian (komponen)
yang lebih kecil serta mampu menentukan dan menunjukkan hubungan diantara bagianbagian tersebut. Pernyataan suherman dan Sukjaya tersebut tidak lain merupakan rangkuman
dari tiga level proses analisis menurut bloom (1973). Tiga proses analisi tersebut yaitu (1)
mengkalisifikasikan komponen, (2) menentukan hubungan antar bagian, dan (3)
mengorganisasikan prinsip (menyusun kembali prinsip).
Kesulitan Proses Analitis Geometri Bidang
Kesulitan merupakan kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam
mencapai tujuan, sehingga diperlukan usaha yang lebih untuk meraihnya (Mulyadi,
2010).Jika dikatikan dengan proses belajar geometri, maka Kesulitan belajar geometri bidang
yaitu suatu kondisi yang muncul pada mahasiswa dengan ditandai adanya prestasi siswa
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dalam belajar geometri bidang yang rendah. Hal ini dikarenakan mahasiswa memiliki
kemampuan analitis yang rendah.
Mahasiswa atau siswa tidak akan lepas dari kesulitan. Kondisi ini pasti akan muncul
pada sebagian besar mahasiswa. Kesulitan dipengaruhi oleh dua fakto yaitu faktor Eksternal
dan faktor internal (Muhibin, 2006; Dimyati dan Mudjiono (2006).Faktor internal yang
dimaksud yaitu kapasitas intelektual/intelegensi siswa, labilnya emosi dan sikap, dan
terganggunya alat-alat indera penglihat dan pendengar.Sedangkan faktor eksternal yang
dimaksud yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan/masyarakat dan lingkungan
sekolah.
Analisis kesulitan proses analitismahasiswa dalam mempelajarigeometri bidang dapat
dilakukan dengan memberikan tes diagnostic berkaitan dengan geometribidang untuk
mengetahui kesulitan proses analitismahasiswa. Analisis tersebut dijelasakan sebagai berikut.
(Cooney, Davis, dan Henderson ,1975):
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian
kualitatif berbentuk studi kasus. Pada penelitian ini, situasi sosial yang akan diteliti dan akan
dideskripsikan adalah proses analitis mahasiswa dalam mengkomunikasikan proses analitis
dalam mempelajari geometri bidang.
Penelitian dilaksanakan di STKIP PGRI Pacitan pada program studi Pendidikan
Matematika. Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa pendidikan matematika yang sedang
menempuh geometri Bidang. Sedangkan objek dalam penelitian yaitu proses berpikir analitis
yang dimiliki mahasiswa dalam belajar geometri bidang. Teknik pengumpulan data
kemampuan berpikir pada penelitian ini menggunakan metode Tes dan observasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
pada soal nomor 1 kesulitan mahasiwa dalam berpikir analitis menunjukkan pada
proses 1 sebesar 38,3 % atau 23 kesulitan. Jika di rinci pada proses 1 terdapat 7 mahasiwa
tidak dapat menyebutkan konsep tentang kesebangunan segitiga dan 16 mahasiswa tidak
dapat menyebutkan konsep sudut dan kesejajaran. Pada proses 2 dan 3 terdpat 3 mahasiswa
kesulitan dalam menentukan perbandingan dengan kesebangunan, 6 mahasiwa kesulitan
dalam menentukan perbandingan yang digunakan.
Pada soal nomor 2 kesulitan mahasiwa dalam berpikir analitis menunjukkan, pada
proses 1 sebesar 46,7% atau 42 kesulitan. Jika di rinci, pada proses 1 terdapat 18 mahasiwa
tidak dapat menyebutkan dan menggunakan sudut keliling, 7 mahasiwa tidak adapat
menyebutkan dan menggunakan konsep kesebangunan segitiga dan 17 mahasiswa tidak
adapat menyebutkan dan menggunakan konsep Pitagoras. Pada proses 2 dan 3 terdpat 8
mahasiswa tidak dapat dapat menentukan jenis segitiga yang digunakan, 7 mahasiswa
kesulitan dalam menggunakan pitagoras pada segitiga siku-siku, dan 8 mahasiwa kesulitan
menggunakan kesebnagunan segitiga.
Pada soal nomor 3 kesulitan mahasiwa dalam berpikir analitis menunjukkan, pada
proses 1 sebesar 64,4% atau 58 mhasiswa yang mengalami kesulitan. Jika di rinci, pada
proses 1 terdapat 24 mahasiwa tidak dapat menyebutkan konsep persegi dan diangonal, 15
mahasiwa tidak adapat menyebutkan konsep pitagoras dan 19 mahasiswa tidak dapat
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menyebutkan lusd juring dan tembereng. Pada proses 2 dan 3 terdpat 38,9% atau 35
mahasiswa mengalami kesulitan. Jika dirinci pada proses 2 dan 3 terdapat 9 mahasiswa
tidak dapat menentukan panjang sisi menggunkan pitogoras, terdapat 13 mahasiswa tidak
dapat menentukan luar juring dan luas seigitiga dan 13 mahasiswa kesulitan dalam
menentukan luas tembereng.
kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam melakukan proses analitis banyak terjadi
pada proses pertama. Banyaknya kesulitan yang terjdi pada proses ini disebabkan oleh
beberapa hal yaitu 1) mahasiswa biasanya mengerjakan soal tanpa harus menyebutkan
konsepnya, 2) Mahasiswa tidak memamahi konsep yang digunakan. Selanjutnya pada
proses kedua kesulitan terjadi saat mahasiswa merangkaikan konsep-konsep yang diketahui
dalam sebuah prinsip dan prosedur matematika yang sistematis. Sedangkan, pada proses
ketiga tidak banyak kesulitan yang terjadi pada mahasiwa, karena proses ini merupakan
jawaban yang dituliskan oleh mahasiswa ketika mengerjakan soal pada umumnya.
Sehingga, mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan proses pertama belum tentu tidak
dapat menyelesaikan soal yang diberikan.
Kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam melakukan proses analitis sebenarnya dapat
diprediksi dengan melihat dari proses mengorganisasikan, tanpa harus dituliskan proses
menguraikan dan proses menghubungkan. Karena pada proses mengorganisasikan secara
tidak langsung mahasiswa menggunakan telah menggunakan objek matematika yang
meliputi fakta-fakta, konsep, prinsip atau prosedur yang ada pada soal yang harus
diselesaikan oleh mahasiswa.
Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa kesulitan berpikir analitis sering kali
terjadi pada proses pertama. Sebagai catatan penting, mahasiswa yang tidak mengerjakan
proses pertama atau tidak bisa pada proses pertama belum tentuk tidak dapat mengerjakan
soal, karena Mahasiswa cenderung mengerjakan soal berdasarkan contoh yang diberikan
oleh dosen geometri Bidang. Selanjutnya pada proses kedua kesulitan mahasiswa yaitu
kemampuan proses berpikir sebagian besar mahasiswa dalam merangkaikan konsep masih
sangat rendah.
Beberapa hal yang menyebabkan mahasiswa melakukan Kesulitan dalam berpikir
analitis dikarenakan beberapa hal berikut yaitu 1) mahasiswa kurang memahami konsepkonsep geometri pada geometri bidang, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Lithner (2011) yang menyimpulkan bahwa kesulitan mahasiswa terletak pada
pemahaman yang masih rendah. Mahasiswa lebih memilih menghafalkan dari pada
memiliki pemahaman yang bagus. 2) belum terbentuknya prinsip-prinsip matematika pada
mahasiswa, sehingga mahasiswa belum bisa menghubungkan dan mengorganisasikan
konsep yang digunakan. 3) pengetahuan mahasisawa terkait dengan penggabungan
beberapa konsep masih belum matang. 5) rendahnya daya penalaran mahasiswa terahadap
geometri bidang.
KESIMPULAN
Berdasakan hasil dan pembahasan diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut.
1. Kesulitan terbesar mahasiswa pada proses analitis yaitu ketika berproses dalam proses 1
yaitu menentukan konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal.
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2. Kesulitan pada proses ketiga lebih ditunjukan karena mahasiswa tidak telita, tetapi dari
segi pemahaman langkah-langkah penyelsaian tidak terdapat kesalahan.
Saran
1. Penelitian ini sebaiknya dilakukan dengan memperkecil sampel dengan memberikan
kategorisasi tinajuan, agar hasil penelitian lebih spesifik.
2. Pengembangan pembelajaran perlu dilakukan terkait dengan peningkatan kemampun
proses berpikir analitis mahasiswa pendidikan matematika.
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COMMUNICATIVE ACTIVITIES: INTRODUCING EFL
ON CHILDREN IN PREOPERATIONAL STAGE
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Abstract
The objectives of this research are to describe the implementation of communicative
activities in introducing English as Foreign Language/EFL on children in preoperational
stage and to know how the children’s respond in the learning EFL through
communicative activities. Preoperational is the stage of children’s cognitive development
promoted by Piaget, where children are Toddlerhood (18-24 months) through early
childhood (age 7).
The type of this research is descriptive qualitative research. The researcher collects
the data by observing the teaching learning process, conducting interview with teacher
and students, and take documentation during teaching-learning process. The technique
for analyzing data is data reduction, data display, and conclusion.
The result of this research shows that: 1) the implementation of communicative
activities in introducing English as Foreign Language/EFL on children in preoperational
stage contains the improvement of children’s English vocabulary. Communicative
activities used in this research contains using various interesting activities, arranging
interesting task, using media, and using classroom English. 2) Most of the students gave
good responses and enjoyed the teaching-learning process. They were very interested in
the process of learning in every meeting. 3) By using communicative activities, the
children in preoperational stage can easily learning English as Foreign Language/EFL
by memorizing the meaning of word.
Keywords: communicative activities, EFL, children in preoperational stage

INTRODUCTION
English as an international language has a role as a means of communication among
people around the world. Realizing this fact, Indonesia as a developing country needs to
apply and to include English in the field of education. The Ministry of Indonesian National
Education has allowed English as one of the lessons at the Elementary School level as nonmandatory subject. The aim is the graduates of Elementary Schools have the competence that
is useful for preparing them to learn English at the Junior High School level. The teaching
itself should cover four basic language skills; listening, speaking, reading, and writing. By
those skills, it is expected that the students will be able to develop their language ability.
English in Indonesia is more likely to be taught and learnt only as a foreign
language/FL. This means that learning and teaching English occurs mostly in classrooms,
rather than during daily communication. English learners in Indonesia do not have ready
access to using English as a tool of communication during their daily lives outside the
classroom. As stated by Oxford and Shearin (1994), a foreign language in this context is a
language learnt only during formal education. As such, English language teaching and
learning in Indonesia presents particular challenges that are not encountered in countries such
as Hong Kong, where English is more commonly used on a daily basis.
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Three factors may influence the success of EFL teaching in Indonesia. According to
Sulistiyo (2009), these are class size, students’ motivation and teaching focus. These three
factors align with Bradford’s (2007) view that less effective English learning and teaching in
Indonesia is often due to classroom size and student motivation, although Bradford also
includes the factor of teacher qualifications as contributing to the limited effectiveness of
EFL teaching in Indonesia.
Elementary students are children who attend in the Elementary school. They are on
average 6 to 12 years old. In Piaget’s theory, there are four major developmental stages
which every child passes are sensorimotor (ages: birth - 2); the pre-operational (ages 2 - 7);
concrete operational (ages 7 - 11), and the stage of formal operations (age 12 - adult). The
stages are sufficiently open ended to allow for the fact that children show different levels of
ability, knowledge, and skill as a function of the rate, quality, and continuity of the
experiences they encounter (Heatherly, 1974: 3).
The preoperational stage, is the second stage of cognitive development which the
children of 2 to 7 years old. Children in preoperational stage is Elementary students in lowest
class. They go through significant cognitive development process such as imaginative
thinking, make-believe play, egocentrism, logical thought, memory, spatial reasoning,
conservation and so on. During this stage (toddler through age 7), young children are able to
think about things symbolically. Their language use becomes more mature. They also
develop memory and imagination, which allows them to understand the difference between
past and future and engage in make-believe.
English in Indonesia can be a something new for children. To introduce English as
Foreign Language/ EFL on children especially they are in preoperational stage can be applied
through communicative activities. Communicative activities are activities that give students
both a desire to communicate and a purpose which involve them in a varied use of language.
According to Moss and Feldman (2003), communicative activities include any activities that
encourage and require the learners to speak with and listen to other learners. Communicative
activities serve two important language needs: preparing learners to use language in real life
situations and supporting the atomization of language knowledge (Thornbury, 2008). By
using communicative activities, students can also receive whole-task practice, improve their
motivation, have opportunities to learn natural language and create a social context that
supports learning (Littlewood, 1998). Communicative activities have real purposes: to find
information, to break down barriers, to talk about oneself, and to learn about the culture.
Even when a lesson is focused on developing reading or writing skills, communicative
activities should be integrated into the lesson. Communicative activities are fluency-based
activities (Tait, 2001). While such activities may involve students to practice a particular
grammatical form, they are likely to do more than this. The key element is that the activity is
based on a realistic situation. This could be anything from an encounter in a department store,
to a group of friends discussing holiday plans, etc. Within this kind of context, students
should be required to negotiate for meaning. This is likely to require multiple turn taking.
From the explanation above, it can be assumed that communicative activities can be
implemented for introducing English as Foreign Language/ EFL on children in preoperational
stage. In this research, the researcher will conduct the research in class 1 SDN Purwoasri 1
Kebonagung in the academic year of 2017/2018. Where the students’ age are 6 to 7 years old.
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LITERATURE REVIEW
English in Indonesia is more likely to be taught and learnt only as a foreign
language/FL. This means that learning and teaching English occurs mostly in classrooms,
rather than during daily communication. English learners in Indonesia do not have ready
access to using English as a tool of communication during their daily lives outside the
classroom. Therefore, English become a difficult subject for students or children.
According to Piaget in Wadsworth, 1996: 32, the major stages in the development of
reasoning ability are the sensorimotor (ages 0 to 2 years); the pre-operational (2 years to 7
years); the concrete operational (7 to 11 years); and the formal operational (12 years to adult).
The second stage of cognitive development is the pre-operational stage. Piaget (1952) in
Crain (2005) also states that the pre-operational stage usually occurs during the period
between toddlerhood (18-24months) and early childhood (7 years). Crain (2005: 40) says
that, “Children in this stage begin to understand more complex issues but are still dependent
on their senses and can only focus on one dimension at a time”. During this stage children
begin to use language; their memory and imagination also develop. In the preoperational
stage, children engage themselves in make believe and can understand and express
relationships between the past and the future.
Communicative activities refer to the classroom activities that provide a genuine
information gap and make it possible for language learners to communicate with target
language in Communicative Language Teaching Approaches (Liao, 2000). Communicative
activities serve two important language needs: preparing learners to use language in real life
situations and supporting the atomization of language knowledge (Thornbury, 2008). By
using communicative activities, students can also receive whole-task practice, improve their
motivation, have opportunities to learn natural language and create a social context, which
supports learning (Littlewood, 1998).
Littlewood (1981) in Mildayuni (2006) divides types of communicative activities in
two main categories: functional communicative activities and social interaction activities.
Each of the activities can be explained below.
1. Functional communicative activities
The main function of this activity is that learners should use the target language they know
in order to get meaning across as affectively as possible. Success is measured
fundamentally according to whether they handle the communicative demands of the
immediate situation. The principle underlying functional communication activities is that
the students have to overcome an information gap or solve a problem according to the
situation structured by the teacher. The nature of the classroom situation limits the range
of functional communicative needs that can be created for students. It includes mainly the
sharing and processing of information.
2. Social interaction activities
One of the important aspects of the communicative skill is the ability to take account of
the social meaning as well as the functional meaning of different language. This means
that the learners must pay more attention to social context in which the interaction takes
place as well as the functional meanings that language conveys. Furthermore, the activities
are closer to the kind of communicative situation encountered outside the classroom. Here,
language is not only a functional instrument, but also a form of social behavior. In social
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interaction activities, the language production will be evaluated in terms of its social
acceptability as well as its function; effectiveness. Thus, students must learn to relate
language to the social meanings and to use it as vehicle for social interaction. It is
important for the teachers to improve the learners’ sense in performing language based on
social context rather than simply responding to prompts.
Introducing EFL on students/children in preoperational stage is very important to
acquaint them for preparing them to learn English at the Junior High School level. Besides,
children in the early Elementary stage have better in memorizing materials than the next
stage. Communicative activities can be alternatives to help students/children to introduce
English as Foreign Language. The English learning become easy and interesting for them. So,
their difficulties in EFL can be reduced by using communicative activities.
METHOD
The type of this research is descriptive research. By using descriptive research, the
researcher wants to describe communicative activities in introducing English as Foreign
Language/EFL on children in preoperational stage and to know how the children’s respond in
the learning EFL through communicative activities in class 1 SDN Purwoasri 1 Kebonagung.
The population of the students are 14 students, which the children of 2 to 7 years old.
The instruments used in this research are interview guideline, list of questions for interview,
and test. The test was prepared as for pre-test and post test, which easy to understand for
students in early Elementary stage. The data collected by using observations, interviews, and
tests. The results of the observation are presented in the form of field notes and checklists of
observations. Interviews are done to support initiations, the plans, and the findings of the
research. These are interviews with English teacher and students.
The qualitative data will be analyzed by using the interactive model as suggested by
Miles and Huberman (1994: 10-12). These are data reduction, data display, and conclusion
drawing and verification.
RESULT AND DISCUSSION
Result
Based on the observation and interview, the researcher finds the implementation of
communicative activities in introducing English as Foreign Language/EFL on children in
preoperational stage contains the improvement of children’s English vocabulary.
Communicative activities used in this research are using various interesting activities,
arranging interesting task, using media, and using classroom English.
1. Using Various Interesting Activities
To maintain the students’ motivation to involve in the teaching learning process, the
researcher used some activities.
a. Questioning and Answering
I used this activity to attract the students’ attention and to motivate them to involve in the
teaching and learning process. Since they were very attractive and energetic, they used to
speak with their friends and be busy with their own activities. Therefore, this activity was
used as one of the way to attract their attention and involvement in the teaching and
learning process.
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b. Sticking Activity
In this activity, the students were asked to stick the cards on the flannel boards based on
their answers on their answer sheets. After finishing their works on their worksheet, they
could stick one of their answers. The students were very enthusiastic to stick the cards on
the white board. One by one they came to the front to choose the right cards to stick. As a
result, by using these activities, the students seemed to be happy during the teaching and
learning activities. They laughed together when one of their friends was sticking the cards
in the wrong boxes.
c. Crossword Puzzle
In this activity, I used worksheets which contain crossword puzzle. The students had to
write the name of fruits in the boxes based on the information provided in each item. To
reduce the difficulty level of the task, I allowed them to work in pairs and open their
dictionary.
d. Information Gap Activity
I used this activity to stimulate the students to involve in the process of teaching and
learning and to make them speak up. In this activity, the students were forced to interact
with their friends and to speak up to bridge the information between one another. At the
end of the information gap activity, the students were asked to perform and report the
information they had got in front of their friends.
2. Arranging Interesting Task
a. Warming Up
In motivating the students to speak and to engage themselves in the teaching and learning
process, I used questioning and answering activities leading to the topic. Moreover, to
attract and direct the students’ attention, I used printed pictures as media in the teaching
and learning process. The next activity was asking the students to mention the name of the
fruits from the pictures shown. In this activity, I used printed pictures of kinds of fruit as
media. The students seemed to be excited when I was showing them the pictures.
Furthermore, they could pay attention to the pictures of fruits. Many students were
enthusiastic waiting for the chance for answering the questions. Sometimes they asked me
to give them a chance, to repeat the questions, and to translate the language into bahasa
Indonesia.
b. Focus on Pronunciation
In this part, I asked the students to mention the name of the sticked fruits on the white
board. They followed and repeated the sentences after me. The students seemed to be
joking. They did not pronounce the words correctly. Therefore, I listed the name of fruits
on the blackboard and had a pronunciation drill. The students could pronounce the name of
the profession correctly. Although it seemed to be as a joke to them because they just did
the pronunciation drill individually and in groups, they could finally do the task seriously.
3. Using Media
a. Using Flannel Board
Flannel board was used to stick media in the form of picture or word cards. I used two
flannel boards in this research and put them in front of the class. They were very curios
with the use of it, so when I asked them to stick the words cards or pictures on it, most of
the students were willing to do it.
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b. Using Pictures
Pictures are used to attract the students’ minds, attention, and heart to the meaning and the
use of the language taught. In this, the pictures were presented in the warming up and
modeling. In this case, the students could center their attention to the teaching and
learning process although some of the students sitting in the last row were busy with their
own activities because the pictures were not clear.
c. Using Word Cards
The word cards were used as one of the media to attract students’ attention and to make
them easy to understand the explanation from the teacher. In addition, words cards were
used to make them willing to write. Word cards were used in the sticking activity. The
students were asked to arrange the word cards into meaningful sentences. In addition, the
letter cards were used in the sticking activity in the form of crosswords puzzle. Both media
were very helpful for the students because it was hard to ask the students to write on their
book.
4. Using Classroom English
I used English routines to familiarize the students with English. Concerning the use of
English for giving instructions, most of the students seemed to find some difficulties to
understand. It could be shown through their responses when I gave them some long
instructions. When they did not understand the instructions, they just looked at my eyes
without talking and doing anything. To help them understand the long instructions, I used
some techniques, such as repeating the expressions several times, using gestures, and bahasa
Indonesia. Using these ways, I could make them understand the instructions easily and could
respond correctly.
Based on observation and interview, the researcher explains the teaching learning
process from first meeting until the second meeting the response of students is good. The
students enjoyed with the teaching-learning process. They are very existed in every meeting.
The students’ opinion in the use of communicative activities for teaching English is really
help them to know the meaning easily. There are some example answers or response from the
students:
1. “Senang, karena belajarnya nggak bosenin dan bisa bermain-main”
(Azzahra, Monday, October 23, 2017)
2. “Bu..ngajarnya di sini aja yaa...seneng kalau diajar bu indah”
(Bagus, Monday, October16, 2017)
3. “Saya seneng kalau menempel-menempel tadi bu..”
(Tegar, Monday, October23, 2017)
Most of the students in this class gave good responses, they enjoyed the learning
activity. They can learn with move their body. They learned a lot of things through the real
object that they were learning.
Discussion
After implementing the action, on October 16 and 23, 2017 in SDN Purwoasri 1 the
researcher have some reflections. It was done based on the observation in the teaching and
learning process, the students’ opinion, and the comments from each of us. Everybody had an
equal opportunity to express their ideas, opinion, and feelings. From the implementation of
the action above, some main findings would be described as follow. In introducing English as
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Foreign Language/EFL on children in preoperational stage or in the lowest class of primary
school, the researcher had conducted communicative activities as teaching technique.
Communicative activities contains using various interesting activities, arranging interesting
task, using media, and using classroom English. In using media, pictures was effective to
attract the students’ attention to involve in the teaching and learning process. In sticking
activity was very interesting for them. They could enjoy the activity and get involved in the
teaching and learning process. At the end of the meeting, the researcher with the help of the
students had to work extra to take the card off from the white-board. The use of a flannel
board to put some pictures and words was also effective to attract students’ attention to
actively involve in the activities. It seemed to me that a flannel board is something
interesting. And in the last, using the expression of ‘May I wash my hand, please” for asking
permission to go to a bathroom was effective for reducing the number of students who
wanted to go out of the classroom. Before the research was conducted, the English teacher
said that usually many students asking permission to go to a bathroom when the teaching and
learning process was going on.
CONCLUSION AND SUGGESTION
Conclusion
After discussing and analyzing the data, the researcher draws conclusion based on the
teaching English with the objectives to introduce EFL on children in preoperational stage as
follows: (1) The objectives of teaching English in the first grade or the lowest class of
primary school is to introduce English as Foreign Language/EFL on children in
preoperational stage. So, the students should try to learn English through communicative
activities as an alternative; (2) The implementation of communicative activities in
introducing English as Foreign Language/EFL on children in preoperational stage, contains
of using various interesting activities, arranging interesting task, using media, and using
classroom English; (3) Most of the students in this class gave good responses and they
enjoyed the learning activities. They were very existed in every meeting. The students’
opinion in the use of communicative activities for teaching English is really help them to
know the meaning easily. They can learn with move their body. They learned a lot of things
through the real object that they were learning.
Suggestion
Hopefully this research will give advantages. First, for the English teacher. This
research can motivate the English teacher to provide suitable materials, teaching technique,
and activities which are interesting and suitable for students in the early stage of Elementary
School. Second, the students of the 1st grade of SDN Purwoasri 1 Kebonagung. It is hoped
that the students obtain more knowledge after learning the tasks, so it will improve their
English proficiency.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS MELALUI MODEL
KONTEKSTUAL BERBASIS OUTING CLASS PADA
MAHASISWA PGSD STKIP PGRI PACITAN
Lina Erviana
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP PGRI Pacitan
email: linaerviana27@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya keterampilan proses sains mahasiswa pada mata
kuliah IPA. Bagaimana seorang pengajar mampu memilih teknik pembelajaran yang tepat
untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian tindakan kelas, yang berlangsung selama 2 siklus. Alur penelitian dimulai drai
tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian
berjumlah 29 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan tes, pengamatan praktikum,
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kontekstual berbasis
outing class berhasil meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa. Hal ini terbukti
dari adanya peningkatan rata-rata hasil tes siklus I 78 dan hasil tes siklus II rata-rata 85.
Model pembelajaran kontekstual berbasis outing class berhasil meningkatkan
keterampilan proses sains mahasiswa dengan persentase ketuntasan mula-mula 50%
meningkat menjadi 70% pada siklus I dan 90% pada siklus II.
Kata kunci: IPA, keterampilan proses sains, outing class

PENDAHULUAN
Outing Class tidak hanya memindahkan materi pembelajaran ke luar kelas. Tetapi
mengajak peserta didik untuk menyatu dengan alam dan melakukan aktivitas yang mengarah
pada terwujudnya perubahan perilaku terhadap lingkungan berupa perhatian, penyadaran,
tanggung jawab, dan tingkah laku. Ada berbagai bentuk implementasi Outing Class yang
dapat dilakukan yaitu: jelajah alam sekitar (JAS), karya wisata, praktikum lapangan, kemah,
praktik kerja lapangan, dan investigasi sosial. Peserta didik bisa menghayati bagaimana
kehidupan alam seperti suhu, iklim, udara, dan sebagainya.
Mc.Graw-Hill (2007:2) memberikan definisi sains : “Science is concerned
with making sense out of the environment”. Dapat diartikan bahwa sains
berkonsentrasi pada lingkungan sekitar. Carin & Sund (1985: 2) mendefinisikan sains
sebagai berikut:
Definition of science:
a. Attitudes: certain beliefs, values, opinions, for example, suspending judgement
until enough data has been collected relative to the problem. Constantly endeavoring to
be objective.
b. Processes or methods: certain ways of investigating problems, for example, making
hypotheses, designing and carrying out experiments, evaluating data, measuring, and so
on.
c. Products: facts, principles, laws, theories, for example, the scientific principle:
metals when heated expand.
Dapat diartikan bahwa definisi sains adalah:
a. Sikap : suatu yang pasti, nilai, pendapat, sebagai contoh menunda keputusan
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sebelum sejumlah data telah relatif stabil untuk suatu persoalan. Dengan konstannya
suatu percobaan maka menjadi objektif.
b. Proses atau metode : suatu jalan untuk memecahkan permasalahan, sebagai contoh
membuat
hipotesis, merancang dan
menyelesaikan
suatu
eksperimen,
mengevaluasi data, menilai, dan sebagainya.
c. Produk: fakta, prinsip, hukum, teori, sebagai contoh prinsip-prinsip sains.
Menurut Sumaji (1998: 117) sains merupakan bagian dari kehidupan kita dan kehidupan
kita merupakan bagian dari pembelajaran
sains.
Keterampilan dasar proses sains meliputi keterampilan mengamati (observing),
mengelompokkan
(clasifying),
mengukur
(measuring),
mengkomunikasikan
(communicating), meramalkan (predicting), dan menyimpulkan (inferring). Pendidikan tidak
mungkin mengabaikan proses interaksi dengan lingkungan.
Menurut Paul Suparno (1997: 81) dalam proses belajar siswalah yang harus aktif
mengembangkan pengetahuan mereka bukan guru ataupun orang lain. Siswa harus
bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan keaktifan siswa akan
membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka. Mereka akan
terbantu menjadi orang kritis menganalisis suatu hal karena mereka berpikir dan bukan
meniru saja. Menurut Badan Standar National
Pendidikan
(2007:6)
proses
pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Para ahli pendidikan sains berpendapat bahwa sains dipandang sebagai proses dan
produk. Namun, fakta di lapangan pembelajaran sains hanya menanamkan konsep atau materi
kepada peserta didik saja, tidak memperhatikan pengembangan proses dalam diri peserta
didik. Berdasrakan uraian di atas, maka pembelajaran sains hendaknya dapat
mengembangkan kedua dimensi tersebut. Sains sebagai proses meliputi keterampilan dan
sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk menciptakan produk sains. Apabila sains
mengandung proses dan produk maka dalam mengajar kepada peserta didik tidak hanya
menyampaikan produk sains saja melainkan juga harus dilatih kegiatan-kegiatan ilmiah yang
melibatkan berbagai keterampilan dasar yang dikenal dengan keterampilan proses sains.
Keterampilan itu akan menjadi roda penggerak utama dalam sebuah proses penemuan dan
pengembangan sikap sebagaimana para saintis.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah A c t i o n R e se a r c h a t a u penelitian tindakan kelas
dimana sekelompok pendidik dapat mengorganisasikan kondisi praktik pembelajaran
dan belajar dari pengalaman mereka sendiri (Wiriaatmadja, 2005:13). Berdasarkan
model Kemmis & MC. Taggart, penelitian tindakan kelas (PTK) dibagi menjadi 4
komponen atau tahap tindakan yaitu :
1.Tahap Perencanaan
Pada tahap ini dilakukan persiapan-persiapan sebagi berikut:
a. Menyusun satuan acara perkuliahan (SAP)
b. Menetapkan materi bahan ajar
c. Menyusun pendataan alat dan bahan ajar yang akan digunakan dalam praktek
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d. Menyusun alat evaluasi berupa lembar angket untuk mengetahui konsep dan
pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari.
e. Menyusun instrumen tes hasil belajar
1. Implementasi Tindakan
Deskripsi tindakan yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian adalah menerapkan
model pembelajaran kontekstual berbasis Outing Class, yaitu dengan tindakan sebagai
berikut:
a. Menyusun skenario pembelajaran
b. Menyampaikan tahapan atau skenario pembelajaran kepada mahasiswa
sebelum model Outing Class dilakukan.
c. Menyampaikan garis besar materi pembelajaran beserta teorinya.
d. Membentuk kelompok yaitu dengan memperhitungkan banyaknya
jumlah
mahasiswa. Serta memperhitungkan kondisi sekitar Outing Class. Kelompok tiap
kelas dibagi berdasarkan jumlah mahasiswa yang ada dengan anggota kelompok
sekitar 5-6 mahasiswa.
e. Memberi penjelasan terhadap materi atau obyek yang diteliti.
f. Menggali motivasi mahasiswa terhadap materi yang diteliti dengan berbagai
pertanyaan yang berkaitan dengan materi.
g. Mengintruksikan mahasiswa untuk mengamati dan mencatat hasil dari materi atau
objek hasil penelitian.
2. Observasi dan Evaluasi
Kegiatan ini dilakukan oleh seorang dosen dengan melakukan pengamatan sebagai
berikut:
a. Keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran atau perkuliahan berlangsung,
baik selaku individu atau anggota kelompok.
b. Kerjasama dalam kerja tim
c. Kedisiplinan mengikuti proses perkuliahan meliputi
etika berkomunikasi dalam
diskusi kelompok dan bagaimana penyelesaian terhadap tugas -tugas individu
maupun kelompok
sehingga bisa diselesaikan tepat waktu.
d. Keseriusan dan kreatifitas mahasiswa dalam pendemonstrasian terhadap materi atau
objek yang diteliti, serta menggali untuk menemukan gagasan lain dengan model
pembelajaran kontekstual berbasis Outing Class terhadap objek yang diteliti.
e. Tanggung jawab secara individu atau dalam kerja kelompok dalam praktik maupun
penyelesaian terhadap pertanyaan atau tugas-tugas yang diberikan.
Kegiatan evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada akhir perkuliahan
berupa:
1) Pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan setelah melakukan model
Outing Class.
2) Tes hasil belajar setelah mengikuti kegiatan Outing Class.
4. Analisis dan Refleksi
Berdasarkan hasil kegiatan observasi dan evaluasi, selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan pola sebagai berikut:
a. Hasil observasi dan evaluasi keterampilan sains berupa proses dan produk yang
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dihasilkan dipandang sebagai output atau hasil dari proses pembelajaran.
b. Selanjutnya dianalisis bagaimana peningkatan keterampilan sainsnya.
c. Menggali permasalahan selama kegiatan Outing Class berlangsung.
d. Menyusun upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk tindakan
yang akan diterapkan pada kegiatan berikutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Belajar Per Siklus
Siklus 1
Berdasarkan hasil perhitungan data pada tindakan siklus 1 dapat diketahui bahwa pada
pertemuan 1 rata-rata prosentase hasil belajar adalah 65,8% dan pada pertemuan 2 adalah
77,3%. Pada siklus 1 ini tujuan pembelajaran antara lain mahasiswa dapat menjelaskan
kegunaan dan kandungan zat dari makanan, dapat menyebutkan kandungan bahan kimia
alami dan bahan kimia buatan dalam makanan, serta dapat menjelaskan dampak bahan kimia
buatan bagi kesehatan manusia. Media dalam pembelajaran ini menggunakan media berbasis
lingkungan. Hal ini berarti media pembelajaran berbasis lingkungan menggunakan model
pembelajaran outing class mampu meningkatkan keterampilan proses sains sebesar 70%.
Keberhasilan ini karena dapat meningkatkan keaktifan siswa dan siswa praktik langsung
dengan obyek pembelajaran.
Siklus 2
Berdasarkan hasil perhitungan data pada tindakan siklus 2 dapat diketahui bahwa pada
pertemuan 1 rata-rata prosentase hasil belajar adalah 90,3% dan pada pertemuan 2 adalah
96%. Pada siklus 2 ini tujuan pembelajaran antara lain mahasiswa dapat menguji kandungan
karbohidrat, lemak, protein, dan glukosa dari makanan menggunakan larutan uji, siswa dapat
menjelaskan gangguan dalam sistem pencernaan manusia dan penyebabnya
Model outing class yang dilaksanakan berupa kegiatan praktikum di luar ruangan dan
berhasil meningkatkan keterampilan proses sains dengan persentase peningkatan mula-mula
sebesar 50% meningkat menjadi 70% pada siklus 1. Dan pada siklus 2 meningkat menjadi
90%.
Keberhasilan ini karena dapat meningkatkan keaktifan dan mahasiswa praktik langsung
dengan obyek pembelajaran. Yakni mereka membawa bahan yang ada di lingkungan sekitar.
Sedangkan respon mahasiswa terhadap kegiatan praktikum adalah positif.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai
berikut: pelaksanaan model perkuliahan outing class pada aktivitas mahasiswa berkategori
“baik”. Model outing class berhasil meningkatkan keterampilan proses sains dengan
persentase peningkatan mula-mula sebesar 50% meningkat menjadi 70% pada siklus 1. Dan
pada siklus 2 meningkat menjadi 90%.
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ANALISIS KEGIATAN BIMBINGAN KONSELING DI MI MUHAMMADIYAH
BALEHARJO
Mega Isvandiana Purnamasari
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Email: megaisvandiana@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk 1) menganalisis bentuk layanan bimbingan dan
konseling yang diberikan pada siswa kelas 6 di MI Muhammadiyah Baleharjo. 2)Untuk
mengetahui proses bimbingan dan konseling yang diberikan pada siswa kelas 6 di
Muhammadiyah Baleharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.Data diambil
dengan teknik wawancara. Objek penelitian ini yaitu proses bimbingan dan konseling.
Subjek penelitian ini yaitu Bapak Ibu guru.Penelitian dilaksanakan di MI Muhammadiyah
Baleharjo pada bulan Agustus sampai Oktober.Data diambil dengan teknik
wawancara.Teknik Anlasis data dilakukan dengan teknik triangulasi yang dikembangkan
oleh Miles dan Huberman dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan
Penyimpulan. Proses penyimpulan dan verifikasi data dilakukan dengan mengkroscek
dengan teori-teori dan norma yang berlaku. Berdasarkan Hasil dapat diperolah beberapa
Kesimpulan yaitu 1) Pembimbingan Pribadi, Sosial, Belajar, dan Karier. 2) Proses
Pembimbingan dilakukan dalam bentuk TIM dan dilakukan secara tidak langsung atau di
masukan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan
Kata Kunci: Bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar

PENDAHULUAN
Siswa Sekolah Dasardikategorikan dalam periode proses perkembangan akhir. Pada
periode ini tugas diberikan sesuai dengan kemampuan yang didasarkan pada tahapan
perkembangannya. Tugas perkembangan itu (Widada, 2013) yaitu (1) belajar keterampilan
fisik yang diperlukan dalam bermainan yang ringan-ringan atau mudah, (2) membentuk
sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh, (3)
belajar untuk bergaul dan bermain Bersama dengan teman seusianya, (4) belajar
menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai wanita atau pria, (5) Mengembangkan
keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung, (6)
mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan
sehari-hari, (7)
mengembangkan kata hati, moral dan ukuran nilai-nilai, (8) mengembangkan sikap-sikap
dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat.
Tugas-tugas perkembangan tersebut dilaksanakan para siswa baik secara sadar
ataupun tidak sadar akan membentuk karakter siswa. Kondisi psikologi siswa yang berbedabeda menjadi pertimbangan utama bagi guru dalam memberikan tugas yang sesui dengan
periode perkembangan ini.Tugas yang diberikan guru pada siswa tentu saja dapat
memberikan efek positif dan efek negative. Efek-efek tersebut yaitu (1) terdapat siswa yang
berhasil menyelesaikan tugas dan semakin terdorong untuk belajar, (2) terdapat siswa yang
tidak berhasil menyelesaikan tugas dan semakin terdorong untuk bisa berhasil, (3) terdapat
siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dan sudah cukup puas serta tidak mau berusaha lagi,
(4) terdapat siswa yang tidak berhasil dan merasa tertekan dengan adanya tugas.
Siswa yang tidak berhasil dalam mengerjakan tugas dan sudah merasa puas dengan
hasilnya perlu mendapatkan penangan khusus berupa layanan bimbingan dan
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konseling.Layanan ini merupakan layanan khusus yang diberikan agar siswa memperoleh
penanganan yang sesui dan mampu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan
minatnya. Selain itu, layanan ini akan membantu siswa dalam mengenali dirinya sendiri,
lingkungannya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.Layanan bimbingan dan
konseling dapat berupa penyampaian informasi, member pengarahan dan motivasi, layanan
tes, memberikan resiko atas pilihan yang ada dan nasehat jika perlu.
Tahap perkembangan setiap anak akan sangat berbeda dalam kaitanya dengan potensi
dan minat yang dimiliki. Sebisa mungkin hal ini menjadi perhatian para guru dalam
menyampaikan setiap materi dalam kegiatan pembelajaran dan pihak sekolah dalam
memproses kurikulumnya sedemikian sehinggga dapat memfasilitasi setiap siswa.Hal ini
yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tentang kegiatan bimbingan dan konseling
di sekolah dasar.Implementasi dari kegiatan bimbingan dan konseling harus dilakukan guru
sesuai dengan fase perkembangan anak di sekolah dasar. Lebih menarik lagi penelitian ini
dilakukan di sekolah dasar yang memiliki siswa yang tidak banyak, sehingga akan terlihat
keseriusan para guru kelas dan sekolah dalam mengamati para siswanya. Adapun penelitian
bertujuan untuk 1) Untuk menganalisis bentuk layanan bimbingan dan konseling yang
diberikan pada siswa kelas 6 di MI Baleharjo dan 2) Untuk mengetahui proses bimbingan dan
konseling yang diberikan pada siswa kelas 6 di MI Baleharjo.
KAJIAN LITERATUR
Bimbingan dan Konseling
Mugiarso (2007: 4) berpendapat bahwa bimbingan merupuakan proses pemberian
bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu
dengan memanfaatkan kekuatan dari dalam individu. Bimbingan diberikan secara sistematis
dan berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya Amti (1991) berpendapat bahwa
bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepaa individu agar ia dapat mandiri dengan
menggunakan bahan berupa interkasi, nasihat, gagasan dan asuhan.
Shertzer dan Stone(Mugiarso 2007: 54) menyatakan menjelaskan bahwa konseling
merupakan suatu proses dimana konselor sekolah membantu konseli dalam membuat
interpretasi-interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana,
penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuatnya. Selanjutnya mengartikan konseling sebagai
upaya yang ditempuh dalam rangka membantu individu melalui proses interaksi pribadi agar
konseli dapat memiliki tanggung jawab yang lebih dan dapat memecahkan maslah yang
sedang dihadapi (Nurihsan, 2006; Prayitno dan Amti , 2004; dan Winkel, 2004).
Menurut Nurihsan (2003: 12) menyatakan bahwa tujuan pemberian layanan
bimbingan dan konseling pada individu yaitu, a)Merencanakan kegiatan penyelesaian studi,
perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. b) Mengembangkan
seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. c) Menyesuaikan diri
dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. dan d)Mengatasi
hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan
pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.
Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar mengembangkan sejumlah
fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.
Fungsi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Tohirin (2007: 3996
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50) menyebutkan 9 fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pencegahan, Pemahaman
pengentasan, pemeliharaan, penyaluran, penyesuaian, pengembangan, perbaikan, serta
advokasi. Selanjutnya Nurihsan (2003) menyatakan bahwa minimal terdapat empat fungsi
bimbingan dan konseling yaitu fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi
adaptasi, fungsi penyesuaian. Prayitno dan Erman Amti (2004: 196-217) menyatakan
fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi
pengentasan, serta fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Walgito (2010: 7-9)
menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling meliputi “ fungsi pemahaman
fungsi pencegahan fungsi pengentasanfungsi pemeliharaan dan pengembangan.
Lingkup bimbingan dan konseling di sekolah dapat ditinjau dari empat segi(Sukardi
dan Nila Kusmawati, 2008 ; Tohirin, 2007) yaitu
a. Segi fungsi, bimbingan dan konseling di sekolah berfungsi untuk: pemahaman,
pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan;
b. segi sasaran, bimbingan dan konseling di sekolah diperuntukkan bagi seluruh siswa
dengan tujuan agar siswa secara individual mencapai perkembangan optimal melalui
kemampuan pengungkapan-pengenalan penerimaan diri dan lingkungan, pengambilan
keputusan, pengarahan dan perwujudan diri;
c. Segi pelayanan, bimbingan dan konseling mencakup pelayanan orientasi, informasi,
penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok,
konseling kelompok, serta kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, himpunan
data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus;
d. Segi masalah, bimbingan dan konseling di sekolah mencakup empat bidang yaitu
pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Peran Guru dalam bimbingan dan konseling
Selain mengajar guru memiliki peranan penting dalam pelaksaan tugas bimbingan dan
konseling.Implementasi kegiatan bimbingan dan konseling memiliki peranan vital dalam
menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Pentingnya peranan guru dalam
pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran.Sardiman (2001: 142) berpendapat bahwa terdapat sembilan peran guru
kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling yaitu:
a) Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif,
laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun
umum.
b) Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan
lain-lain.
c) Motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta
reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya
(aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses
belajar-mengajar.
d) Director, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa
sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
e) Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar-mengajar.
f) Transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan
pengetahuan.
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g) Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajarmengajar.
h) Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
i) Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang
akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak
didiknya berhasil atau tidak.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode
penelitian kualitatif berbentuk studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian terhadap
satu individu, keluarga, kelompok institusi sosial, dan masyarakat tentang penentuan
faktor dan hubungan antar faktor sehingga memperoleh informasi tentang perilaku atau
status subjek yang diteliti secara rinci dan mendalam, diantaranya tentang latar
belakang dan sifat atau ciri-ciri yang khas dari kasus tersebut (Suprapto, 2013: 15).
Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Muahammadiyah Baleharjo pada bulan
Agustus – Oktober tahun 2017.Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu kegiatan
bimbingan dan konseling di sekolah yang meliputi bentuk, proses, dan jenis layanan yang
diberikan kepada siswa.
Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak
terstruktur, sehingga tidak memakai pedoman wawancara yang telah ditentukan secara
sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar
peneliti lebih fleksibel dalam melakansakan wawancara dengan guru kelas dan kepala
sekolah.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan tahapan-tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penyimpulan.Proses reduksi data pada penelitian ini dititk beratkan pada proses,
bentuk-bentuk, dan jenis layanan yang diberikan guru pada siswa dalam kegiatan bimbingan
dan konseling. Proses penyajian data dilakukan dengan memberikan gambaran hasil
wawancara yang telah direduksi berdasarkan kategori bentuk dan jenis layanan bimbingan
dan konseling yang diberikan. proses penyimpulan dan verifikasi dilakukan dengan
mengkroscek hasil wawancara dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. Pada kasuskasus terbarukan proses penyimpulan dilakukan dengan prinsip logika yang sesui dengan
norma-norma yang ada.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bimbingan dan konseling di MI Muhammadiyah dilakukan secara tim. Tim terdiri
dari semua guru yang ada di sekolah ini. Data bimbingan dan konseling diperoleh dengan
mewawancarai guru kelas VI. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan beberapa bagian,
baik yang dilakukan secara tersendiri ataupun sudah include dalam pembelajaran.
Pembimbingan dan konseling tersebut diantaranya yaitu bimbingan pribadi, bimbingan
sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. Sedangkan konseling diberikan ketika
terdapat siswa yang bermasalah sedang sampai berat. Berikut diberikan gambaran data yang
diperoleh saat wawancara dengan guru kelas VI.

98

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Sekolah dengan siswa yang kurang menjadi perthatian khusus, lebih-lebih lagi terkait
dengan input yang masuk di sekolah tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi guru-guru MI
Muhammadiyah Baleharjo dalam melakukan pembimbingan dan konseling.
Pembimbingan yang diberikan oleh guru di sekolah ini meliputi pembimbingan
pribadi, pembimbingan sosial, pembimbingan belajar, dan pembimbingan karier.
Pembimbingan-pembimbingan tersebut dilakukan dengan kerjasama tim antar guru di
sekolah ini baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selain itu guru
melakukan kerja sama dengan para wali murid untuk melakukan pembimbingan di rumah.
Bimbingan pribadi dapat membantu siswa dalam membentuk karakter psikologi yang
dewasa dan matang dalam mengenali dirinya. Pembimbingan pribadi dilakukan dengan
memperhatikan tingkat kondisi dari indikator setiap aspek-aspek. 1) Aspek Ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada aspek ini tingkat motivasi siswa dalam mengenal agama
rendah, tingkat siswa menjadikan agama sebagai pedoman hidup rendah, Kurang memiliki
kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia diawasi Tuhan (sedang), Tingkat rasa malas
melaksanakan sholat tinggi, dan tingkat bersyukur dan bersabar masih rendah. 2) Aspek
sistem Nilai. Pada aspek ini tingkat kebiasaan siswa dalam berbamain masih tinggi. Tingkat
kebiasaan manja sedang, dan tingkat kedisipilan yang rendah. 3) Aspek kemandirian
Emosional. Pada aspek ini tingkat kekanak-kanakan yang tinggi, rasa iklash yang rendah, dan
belum bisa mengatasi rasa frustasi. 4) aspek Pengembangan keterampilan intelektual. Pada
aspek ini Tingkat kemampuan dalam mengambil keputusan rendah dan tingkat
memperhitungkan baik-buruk dan rugi untung masih rendah.
Adapun solusi bimbingan yang diberikan oleh pihak sekolah pada kondisi pribadi ini
yaitu selain memberikan motivasi di dalam kelas, sekolah memiliki program, membaca
alquran bersama-sama di saat jam pertama kelas dimulai, sholat dzuhur berjmaan setiap jam
aktif sekolah dan sholat dzhuha berjamaah setiap seminggu sekali. Selain itu, guru juga
bekerjasama dengan walimurid agar memperhatikan sholat dan mengaji anak-anaknya ketika
di rumah.
Bimbingan sosial diberikan dengan tujuan agar siswa dapat beradaptasi dengan
lingkungan dalam sekolah dan luar sekolah. Aspek-Aspek yang menjadi perhatian yaitu 1)
Aspek Berperilaku sosial yang bertanggung jawab. Pada aspek ini, siswa masih sulit dalam
menerima kritkan temannya, kurang bisa memahami tatakarama dalam pergaulan, dan
partisipasi dalam kegiatan di sekolah dan masyarakat masih sedang hanya bersifat ikutikutan. 2) Aspek Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Pada aspek
ini, tingkat siswa merasa malu untuk berteman dengan lawan jenis adalah sedang, tingkat
siswa tidak tidak senang kepada teman yang suka mengkritik/mengganggu adalah tiggi dan
memiliki rasa iri yang sedang.
Pada pembimbingan sosial, solusi yang diberikan oleh guru-guru sekolah ini yiatu,
membiasakan berjabat tangan ketika masuk kelas di jam pertama dan jam terakhir selesai,
membuat peraturan yang mengatur penggunaan perangkat gawai di sekolah, memberikan
petunjuk penggunaan gawai dan internet secara positif dalam berkomunikasi dan pencarian
infomasi. Mengajak para siswa melakukan kerja bakti di hari-hari tertentu.
Layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam meningkatan minat dan
motivasi belajar siswa. Adapun tingkat kondisi aspek-askpek yang menjadi perhatian yaitu
siswa emiliki tingkat kebiasaan belajar yang sedang, siswa memiliki kemampuan belajar
99

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

yang efektif yang rendah, tingkat kemampuan siswa mengatasi kesulitan rendah, tingkat
intensitas siswa dalam membaca buku rendah, tingkat kemampuan siswa membagi waktu
rendah, dan tingkat ketertarikan siswa terhadap pelajaran tertentu sedang.
Pembimbingan Karier diberiikan oleh guru-guru di MI Baleharjo kelas 6 dengan
memberikan motivasi dan arahan kepada para siswa agar dapat menentukan pilihan sekolah
sejalnjutnya yang di tuju. Pembimbingan dilakukan dengan memberikan gambaran terhadap
sekolah-sekolah tingkat lanjut berbasis agama.
Pelayanan bimbingan yang diberikan guru pada muridnya, secara tidak langsung
memberikan telah menjalankan sesuai dengan fungsi dari bimbingan itu sendiri. Fungsifungsi tersebut yaitu pencegahan, Pemahaman pengentasan, pemeliharaan, penyaluran,
penyesuaian, pengembangan, perbaikan, serta advokasi, adaptasi, dan pemahaman (Tohirin,
2007; Prayitno & Amti).
Adapun natinya, dengan berjalannya fungsi tersebut dapat
mecerdaskan dan membentuk siswa-siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dasar.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, pembimbingan pribadi,
sosial, belajar, dan karier yang ada di MIM Baleharjo sudah berjalan dilakukan oleh guru
kelas. Proses Pembimbingan dilakukan dalam bentuk TIM dan dilakukan secara tidak
langsung atau di masukan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan
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TRADISI KENDURI:
PRAKTIK BUDAYA LOKAL ISLAM NUSANTARA DI PACITAN
Mukodi
STKIP PGRI Pacitan
Email: mukodi@yahoo.com
Abstrak:
Kenduri sebagai kekayaan khasanah kebudayaan Islam nusantara di Indonesia menjadi
bagian dari penanda status sosial baru di Kabupaten Pacitan. Kondisi ini dapat dilihat
secara implisit dari subjek, objek, dan beragam pernak pernik prosesi kenduri di Pacitan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang sifatnya kualitatif
deskriptif. Penelitian mengambil objek kenduri sebagai telaah kajian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) tradisi keduri atau selametan diberbagai wilayah di Kabupaten
Pacitan masih terlaksana, walau sudah ada pergeseran nilai yang terjadi; (2) pergeseran
nilai dalam tradisi kenduri dapat diidentifikasi menjadi tiga aspek, meliputi filosofisparadigmatik, berkurangnya kekhusukan dan kekhidmatan dalam pelaksanaan dan mulai
hilangnya ugo rampe dalam kenduri.
Kata kunci: kenduri, Islam nusantara, budaya lokal, dan Pacitan.

PENDAHULUAN
Sebagai negara kepualauan, Indonesia memiliki pelbagai kebudayaan, adat istiadat,
tradisi dan kearifan lokan yang melimpah. Kenduri merupakan satu diantara sekian
kebudayaan yang dimiliki negara yang berpenduduk mayoritas Islam ini. Tradisi, kebiasaan
dan praktik pelaksanaan kenduri sudah dimulai sejak berabad abad lama. Ada sebagaian
pakar kebudayaan Islam yang mengatakan, kenduri lahir sebelum datangnya Islam, yakni
pada masa kerajaan yang memeluk agama Hindu. Ada yang berpendapat, kenduri berlaku
sejak datangnya Islam di pulau Jawa, dan lain semacamnya.
Hanya saja poin terpenting yang perlu diunggap adalah bagaimana potret kenduri jika
dilihat dari perspektif Islam nusantara. Kaca mata Islam nusantara menjadi menarik
digunakan sebab perkembangan kenduri dari tahun ke tahun telah mendapatkan sentuhan
budaya. Lebih dari itu, pelaksanaan kenduri dipelbagai tempat telah menjadi penanda status
sosial kemasyarakatan, tak terkecuali di Kabupaten Pacitan.
Ditilik secara historis, bahwa kenduri merupakan salah satu tradisi, adat istiadat yang
menjadi ciri khas kebudayaan lokal masyarakat Jawa. Kenduri—sering juga disebut
slametan—adalah upacara ritual keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial
(Geertz, 1981: 13). Menurut KBBI online kenduri adalah perjamuan makan untuk
memperingati peristiwa, minta berkat, dan sebagainya; selamatan: mereka mengadakan-untuk menujuh hari neneknya;--arwah selamatan memperingati atau mendoakan roh (jiwa)
orang yang telah meninggal.
Bahkan, keberadaan tradisi kenduri sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara.
Hingga saat ini belum ada sumber otentik kapan, dan siapa yang membudayakan kenduri di
Indonesia. Hanya saja, tradisi kenduri disinyalir kuat berasal dari pengaruh kebudayaan
Hindu atau Budha. Namun demikian, ada juga yang menganggap bahwa tradisi kenduri
berasal dari Campa. Tak heran, jika Agus Suyoto sebagaimana dikutip Ismail
mengungkapkan bahwa catatan sejarah menunjukkan orang Campa memperingati kematian
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seseorang pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu hari. Orangorang Campa juga menjalankan peringatan khaul, peringatan hari Assyuro dan perayaan
Maulid Nabi Muhammad SAW. Atas dasar inilah tidak menutup kemungkinan asal usul
kenduri pun dipengaruhi oleh kebudayaan Campa yang melanggengkan tradisi lokal asal
empunya. (Ismail Sutrisno, 2012).
Hal ini dikuatkan oleh Ridhwan sebagaimana dikutip (Muqoyyidin, n.d.) bahwa hasil
dari proses dialog dan dialektika antara Islam dengan budaya lokal Jawa, melahirkan
perpaduan tata nilai Islam dan budaya Jawa dengan menampilkan dua model keagamaan,
yaitu: (1) Islam Jawa yang sinkretis dengan melahirkan perpaduan antara unsur Hindu-Budha
dengan Islam; (2) Islam yang Puritan atau model keagamaan dengan mengikuti ajaran agama
secara ketat.
Namun demikian, seiring kemajuan zaman tradidi dan budaya kenduri mengalami
pergeseran tata nilai, dan penanda-penanda baru. Dalam konteks itu, artikel ini akan
difokuskan bagaimana potret keduri ditilik dari perspektif budaya Islam nusantara, dan
bagaimana perbedaan penyelenggaraan kenduri di zaman now dilakukan.
METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang sifatnya kualitatif
deskriptif. Hal ini didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang menuntut peneliti untuk
melakukan eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah yang diteliti
melalui hubungan yang intensif dengan sumber data. Peneliti menggunakan data berupa
uraian mengenai kegiatan, sistem kerja atau perilaku subyek yang diteliti, persepsinya dan
aspek-aspek lain yang berkaitan dengan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan
studi dokumentasi. Uraian seperti ini biasanya sangat sulit untuk ditangani melalui prosedur
tertentu, tapi menuntut prosedur metode deskriptif kualitatif. Metode ini diarahkan untuk
menetapkan suatu situasi pada waktu penelitian itu dilakukan.
Penelitian ini dilakukakan di wilayah Kabupaten Pacitan. Desa Mantren Kecamatan
Kebonagung, Desa Gawang Kecamatan Kebonagung, dan Desa Sendang Kecamatan
Donorojo dijadikan sebagai purposive sampling. Adapun yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah tokoh masyarakat, guru ngaji, masyarakat awam, dan para tamu
undangan kenduri serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Agar
memperoleh data yang sesuai dengan problematika penelitian, maka observasi partisipatif,
wawancara mendalam dan dokumentasi menjadi bagian terpenting dari pengumpulan data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tradisi Keduri Di Kabupaten Pacitan Dalam Khasanah Budaya Islam Nusantara
Bagi masyarakat Pacitan, kenduri atau selametan merupakan salah satu tradisi yang
sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang di akar rumput. Menurut (Geertz, 1981:
13) kenduri atau selametan merupakan salah satu tradisi, adat istiadat yang menjadi ciri khas
kebudayaan lokal masyarakat Jawa. Kenduri—sering juga disebut slametan—adalah upacara
ritual keagamaan yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial (Geertz, 1981: 13). Lebih
dari itu, kenduri pada hakikatnya merupakan bentuk ketundukan seorang hamba pada
Tuhannya. Ia menjadi bagian dari laku spritual manusia kepada Sang Kholiq, Allah SWT.
Tujuannya untuk memohon ampunan, pertolongan, kemudahan atas segala urusan. Secara
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historis, rekam jejak tradisi kenduri di Pacitan, laiknya tradisi kenduri di wilayah-wilayah
Nusantara lainnya, tidak terlacak secara jelas. Hanya saja, sementara para ahli berpendapat
bahwa tradisi kenduri di Nusantara, tak terkecuali di Pacitan diyakini meneruskan tradisi dan
kebudayaan Hindu-Budha, sekitar abad XVIII Masehi. Kedatangan Islam sebagai Agama
Samawi tidak lantas memberangus tradisi dan budaya penduduk lokal setempat yang sudah
ada, melainkan tetap akomodatif terhadap tradisi dan budaya-budaya tersebut.
Kenduri pun sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan masyarakat tetap
dipertahankan hingga sekarang. Pelaksanaan kenduri biasanya disertai oleh beberapa
peristiwa yang melatarbelakangi, di antaranya; Pertama, kenduri dilakukan untuk melakukan
permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Misalnya, sesorang akan melaksanakan; (1)
pernikahan; (2) khitanan; (3) membangun rumah; (4) menempati rumah; (5) pindah rumah;
(6) ujian sekolah; (7) melakukan perjalanan jauh dan lain sebagainya; Kedua, kenduri
dilakukan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia; (1) bedah bumi--menggali kubur--;
(2) nelung dino--mendoakan orang yang meninggal pada hari ketiga--; (3) mitong dino-mendoakan orang yang meninggal pada hari ketujuh--; (4) matang puluh--mendoakan orang
yang meninggal pada hari keempat puluh--; (5) nyatus--mendoakan orang yang meninggal
pada hari keseratus--; (6) nyewu--mendoakan orang yang meninggal pada hari keseribu--; dan
(7) mendak siji-- mendoakan orang yang meninggal pada tahun pertama kematiannya, dan
seterusnya. Ketiga, kenduri dilakukan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah
SWT kepada yang bersangkutan dan keluarga. Sebut saja, (1) kenduri syukuran ulang tahun
kelahiran; (2) kenduri syukuran ulang tahun pernikahan; (3) kenduri syukuran telah
menunaikan ibadah haji atau umroh; (4) kenduri syukuran mendapatkan promosi jabatan; (5)
kenduri syukuran dapat membeli barang-barang istimewa, misalnya sepeda motor baru, mobil
baru dan lain sepadannya.
Pelbagai motif peristiwa kenduri tersebut di atas, digambarkan sebagaimana gambar 1
berikut ini:
Kenduri:
permohonan selametan

•(1) pernikahan; (2) khitanan;
(3) membangun rumah; (4)
menempati rumah; (5)
pindah rumah; (6) ujian
sekolah; (7) melakukan
perjalanan jauh.

Kenduri:
permohonan ampunan

•(1) bedah bumi; (2) nelung
dino; (3) mitong dino; (4)
matang puluh; (5) nyatus; (6)
nyewu; (7) mendak siji

Kenduri:
syukur bilnikmat

•(1) ulang tahun kelahiran; (2)
ulang tahun pernikahan; (3)
ibadah haji atau umroh; (4)
promosi jabatan; (5) membeli
barang-barang istimewa.

Gambar 1.
Motif Peristiwa Kenduri Di Kabupaten Pacitan
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Gambar 1 tersebut di atas, merupakan gambaran autentik tentang kearifan lokal
masyarakat Pacitan yang direproduksi dari rahim alkulturasi tradisi dan budaya HinduBudha-Islam yang hingga kini masih ada dan dipertahankan praktiknya. Hal ini pun diperkuat
oleh (Moh. Khairuddin, 2015) dalam risetnya yang berjudul “Tradisi Selametan Kematian
dalam Tinjauan Hukum Islam dan Budaya” menjelaskan bahwa ritual upacara selametan
merupakan esensi dari budaya Jawa yang menggambarkan animisme, dinamisme, Hindu, dan
Budha. Setelah Islam masuk dan hidup di masyarakat Jawa, melalui dakwah yang diperankan
Wali Songo dalam penyebaran Agama Islam yang dilakukan secara ‘persuasif’ dan
pendekatan kultural/budaya sehingga melahirkan akulturasi budaya yang khas antara Islam
dan budaya lokal Jawa. Masyarakat Pacitan pada umumnya dan masyarakat pedesaan di
Kabupaten Pacitan pada khususnya masih memegang teguh tradisi dan budaya kenduri
dengan baik. Hanya saja, tata cara, pengemasan, dan kekhidmatan pelaksanaannya berbedabeda, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Lebih dari itu, kenduri juga dapat menjadi elan vital ketahanan keluarga. Mengapa
demikian? Sebab, kenduri sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan Islam nusantara
memerankan fungsi yang sangat vital. Adanya kenduri mengisi ruang hampa sendi-sendi
kehidupan. Setidaknya ada sepuluh elan vital praktik kenduri di Indonesia. Yakni,
menyambung tali silaturrahmi, membuka ruang shodaqah, meningkatkan kualitas gizi
keluarga (jama’ah), melestarikan budaya gotong royong, membudayakan tradisi bersyukur,
mengingatkan atas kematian, mengenang dan mendo’akan keluarga yang sudah meninggal,
dan meningkatkan kualitas beragama. Lebih jelasnya pada gambar 2 berikut ini:

meningkat
kan
kualitas
beragama
mendo’aka
n keluarga
yang telah
mati

menyambu
ng tali
silaturrah
mi

membuka
ruang
shodaqah

Elan Vital Praktik
Kenduri

mengingat
kan atas
kematian

membuday
akan
tradisi
bersyukur

peningkata
n gizi
keluarga

melestarik
an budaya
gotong
royong

Gambar 2
Elan Vital Praktik Kenduri
Gambar 2 tersebut di atas, merupakan praktik kenduri yang dilaksanakan diberbagai
wilayah di Kabupaten Pacitan. Walau harus diakui, pelaksanaannya dari masa ke masa
mengalami pasang surut dan terjadi pergeseran nilai.
Pelaksanaan Kenduri Di Zaman Now Dilihat dari Perspektif Pergesekan Budaya
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Pelaksanaan kenduri atau selametan dari wilayah-wilayah di Pacitan mempunyai
variasi dan pengembangan yang berbeda-beda, baik cara pengemasan, maupun tata aturan
bacaan do’a di dalamnya. Namun demikian, secara umum, pelaksanaan kenduri yang lazim
dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dapat digambarkan sebagai berikut:
Biasaya para tamu undangan yang sudah diundang memasuki rumah si-empunya
hajat dengan berkelompok atau bergerombol terlebih dahulu. Mereka cenderung
menunggu teman, dan para tamu undangan lainnya di sekitar rumah sang empunya
hajat. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang membuat janji terlebih dahulu untuk
berangkat bersamaan, atau berkumpul dirumah si fulan, atau perempatan jalan, dan lain
sebagainya. Sebelum tamu undangan masuk ke rumah, si empun hajat berdiri didepan
pintu untuk memberi penghormatan, terkadang juga ditemani sang anak, atau famili.
Tamu undangan pun masuk satu persatu sesuai rombongan yang berkumpul di luar
rumah. Yang tua, atau dituakan yang memimpin masuk. Kesempatan ini juga
digunakan untuk menanyakan perihal kesehatan, dan keluarga sebagai tanda keakraban
di antara mereka. Sesaat kemudian, para tamu sudah duduk ditempat yang telah
disiapkan. Yang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa, guru ngaji, guru sekolah
umum, pegawai negeri, tokoh pemuda, dan keluarga si empunya biasanya duduk di
dalam ruang utama. Kemudian yang lainnya duduk di ruang kedua, atau di kursi-kursi
di halaman yang sudah disiapkan.
Setelah beberapa saat tamu undangan dan tuan rumah bercengkrama dan
berbincang sekadarnya, modin atau tokoh masyarakat yang ditunjuk si empunya hajat
mulai membuka acara dengan menggunakan bahasa Jawa. Setidaknya ada tiga hal yang
disampaikan; (1) memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan shalawat kepada
Nabi Muhammad SAW sebagai kata pembuka; (2) mengucapakan selamat datang,
terimakasih, dan permohonan maaf kepada para tamu undangan yang berkenan
menghadiri undangan tuan rumah dengan segala kekurangan yang ada; (3) menuturkan
tujuan dan maksud si empunya hajat, misalnya; pernikan anaknya yang akan
berlangsung lancar; khitan anaknya, syukuran, atau semacamnya. Kemudian,
pembukaan pun diakhiri dan waktu selanjutnya diserahkan kepada seseorang yang
sudah ditunjuk oleh tuan rumah yang memimpin tahlil, atau membaca Surat Yasin.
Lazimnya, diberikan kepada sang modin, guru ngaji, atau kiai lokal setempat.

Gambar 3. Kenduri Khitanan: Membaca
Barjanji

Gambar 4. Kenduri Khitanan: Membaca
Barjanji

Setelah bacaan tahlil atau Surat Yasin selesai. Para pemuda dan anggota keluarga
memberikan jamuan sederhana seadanya. Hindangan yang tersaji, tergantung
kemampuan si empunya rumah. Lazimnya, hindangan yang disajikan, di antaranya nasi
rames, nasi rawon, nasi kupat, soto ayam atau daging dan pula model prasmanan. Para
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tamu undangan yang berada di ruang utama biasanya didahulukan, kemudian anak-anak
kecil, dan para tamu lainnya. Sambil menyantap menu yang dihidangkan mereka pun
berbincang dengan para tamu yang duduk di sisi kiri, atau kanan. Topiknya mengalir
apa adanya, mulai persoalan pertanian, benih, hama, bahkan masalah politik tergantung
siapa yang memulainya terlebih dahulu. Jika, menu makanan yang dihidangkan selesai
dinikmati, para petugas yang terdiri dari pemuda dan angota keluarga si empunya
rumah mengambil piring atau mangkok ke dapur dan menggantinya dengan minuman
berupa teh hangat atau kopi. Tak lupa rokok kretek atau mild disuguhkan sebagai
pelengkap. Ruangan pun penuh asap rokok, dan nampaknya mereka sudah biasa
merasakan kondisi seperti ini.

Gambar 5.Kenduri Kematian:
Mitung Dino

Gambar 6. Kenduri Kematian:
Mitung Dino

Apabila dirasa sudah tepat waktunya, si empunya rumah memberikan kode agar
berkat--sebutan untuk snack ringan atau nasi beserta lauk pauknya yang dikemas ke
dalam kerdus atau tempat plastik untuk dibawa pulang kepada tamu undangan--untuk
dibagikan oleh para petugas. Mereka pun dengan cekatan, sigap membagi, laiknya pada
saat membagikan makanan dan minuman di awal. Suara canda tawa, tetap terdengar
ramai hingga akhirnya modin atau tokoh agama membaca shalawat, “allahumashalli’ala
muhammad” dan jamaah menimpali dengan membaca, “allahummashali’alahi” sebagai
tanda selesainya kenduri di rumah si empunya hajat. Lalu tuan rumah beserta anggota
keluarga berdiri di depan pintu sebagaimana waktu tamu datang untuk memberikan
penghormatan sebagai ucapan terimakasih kepada khalayak yang hadir.
Gambaran tersebut di atas, merupakan pelaksanaan kenduri yang lazim terjadi disetiap
momentum. Hanya saja, seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi
informatika tradisi kenduri mengalami pergeseran budaya dan tata nilai didalamnya. Menurut
pengamatan saya, setidaknya ada tiga nilai yang bergeser dari prosesi dan esensi kenduri di
masyarakat Pacitan, yakni: (1) terjadinya sendimentasi pemahaman filosofis-paradigmatik;
(2) berkurangnya kekhusukan dan kekhidmatan; (3) mulai hilangnya ugo rampe (media
skender kenduri berupa kembang, bubur merah, bubur putih, pisang setangkep) dalam prosesi
upacara kenduri. Lihat tabel 1 berikut ini:
Tabel 1.
Perbedaan Kenduri Tempo Dulu dan Zaman Now
Pelaksanaan Kenduri Tempo Dulu:
Sekitar Medio 70-an 80-an
Kuatnya
pemahaman
filosofisparadigmatik makna kenduri di akar
rumput (grass root)
Para undangan kenduri khusukan dan
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Terjadinya sendimentasi pemahaman
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Pelaksanaan Kenduri Tempo Dulu:
Sekitar Medio 70-an 80-an
kekhidmat dalam mengikkuti semua
proses
Lengkapnya ugo rampe perangkat
kenduri, sebut saja kembang setaman,
bubur merah, bubur putih, pisang
setangkep, dan lain-lain.

Pelaksanaan Kenduri Zaman Now
kekhidmatan para undangan
Mulai hilangnya perangkat kenduri, sebut
saja kembang setaman, bubur merah,
bubur putih, pisang setangkep, dan lainlain.

Ketiga pergeseran tradisi kenduri tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama,
pergeseran paradigmatik-filosofis kenduri. Masyarakat di akar rumput tidak banyak
memahami secara filosofis-paradigmatik tentang hakikat dari pada kenduri itu sendiri. Tidak
sedikit dari mereka yang menganggap bahwa kenduri hanyalah sekadar ritual dan peristiwa
kebudayaan belaka. Tidak lebih dari itu, dilaksanakan atau ditinggalkan pun tidak berdampak
terhadap kehidupan. Bahkan, ada kelompok-kelompok tertentu beranggapan bahwa kenduri
adalah bid’ah dan tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan Alhadist. Padahal, secara
filosofis-paradigmatik, kenduri sangat dalam maknanya, utamanya berpengaruhi terhadap
kehidupan manusia. Kenduri secara fisolofis-paradigmatik merupakan bentuk ihtiar Ilahiah
(usaha Ketuhanan), sekaligus penyerahan diri manusia kepada Sang Pencipta, Allah SWT.
Lebih dari itu, melalui kenduri manusia dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sekaligus
mendoakan yang hidup dan juga yang mati (para leluhur).
Kedua, berkurangnya kekhusukan dan kekhidmatan. Pelaksanaan kenduri di zaman
now berbeda dengan pelaksanaan pada dekade tahun 70-an atau 80-an. Dulu, prosesi kenduri
sangat khusuk, dan tenang. Para tamu undangan seolah begitu menikmati, dan menghayati
lafad-lafad tahlil yang mereka baca. Walau kebanyakan dari mereka tidak memahami makna
dari apa yang dibaca. Tak heran, jika para peneliti dari luar menyimpulkan bahwa kenduri
identik dengan hal-hal mistis, sinkretik, ghaib, dan sakral. Kondisi tersebut, sulit ditemukan
di era sekarang. Mengapa demikian?, sebab tidak sedikit di antara tamu undangan disaat
prosesi kenduri masih berlangsung, mereka asyik berbicara, tidak mengikuti bacaan tahlil
atau do’a, bermain gawai (gadget), atau sekadar menikmati rokok yang mereka bawa.
Ketiga, mulai hilangnya ugo rampe dalam prosesi kenduri. Padahal, salah satu bentuk
asimilasi dan akulturasi budaya Jawa (Hindu-Budha) dengan Islam era Wali Songo melekat
(momot) dalam ugo rampe kenduri itu sendiri. Ugo rampe kenduri pada hakikatnya adalah
media skunder yang biasa digunakan sebagai pelengkap dalam prosesi kenduri, meliputi;
kembang setaman, meyan Arab, bubur merah, bubur putih, jajan pasar, kupat-lepet, pisang
setangkep, dan lain-lain. Masing-masing ugo rampe tersebut mempunyai makna filosofis
yang sangat dalam. Sebut saja, kembang setaman dan meyan Arab melambangkan simbol
wewangian, seseorang yang berdoa kepada Sang Pencipta, Allah SWT disunahkan wangi
baunya. Bubur merah, bubur putih melambangkan konsep Ketuhanan. Yakni, manusia
diciptkan oleh Allah SWT dari sari pati bumi, yang merah dan putih. Bubur merah,
dilambangkan segumpal darah yang berada dirahim ibunya, sedangkan bubur putih,
dilambangkan putihnya air sperma sang ayah. Demikian seterusnya, pelambangan makna ugo
rampe kenduri yang ada. Lihat gambar 5 sebagai berikut:
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Gambar 7.
Ugo Rampe dalam Kenduri
Dalam konteks itu, ketiga hal tersebut di atas, pada prinsipnya merupakan gejala umum
yang telah dan sedang terjadi di beberapa wilayah di Kapupaten Pacitan. Gejala ini sebagai
ekses dari kamajuan dan identitas generasi “Z” dan zaman now. Tidak menutup kemungkinan
tradisi kenduri atau selametan nantinya hanya akan menjadi peristiwa budaya semata, tidak
lagi digunakan sebagai bagian dari ijtihad rohaniyyah seorang hamba kepada Tuhannya.
Dengan kata lain, lambat laun tradisi kenduri akan ditingalkan, sebagaimana mulai hilangnya
ugo rampe secara material dalam kenduri itu sendiri.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Hingga kini, tradisi keduri atau selametan diberbagai wilayah di Kabupaten Pacitan
masih terlaksana, walau sudah ada pergeseran nilai yang terjadi. Praktik kenduri di Pacitan
dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni; (1) kenduri berupa permohonan selametan,
meliputi: (a) pernikahan; (b) khitanan; (c) membangun rumah; (d) menempati rumah; (e)
pindah rumah; (f) ujian sekolah; (g) melakukan perjalanan jauh; (2) kenduri berupa
permohonan ampunan, meliputi: (a) bedah bumi; (b) nelung dino; (c) mitong dino; (d)
matang puluh; (e) nyatus; (f) nyewu; (g) mendak siji; (3) kenduri berupa syukur bilnikmat,
meliputi: (a) ulang tahun kelahiran; (b) ulang tahun pernikahan; (c) ibadah haji atau umroh;
(d) promosi jabatan; (e) membeli barang-barang istimewa, dan lain sebagainya. Pergeseran
nilai dalam tradisi kenduri dibeberapa wilayah di Kabupaten Pacitan dapat diidentifikasi
menjadi tiga aspek, yakni: (1) filosofis-paradigmatik makna kenduri di akar rumput (grass
root); (2) berkurangnya kekhusukan dan kekhidmatan para undangan; (3) mulai hilangnya
perangkat kenduri, sebut saja kembang setaman, bubur merah, bubur putih, pisang setangkep,
dan lain sepadannya.
Saran
Hendaknya para tokoh masyarakat yang berada di masing-masing wilayah di Kabupaten
Pacitan memberi penjelasan secara proporsional tentang, makna dan esensi filosofisparadigmatik tradisi kenduri atau selametan. Tujuannya agar masyarakat di akar rumput
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mampu memahami dan melaksanakan praktik kenduri sesuai dengan tuntunan syariat Islam
yang terbungkus dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.
DAFTAR PUSTAKA
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PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) DAN THINK-PAIR-SHARE (TPS) TERHADAP
MOTIVASI DAN KETRAMPILAN MATEMATIKA SISWA SMA
Nely Indra Meifiani
Pendidikan Matematika, STKIP PGRI Pacitan
email: indrameifiani@yahoo.co.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan keefektifan pembelajaran kooperatif
tipe STAD dan tipe TPS pada aspek motivasi belajar maupun keterampilan matematika;
dan 2) membandingkan keefektifan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan
tipe TPS ditinjau dari motivasi belajar maupun keterampilan matematika siswa kelas X
SMA N 1 Pacitan. Penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain Nonequivalent
(Pretest and Posttest) group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X
SMA N 1 Pacitan yang terdiri dari 6 kelas. Sampel penelitian adalah dua kelas yang
diambil secara acak. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes yaitu instrumen
keterampilan matematika dan instrumen nontes yaitu instrumen motivasi belajar pada
matematika. Analisis data menggunakan uji one sample, uji T2 Hotelling dan uji t. Hasil
penelitian ini adalah 1) Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe TPS efektif
dalam meningkatkan ketercapaian terhadap motivasi belajar maupun keterampilan
matematika siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pacitan. 2) Hasil uji t yang pertama
menunjukkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif
dibandingkan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari aspek
keterampilan matematika siswa. Sedangkan uji t yang kedua diperoleh hasil bahwa
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD sama efektifnya dengan tipe TPS ditinjau
dari aspek motivasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 1 Pacitan.
Kata Kunci: STAD, TPS, keterampilan, motivasi

PENDAHULUAN
Bermawi Munthe (2009: 37) menjelaskan keterampilan motorik siswa yaitu
keterampilan yang berhubungan dengan anggota badan yang memerlukan koordinasi saraf
dan otot yang didukung oleh perasaan dan mental. Untuk itu, proses pembelajaran merupakan
pembinaan mental dan keterampilan belajar serta membentuk karakteristik siswa yang
membutuhkan motivasi belajar siswa.
Salah satu penyebab cukup rendahnya keterampilan matematika siswa adalah
disebabkan oleh metode tertentu yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di
dalam kelas, masih bersifat konvensional dan kurang banyak memberikan kesempatan
kepada siswa untuk melakukan mengembangan pola berpikirnya sesuai dengan kemampuan
masing-masing siswa yang dapat meningkatkan keterampilan matematika. Sehingga
mengakibatkan keterampilan matematika siswa tidak berkembang secara maksimal. Sehingga
sangat perlu guru untuk memilih cara mengajar atau metode yang mampu membantu
mengembangkan dengan baik keterampilan matematika siswa.
Metode pembelajaran yang menekankan pada pengalaman siswa dalam belajar adalah
metode pembelajaran kooperatif. Cara ini adalah dengan melibatkan siswa secara penuh
dalam proses pembelajaran. Belajar dalam kajian kooperatif
tidak hanya sekedar
mendengarkan dan mencatat, akan tetapi suatu proses berpengalaman secara langsung.
Melalui proses ini, diharapkan perkembangan siswa bisa terjadi secara utuh, yaitu aspek
kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.
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Proses perkembangan siswa tidak bisa berjalan secara mulus. Ada saja halangan yang
mungkin sering menghinggapi siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Salah satunya
adalah motivasi siswa. Apabila motivasi siswa tinggi kemungkinan prestasinya juga tinggi,
dan apabila motivasinya rendah kemungkinan prestasi siswa juga akan rendah. Karena
sebenarnya rendahnya motivasi belajar siswa disebabkan oleh suatu yang ada pada diri siswa.
Motivasi belajar siswa seharusnya selalu dijaga dan ditingkatkan dengan cara ini mampu
membuat keterampilan matematika siswa menjadi baik.
Upaya peningkatan keterampilan matematika siswa seringkali menemui berbagai
kendala, salah satunya adalah kebosanan siswa dalam belajar. Mengatasi kebosanan siswa
dalam belajar matematika adalah dengan usaha guru untuk menciptakan pembelajaran
menyenangkan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran sehingga siswa termotivasi
dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Seringkali ditemui bahwa lemahnya motivasi
siswa dalam belajar matematika dapat disebabkan oleh anggapan bahwa matematika
merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan.
Usaha untuk membuang mindset siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit
dan membosankan adalah dengan memilih tipe pembelajaran yang menarik yaitu cooperative
learning. Tipe yang menyenangkan dan mengaktifkan siswa adalah pembelajaran dengan
teknik STAD (student Teams Achievement Division) dan TPS (Think Pair Share). Kedua
pembelajaran ini merangsang aktivitas siswa untuk berfikir dan mendiskusikan hasil
pemikirannya dengan teman belajarnya, dan juga merangsang dan memupuk keberanian
siswa untuk mengemukakan pendapatnya di depan teman-temannya.
KAJIAN LITERATUR
Cooperative Learning type STAD
Arends & Kilcher (2010: 317), menjelaskan, “STAD involves students working
together in groups and groups that compete with each other”. STAD melibatkan siswa
bekerja bersama dalam kelompok dan masing-masing kelompok bersaing dengan yang lain.
Bagian yang paling esensial dari cooperative learning tipe STAD adalah adanya kerjasama
anggota kelompok dan kompetisi antar kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok untuk
belajar dari temannya serta mengajar temannya.
Slavin (2005: 5) menjelaskan bahwa,
in STAD, student are assigned to four-member learning teams that are mixed in performance
level, gender, and ethnicity. The teacher present a lesson, and then students work within their
teams to make sure all team members have mastered the lesson. Then, all students take
individual quizzes in on the material, at which time they may not help one another.
Pernyataan Slavin menjelaskan bahwa dalam STAD, siswa dibagi dalam kelompok belajar
yang terdiri atas empat orang yang berbeda tingkat kemampuan, jenis kelamin dan etniknya.
Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa diarahkan untuk bekerja dalam kelompok mereka
dan memastikan bahwa semua anggota kelompok telah menguasai materi yang ditugaskan.
Selanjutnya semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi secara sendiri-sendiri, dimana
saat itu mereka tidak diperbolehkan untuk saling membantu. Hal tersebut sesuai dengan
Zakaria & Iksan (2007: 37),
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in STAD (Student Teams-Achievement Divisions), students are grouped according to mixed
ability, sex and ethnicity. The teachers present materials in the same way they always have,
and then students work within their groups to make sure all of them mastered the content.
Finally, all students take individual quizzes. Students earn team points based on how well
they scored on the quiz compared to past performance.
Zakaria & Iksan menjelaskan bahwa dalam STAD (Student Teams-Achievement Divisions),
siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang berbeda-beda, jenis kelamin dan
etnisitas. Guru menyajikan materi dengan cara yang sama seperti biasanya, dan kemudian
siswa bekerja dalam kelompok mereka untuk memastikan mereka semua menguasai isinya.
Akhirnya, semua siswa melaksanakan tes secara individu. Siswa mendapatkan poin tim
berdasarkan seberapa baik skor yang mereka dapatkan pada kuis dibandingkan dengan
kinerja sebelumnya.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa cooperative learning
tipe STAD adalah bagaimana memotivasi siswa agar berani dan saling membantu satu
dengan lainnya dalam meningkatkan pemahaman materi yang disampaikan guru.
Cooperative Learning type Think-Pair-Share (TPS)
Salah satu strategi yang memadukan pola berpikir individu dan kelompok adalah
Think-Pair-Share (TPS). Strategi ini dikembangkan oleh Frank Lyman dari university of
Maryland (Slavin, 2005: 132). Terkait penerapan think-pair-share, Slavin (2005: 132)
menjelasan bahwa,
when the teacher presents a lesson to the class, student sit in pairs within their teams.
The teacher poses questions to the class. Students are instructed to think of an answer on
their own, then to pair with their partner to reach consensus on an answer. Finally, the
teacher asks students to share their agreed-upon answer with the rest of the class.
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika guru mengajar di kelas, siswa diarahkan
untuk duduk berpasangan dalam timnya. Kemudian guru mengajukan pertanyaan. Siswa
diarahkan untuk memikirkan sebuah jawaban mereka sendiri, kemudian siswa duduk
berpasangan dengan pasangannya untuk memperoleh jawaban yang disepakati berdua.
Terakhir guru meminta siswa untuk berbagi pendapat dengan kelompok lain dalam kelas.
Menurut Arends & Kilcher (2010: 316),
in Think–Pair–Share, the teacher poses a question, individual students think about
(and record) their answer. Individuals then pair with another student to share their answer.
The teacher calls on individuals or pairs to share with the large group.
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam Think-Pair-Share,
guru mengajukan sebuah pertanyaan, kemudian tiap siswa berpikir (dan mengingat) tentang
jawabannya. Setiap siswa kemudian berpasangan dengan siswa lainnya untuk berbagi
jawaban. Selanjutnya, guru menyebut salah satu siswa atau pasangan untuk berbagi dengan
kelompok yang lebih besar.
Kinzie & Markovchick (2005: 1) menjelaskan,
think-Pair-Share: This strategy is designed to encourage student involvement. First,
participants listen to the teacher's question. Then they think of a response. They pair up with
someone and discuss their responses. Finally, they are asked to share their responses with
the whole group. Usually a time limit is set for each step.
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Deskripsi di atas menjelaskan bahwa Think-Pair-Share merupakan strategi yang
dirancang untuk mendorong keterlibatan siswa. Tahap pertama, siswa mendengarkan
pertanyaan guru. Kemudian memikirkan sebuah jawabannya. Mereka berpasangan dengan
seorang siswa lainnya dan mendiskusikan jawaban mereka. Terakhir, mereka diminta untuk
menjelaskan/berbagi jawaban dengan kelompok lain. Pada umunya tiap tahap ditentukan
waktunya
Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas diperoleh kesimpulan bahwa ThinkPair-Share terdiri dari tiga tahap: pertama adalah Think: pada tahap ini, guru mengajukan
sebuah pertanyaan dan meminta siswa untuk memikirkan jawaban mereka secara mandiri,
kedua adalah Pair: pada bagian ini, siswa diminta untuk berpasangan dengan siswa lain dan
meminta mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama, ketiga adalah Share:
pada bagian ini sepasang siswa kemudian diminta untuk berbagi dan mereka
mendiskusikannya dengan seluruh siswa dalam kelas.
Motivasi Belajar
Hook & Vass (2010: 65) menyatakan motivasi bahwa : Motivation can be defined as a
state of need or desire that results in a person becoming activated to do something.
Motivation results from an unsatisfied need. We cannot make our students learn-what we can
achieve is a manipulation of their enviroment (physical and psychological) in such a way that
they might become more motivated.
Motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan kebutuhan atau keinginan yang
menyebabkan seseorang menjadi diaktifkan untuk melakukan sesuatu. Motivasi hasil dari
kebutuhan yang tidak puas. Kami tidak dapat membuat siswa kami belajar-apa yang kita
dapat mencapai adalah manipulasi lingkungan mereka (fisik dan psikologis) sedemikian rupa
sehingga mereka mungkin menjadi lebih termotivasi.
Menurut Timothy & Robbins (2009: 209), motivation the processes that account for
an individual’s intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal”.
Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk
mencapai suatu tujuan.
Robbins (2002: 55) menyatakan motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu
dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Sedangkan
Maslow (Marsh, 2004: 45) mengemukan bahwa “student motivation is variable and complex
and interrelated with many other factors such as anxlety, need for achievement, the need to
be accepted, curiosity, and other needs outlined” motivasi siswa adalah variabel yang
kompleks dan saling terkait dengan berbagai faktor lainnya seperti anxlety, kebutuhan untuk
berprestasi, kebutuhan untuk diterima, keingintahuan, dan kebutuhan lain yang digariskan.
Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah
dorongan yang timbul atau berasal dari diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut
mau melakukan kegiatan belajar yang menyangkut faktor dalam yang berupa adanya hasrat
dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita dan faktor luar
yang berupa adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar
yang menarik.
Ketrampilan Matematika
Wills & Atkinson (2007: 5) menjelaskan: quantitative skills are vital for participating
in our society, where quantitative outcomes are central in decisions about public and private
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life, and sociologists have potentially critical contribution to make to quantitative literacy
education.
Keterampilan kuantitatif sangat penting untuk dalam kehidupan masyarakat, dimana
hasil kuantitatif adalah pusat keputusan-keputusan tentang kehidupan publik dan swasta, dan
sosiolog memiliki kontribusi yang berpotensi penting untuk membuat pendidikan keaksaraan
kuantitatif. Pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran yang
mengupayakan siswa untuk memiliki keterampilan baik keterampilan kognitif maupun
keterampilan afektif.
Arends dan Kilcher (2010: 1) menjelaskan: society expects all students to acquire
complex intellectual skills needed to be successful in today’s knowledge society, unequal
student outcomes are no longer acceptable. Masyarakat mengharapkan siswa mendapatkan
keterampilan intelektual yang kompleks perlu sukses dalam pengetahuan masyarakat saat ini,
berbeda hasil siswa yang tidak dapat diterima. Wertsch & Stone (Sutherland, 2007: 1)
menjelaskan: Children can say more than they realize and it is through coming to understand
what is meant by what is said that their cognitive skills develop. Anak-anak dapat
mengatakan lebih dari yang disadari dan beberapa masukan untuk memahami apa yang
dimaksud dengan apa yang dikatakan bahwa mereka mengembangkan keterampilan kognitif.
Berdasarkan dari beberapa rujukan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan
matematika siswa adalah suatu kemampuan mengoperasikan matematika siswa yang
dilakukan dengan tepat dalam menyelesaikan soal-soal matematika.
Penelitian yang Relevan
1. Shininger (2006), dalam penelitiannya berjudul The Benefits of Using STAD in a Middle
School Mathematics Classroom. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 8 di middle
school mathematics Ohio. Data penelitian menunjukkan bahwa Student Teams
Achievement Divisions (STAD) dapat meningkatkan prestasi akademik siswa dan
memberi kemajuan pada aspek penghargaan diri (self-esteem) siswa sebagai pelajar serta
interaksi sosial dengan siswa lain.
2. Bowering et. al (2010) dalam penelitiannya berjudul Opening up Thinking: Reflections
on Group Work in a Bilingual Postgraduate Program menemukan bahwa strategi thinkpair-share dan teamwork memberikan konstribusi tertinggi terhadap prestasi
dibandingkan dengan faktor lain seperti tugas individu, presentasi powerpoint,
pertanyaan ujian, dan membaca.
METODE
Jenis Dan Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperiment).
Rancangan penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut

Gambar 1. Nonequivalent (pretest and post-test) group design
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Keterangan:
G.A
G.B
X1
X2
Pe
Po
Y1
Y2

: Kelompok pertama
: Kelompok kedua
: Perlakuan pembelajaran kooperatif tipe STAD
: Perlakuan pembelajaran kooperatif tipe TPS
: Pretes (tes awal)
: Posttes (tes akhir)
: Motivasi belajar siswa pada matematika
: Keterampilan matematika
(modifikasi Creswell, 2003: 169)
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan pada siswa kelas X di SMA
N 1 Pacitan semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018.
Variabel Penelitian
Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (independent) dan 2 variabel terikat (dependent).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TPS,
sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa pada
pembelajaran matematika dan keterampilan matematika.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan tes untuk mengukur keterampilan matematika dan non tes
untuk mengukur motivasi belajar dengan tahapan sebagai berikut:
1. Menyusun instrumen penelitian (silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kerja
siswa, kisi-kisi soal pretes dan posttes untuk mengukur keterampilan matematika dan kisikisi item pretes dan posttes untuk mengukur motivasi belajar siswa pada matematika, serta
rubrik penskoran sesuai dengan variabel yang akan diteliti).
2. Meminta beberapa dosen untuk memvalidasi instrumen penelitian
3. Melakukan ujicoba instrumen penelitian
4. Estimasi reliabilitas instrumen penelitian
5. Revisi instrumen penelitian
6. Memberikan pretes kepada kedua kelompok siswa di masing-masing kelas
7. Melaksanakan penelitian secara bersama-sama dengan guru di sekolah
8. Memberikan post-test kepada sampel penelitian
Instrumen Penelitian
Instrument tes adalah tes keterampilan matematika siswa
Instrument non tes adalah variabel motivasi belajar

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Keefektifan Metode Pembelajaran
Analisis Keefektifan masing-masing metode pembelajaran ditinjau dari aspek keterampilan
matematika
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One-Sample Test
Test Value = 74.99

T
KETERAMPILA
14.275
N

Df

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

28

.000

20.04448

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper

17.1682

22.9208

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 16 diperoleh t hitung = 14.275 dengan nilai
signifikansi 0,000. Dengan menggunakan pembanding nilai signifikansi 0,05, maka H0
ditolak. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe STAD
efektif terhadap keterampilan matematika siswa.
One-Sample Test
Test Value = 74.99

T
KETERAMPILA
14.952
N

Df

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

29

.000

18.27667

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower

Upper

15.7767

20.7766

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 16 diperoleh t hitung = 14.952 dengan nilai
signifikansi 0,000. Dengan menggunakan pembanding nilai signifikansi 0,05, maka H0
ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif
terhadap keterampilan matematika siswa.
Analisis Keefektifan masing-masing metode pembelajaran ditinjau dari aspek motivasi belajar
siswa.
One-Sample Test
Test Value = 74.99
Sig. (2-tailed)

T
MOTIVAS
16.042
I

Df
28

.000

95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
Difference

Lower

Upper

22.59621

19.7109

25.4815

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 16 diperoleh t hitung = 16.042 dengan nilai
signifikansi 0,000. Dengan menggunakan pembanding nilai signifikansi 0,05, maka H0
ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif
terhadap motivasi belajar siswa.
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One-Sample Test
Test Value = 74.99

T
MOTIVAS
10.452
I

Df

Mean
Sig. (2-tailed) Difference

29

.000

95% Confidence Interval of the
Difference

19.51000

Lower

Upper

15.6922

23.3278

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS 16 diperoleh t hitung = 10.452 dengan nilai
signifikansi 0,000. Dengan menggunakan pembanding nilai signifikansi 0,05, maka H0
ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif
terhadap motivasi belajar siswa.
2. Analisis Kondisi Awal
a. Uji Normalitas
Hasil pengukuran keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa pada kedua kelompok
adalah berdistribusi normal.
Uji normalitas kondisi awal
Kelompok
STAD
TPS

Variabel
Motivasi
Keterampilan
Motivasi
Keterampilan

Nilai signifikansi
0,881
0,168
0,586
0,038

Kriteria
Normal
Normal
Normal
Normal

b. Uji Homogenitas matriks varians-kovarians
Pengujian homogenitas untuk uji multivariat menggunakan uji Box’s M test. Hasil diperoleh
nilai signifikansi 5.322 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa matriks varians-kovarians
kedua populasi adalah sama atau homogen.
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M
F
df1
df2
Sig.

5.322
1.707
3
6.083E5
.163

c. Uji Homogenitas Varians
Hasil pengujian pada masing-masing variabel dengan menggunakan SPSS 16, menunjukkan
bahwa nilai signifikansi pada aspek keterampilan matematika adalah 0,236 dan pada aspek
motivasi belajar siswa adalah 0,276. Karena nilai signifikansi pada masing-masing variabel
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua populasi
sama atau homogen.
Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F
KETERAMPILAN 1.436
MOTIVASI
1.208

df1

df2

Sig.

1
1

57
57

.236
.276

d. Uji Multivariat
Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 16 menunjukkan bahwa angka signifikansi 0,564. Jika
dibandingkan dengan nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa di kelas STAD sama
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dengan keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa di kelas TPS, atau dengan kata
lain kondisi awal subjek penelitian pada kedua kelompok sama ditinjau dari keterampilan
matematika dan motivasi belajar siswa.
Multivariate Testsb
Effect

Value

Intercept

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

.990
.010
103.706

Roy's Largest Root 103.706
PEMBELAJARA Pillai's Trace
N
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

.020
.980
.021

Roy's Largest Root .021

F

Hypothesis df Error df

Sig.

a

2.000

56.000

.000

a

2.000

56.000

.000

a

2.000

56.000

.000

2.904E3a 2.000

56.000

.000

2.904E3
2.904E3
2.904E3
.579

a

2.000

56.000

.564

.579

a

2.000

56.000

.564

.579

a

2.000

56.000

.564

.579

a

2.000

56.000

.564

a. Exact statistic
b. Design: Intercept + PEMBELAJARAN

3. Analisis Kondisi Akhir
a. Normalitas
Hasil pengukuran keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa pada kedua kelompok
adalah berdistribusi normal.
Uji normalitas kondisi akhir
Kelompok
STAD
TPS

Variabel
Motivasi
Keterampilan
Motivasi
Keterampilan

Nilai signifikansi
0,820
0,002
0,905
0,144

Kriteria
Normal
Normal
Normal
Normal

b. Uji Homogenitas matriks varians-kovarians
Pengujian homogenitas untuk uji multivariat menggunakan uji Box’s M test. Hasil
perhitungan SPSS 16 diperoleh hasil signifikansi 4.242 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa matriks varians-kovarians kedua populasi adalah sama atau homogen.
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa
Box's M
F
df1
df2
Sig.

4.242
1.360
3
6.083E5
.253

c. Uji Homogenitas Variansi
Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 16 terhadap masing-masing variabel
menunjukkan nilai signifikansi pada aspek keterampilan adalah 0,973 dan pada aspek
motivasi belajar siswa adalah 0,080, dan ternyata nilai signifikansi masing-masing variabel
lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan varians kedua populasi
adalah sama, yang berkenaan dengan variabel dependen keterampilan matematika dan
motivasi belajar siswa.
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa
F
KETERAMPILAN .001
MOTIVASI
3.173

df1

df2

Sig.

1
1

57
57

.973
.080

d. Uji Hipotesis
1) Uji Multivariat
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16
diperoleh nilai F = 0.952 atau nilai signifikansi 0.392. apabila dibandingkan dengan taraf
signifikansi 5% maka hasilnya adalah Ho diterima. Sehingga hasil pengujiannya dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan keefektifan metode pembelajaran kooperatif tipe
STAD dan TPS ditinjau dari aspek keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa.
Multivariate Testsb
Effect
Intercept

Value
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

.995
.005
215.269

Roy's Largest Root 215.269
PEMBELAJARA Pillai's Trace
N
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace

.033
.967
.034

Roy's Largest Root .034

F

Hypothesis df Error df

Sig.

a

2.000

56.000

.000

a

2.000

56.000

.000

a

2.000

56.000

.000

a

6.028E3
6.028E3
6.028E3
6.028E3

2.000

56.000

.000

.952

a

2.000

56.000

.392

.952

a

2.000

56.000

.392

.952

a

2.000

56.000

.392

.952

a

2.000

56.000

.392

a. Exact statistic
b. Design: Intercept + PEMBELAJARAN

2) Uji Univariat
Kriteria yang digunakan adalah kriteria independent sample t test dimana taraf
siginfikansinya adalah α/p (p = 2) jadi untuk α = 0,05% pada masing-masing uji t digunakan
kriteria 0,05/2 = 0,025. Dengan menggunakan kriteria pengujian H0 ditolak jika thitung ≥
t(0,025;n1+n2-2) atau nilai signifikansi lebih kecil 0,025.
Diperoleh hasil Uji hipotesis menggunakan bantuan SPSS 16 diperoleh nilai t = 3.089 atau
nilai signifikansi adalah 0,003. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,025 maka
hasilnya Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe
STAD lebih efektif dibanding metode pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap
keterampilan matematika siswa.

Kriteria yang digunakan adalah independent sample t test dimana taraf signifikansinya adalah
α/p (p = 2) jadi untuk α = 0,05% pada masing-masing uji t digunakan kriteria 0,05/2 = 0,025.
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Dengan menggunakan kriteria pengujian H0 ditolak jika thitung ≥ t(0,025;n1+n2-2) atau nilai
signifikansi lebih besar 0,025.
Diperoleh hasil Uji hipotesis menggunakan bantuan program SPSS 16 diperoleh nilai t =
1.214 atau nilai signifikansi adalah 0,013. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,230
maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe
STAD sama efektifnya dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap motivasi
belajar siswa.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Keefektifan metode pembelajaran
Pelaksanaan penelitian dibantu oleh guru kelas di SMA Negeri 1 Pacitan. Saat penelitian
berlangsung, cooperative learning type STAD dan TPS dijadikan sebagai alternatif metode
pembelajaran pilihan yang digunakan. Karena metode cooperative learning dapat
mengembangkan kerjasama dan gotong royong siswa dalam menyelesaikan suatu masalah.
Sebelum kedua kelas diberikan eksperimen atau perlakuan, terlebih dahulu diberikan suatu
pretest untuk melihat kondisi awal kedua kelas eksperimen. Berdasarkan data kondisi awal,
dilakukan uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal dan uji homogenitas
untuk menguji matriks varians-kovarians. Hasil yang diperoleh adalah data menunjukkan
berdistribusi normal dan homogen. Setelah memenuhi kriteria normal dan homogen,
dilanjutkan dengan uji hipotesis multivariat untuk melihat kondisi awal kedua kelompok
ditinjau dari ketercapaian keterampilan dan motivasi yang menunjukkan kedua kelompok
sama.
Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan dan one sample t test,
menunjukan hasil yang berbeda dengan sebelum penelitian ini dilaksanakan. Hal ini
disebabkan oleh adanya peningkatan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran di
kelas. Tiap siswa bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya sehingga memacu tiap
anggota kelompok atau pasangan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, guru
telah mendesain LKS yang memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dalam kelompok,
berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya serta adanya bimbingan guru berupa
pertanyaan- pertanyaan yang bisa mengeksplorasi pengetahuan siswa sehingga ketercapaian
KD, keterampilan, motivasi, dan metode matematika siswa dapat dimaksimalkan.. Hal inilah
yang menyebabkan metode cooperative learning efektif dalam meningkatkan ketercapaian
kompetensi dasar, motivasi dan metode matematika.
Hasil uji Hotelling Trace (T2) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan keefektifan
antara kedua metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode pembelajaran
kooperatif tipe TPS ditinjau dari aspek keterampilan matematika dan motivasi belajar siswa.
Uji hipotesis ini menunjukkan bahwa meskipun kedua metode pembelajaran ini tidak terdapat
perbedaan keefektifan tetapi keduanya tetap memiliki keunggulan dan kelemahan masingmasing.
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2. Perbedaan Keefektifan Metode pembelajaran
Hasil uji t yang pertama menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan metode
pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif dibanding pembelajaran matematika dengan
metode pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari aspek keterampilan matematika siswa.
Merujuk dari penelitian Stanilaus Amsikan (Tesis: 2010) menyatakan bahwa pembelajaran
koopertif tipe STAD efektif dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih menekankan peran siswa untuk belajar
secara kelompok dan masing-masing dari siswa itu sendiri bertanggungjawab atas kesuksesan
belajar individu maupun kelompok di mana mereka berada, mendorong siswa untuk saling
membantu dan bekerjasama memahami materi pelajaran karena kesuksesan tiap individu juga
ditentukan oleh individu yang lain dalam kelompok yang sama.
Selanjutnya berdasarkan uji t yang kedua diperoleh hasil bahwa metode pembelajaran
kooperatif tipe STAD sama efektifnya dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS
ditinjau dari aspek motivasi belajar siswa. Pada metode pembelajaran kooperatif tipe STAD
dan TPS, motivasi belajar siswa dibangun ketika siswa memperoleh penghargaan baik dari
guru maupun dari teman ketika mereka belajar bersama di dalam kelas. Siswa yang dipuji,
dihargai ketika mengemukakan pendapat akan semakin tekun untuk belajar dan
menyelesaikan tugas-tugas akademik dan pada akhirnya dapat mencapai prestasi belajar yang
baik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Berdasarkan KKM yang telah ditentukan dan one sample t test, menunjukan hasil yang
berbeda dengan sebelum penelitian ini dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas. Hal inilah yang
menyebabkan metode cooperative learning efektif dalam meningkatkan ketercapaian
kompetensi dasar, motivasi dan metode matematika.
2. Hasil uji t yang pertama menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan metode
pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih efektif dibanding pembelajaran matematika
dengan metode pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari aspek keterampilan
matematika siswa. Sedangkan uji t yang kedua diperoleh hasil bahwa metode
pembelajaran kooperatif tipe STAD sama efektifnya dengan metode pembelajaran
kooperatif tipe TPS ditinjau dari aspek motivasi belajar siswa.
Saran
1. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD ternyata lebih efektif dibandingkan dengan
metode pembelajaran kooperatif tipe TPS sehingga disarankan agar para guru hendaknya
menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk mencapai hasil yang
optimal.
2. Penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan TPS bisa dilaksanakan pada
materi pokok yang lain dan variabel dependent yang lainnya.
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PEMANFAATAN MARKAS PERANG GERILYA JENDERAL SUDIRMAN
SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH LOKAL DI PACITAN
Sri Dwi Ratnasari
Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Pacitan
email: sridwiratnasari@yahoo.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pemanfaatan Markas Perang Gerilya
Jenderal Sudirman di Pacitan sebagai objek wisata sejarah lokal dan pelestarian terhadap
cagar budaya supaya tidak terlupakan serta menjaga kelestarian objek wisata sejarah
tersebut. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitati. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik studi pustaka, studi arsip, dan observasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pacitan termasuk dalam rute gerilya yang dilalui oleh Jenderal
Sudirman pada tahun 1949. Rumah Karsosoemito di Sobo dijadikan sebagai markas
perang gerilya oleh Jenderal Sudirman yang digunakan sebagai tempat peristirahatan dan
tempat rapat mengatur strategi Perang Gerilya 1949. Terdapat benda-benda peninggalan
sejarah berupa meja, kursi, tempat tidur, perabotan dapur dan foto-foto sezaman Jenderal
Sudirman ketika di Sobo. Sebagai peninggalan sejarah markas dapat dimanfaatkan
sebagai objek wisata sejarah lokal yang menggambarkan perjuangan Bangsa Indonesia
dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama pada saat Agresi Militer Belanda II
dengan melakukan perang gerilya untuk melawan Belanda. Tahun 2009, sebagai upaya
pelestarian dan perlindungan situs sejarah di Pacitan, pemerintah menjadikan markas
sebagai salah satu cagar budaya yang merupakan satu kawasan dengan Monumen
Jenderal Sudirman.
Keywords: Markas, Jenderal Sudirman, Wisata Sejarah Lokal

PENDAHULUAN
Keterlibatan daerah Pacitan beserta masyarakatnya dalam ikut sertanya untuk
mempetahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh dianggap sebelah mata. Pacitan sebagai
salah satu kabupaten yang berada di sebelah paling Selatan daerah Jawa Timur dan tepat
berbatasan dengan Jawa Tengah menjadi daerah yang boleh dikatakan berjasa terhadap usaha
perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan
kemerdekaan dapat dikategorikan dalam dua bagian yang berkaitan yaitu perjuangan rakyat
Pacitan dalam usahanya mempertahankan daerah Pacitan dari pendudukan tentara Belanda/
NICA dan yang kedua adanya keterlibatan rakyat Pacitan dalam usahanya ikut berjasa dalam
usaha perjuangan perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan
daerah Pacitan dijadikan markas perangnya.
Jenderal Sudirman mulai meninggalkan Yogyakarta untuk melaksanakan siasat
perang gerilya dimulai pada tanggal 19 Desember 1948. Sebelum menetap di Pacitan, Jendral
Sudirman melewati serangkaian perjalanan di Bantul, Wonosari, Wonogiri, Kediri,
Tulungagung, dan Nganjuk. Pada tanggal 1 April 1949 sampai 7 Juli 1949 Pacitan yang
berada di Kecamatan Nawangan Desa Pakis Baru Dusun Sobo dijadikan markas perang
gerilya oleh Jendral Sudirman.
Markas tersebut dahulu merupakan rumah milik
Karsosoemito, seorang Bayan di Dusun Sobo.
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Pemanfaatan markas sebagai salah satu objek wisata di Desa Pakis Baru belum
maksimal dikarenakan keberadaan Monumen Jenderal Sudirman yang lebih terkenal,
walaupun Markas tersebut merupakan Kawasan wisata yang berada di Sekitar Monumen
Jenderal Sudirman. Wisatawan lebih memilih mengunjungi Monumen Jenderal Sudirman
yang terdiri dari Patung Jenderal Sudirman dan terdapat diorama serta relief biografi Jenderal
Sudirman. Bangunan markas yang mewakili sebuah saksi sejarah perjuangan juga sudah
selayaknya untuk dapat dilestarikan keberadaannya. Sehingga pemanfaatan yang paling dapat
dilakukan adalah menjadikan objek tersebut sebagai objek wisata sejarah lokal yang ada di
Pacitan. Melalui pemanfaatan tersebut akan dapat melestarikan dan mengenalkan kepada
masyarakat luas tentang arti penting dari bangunan sejarah.
Berikut disajikan hasil penelitian yang relevan sebagai berikut: (1) Sri Dwi Ratnasari
dan Dalud Daeka yang berjudul “Monumen Jenderal Sudirman : Peranannya Bagi
Masyarakat Pacitan dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemanfaataan Kawasan Monumen Jenderal Sudirman sebagai tempat
pariwisata oleh masyarakat sekitar dan pengunjung. Juga menunjukkan bahwa Markas
Perang Jenderal Sudirman merupakan saksi dari sejarah perjuangan kemerdekaan terkait
dengan Perang Gerilya yang melintasi rute Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua
daerah dilintasi oleh Jenderal Sudirman ketika Perang Gerilya tahun 1949. Sehinga bangunan
bersejarah terkait dengan Markas Perang Gerilya di Dusun Sobo hanya dimiliki dan dijumpai
di Pacitan. (2) Robby Binarwan dan Usman Chamdani (2014) yang berjudul “Istana
Maimoon di Kota Medan Sebagai Daya Tarik Wisata (DTW)”. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa bangunan bersejarah sudah selayaknya dilindungi dan dimanfaatakan untuk
pelestarian sejarah. Upaya yang dilakukan untuk dapat menarik wisatawan datang dan
mengunjungi objek wisata khususnya bangunan bersejarah terkait dengan promosi yang
dilakukan, penataan koleksi, penyediaan tempat khusus untuk berjualan dalam penambahan
pendapatan penduduk tanpa merusak nilai bangunan bersejarah.
KAJIAN LITERATUR
Gerilya adalah sebagai cara berperang yang tidak terikat secara resmi pada ketentuan
perang, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan secara tiba-tiba (Tim Penyusun
KBBI, 2008: 446). Jenderal Sudirman adalah komandan militer pertama pasukan Indonesia
selama perjuangan kemerdekaan, Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916.
Jenderal Sudirman dan rombongan pasukannya melakukan siasat perang gerilya ke berbagai
wilayah Indonesia untuk menghadapi Agresi militer Belanda ke II.
Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta pada 19 Desember 1948 untuk
melaksanakan siasat perang gerilya. Beliau melakukan perjalanan dengan rute Bantul,
Wonosari, Wonogiri, Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Nganjuk dan pada tahun 1949
Sudirman sampai ke Pacitan sebelum kembali ke Yogyakarta. Di Pacitan rombongan Jenderal
Sudirman singgah di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan dan berhenti di
sebuah rumah yang kemudian dijadikan sebagai markas gerilya beliau selama menetap di
Pacitan (Tim Penyusun, 2013: 131).
Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah
segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik
wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan
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demikian pariwisata meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata,
pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti (kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan
peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang
bersifat alamiah keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai). Sedangkan menurut Pitana, I
Gde dan Gayatri, Putu G (2005: 43), pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara tidak
langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak
terhadap masyarakat setempat.
Sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi pada masalalu, selain itu sejarah merupakan
suatu titik tolak atau tolak ukur yang dapat mengkaji segala hal, baik yang sudah terjadi
beberapa masa lampau maupun memprediksi masa yang akan datang. Oleh karena adanya
sejarah, maka bangunan atau peristiwa tertentu dapat diketahui asal-usulnya. Pemanfaatan
bangunan bersejarah salah satunya adalah dengan melestarikannya dan mengenalkannya
kepada masyarakat melalui pariwisata. Sejarah dan pariwisata adalah aset yang dimiliki oleh
negara yang harus dijaga dan dilestarikan. Sejarah dan pariwisata adalah dua hal yang harus
kita pelihara dan dilestarikan dengan baik, karena dari segi sejarah negara kita memiliki
banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai objek
wisata (wisata sejarah).
METODE
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Basrowi dan Suwandi, penelitian kualitatif
dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau bentuk hitungan lain (Hendratno, 2011: 12). Jadi penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun
Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan
untuk mengidentifikasi Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman yang merupakan bangunan
bersejarah dan pelestariannya terkait dengan pemanfaatan sebagai objek wisata sejarah lokal.
Waktu penelitian dilaksanakan di tahun 2017.
Pengumpulan data untuk mengetahui pemanfatan pemanfaatan Markas Perang Gerilya
sebagai situs/bangunan bersejarah yang dijadikan sebagai objek wisata sejarah lokal
dilakukan dengan studi pustaka, dan observasi. Pengumpulan data untuk mengidentifikasi
markas berserta peninggalan yang di dalamnya sebagai objek wisata sejarah lokal dilakukan
melalui observasi. Pengumpulan data dimasukkan untuk mencari data primer dan sekunder
yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Observasi dilakukan di Dusun Sobo, Desa
Pakis Baru, Kecamatan Nawangan.
Uji keabsahan data atau kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik
trianggulasi data. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu. Teknik trianggulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui
sumber lainnya (Moleong, 2010: 330-331). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu dan di luar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding data itu. Denzin (dikutip oleh Moleong, 2010: 330) membedakan empat macam
trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
125

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

penyidik, dan teori. Menurut Miles dan Huberman (2009: 16-19) bahwa agar data lebih
bermakna maka menggunakan teknik analisis data diskriptif model analisis interaktif
dilakukan melalui empat komponen yang saling berinteraksi. Komponen tersebut adalah
pengumpulan Data (Data Collection), reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data
Display) dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Sehingga dapat diperoleh data yang
relevan yang kemudian dapat dijadikan sebagai hasil penelitian yang dalam penulisannya
menggunakan bahasa yang baik dan benar.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Historis Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman
19 Desember 1948 Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan mulai
mengadakan perlawanan gerilya selama kurang lebih tujuh bulan lamanya. Dengan ditandu,
Pak Dirman melakukan perlawanan secara gerilya naik turun gunung dan masuk keluar hutan
dan berpindah-pindah tempat. Tidak jarang Pak Dirman mengalami kekurangan makan
berhari-hari. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang dalam bergerilya, sejak
tanggal 1 April 1949 Jenderal Sudirman menetap di Pakis, Kecamatan Nawangan, Pacitan,
Jawa Timur. Selama bergerilya Jenderal Sudirman tetap mengeluarkan perintah-perintah,
petunjuk, dan amanat untuk TNI dan rakyat. Setelah Perjanjian Roem Royen ditandatangani
tanggal 7 Mei 1949. Jenderal Sudirman diminta kembali ke Yogya. Akan tetapi dengan tegas
menolak perundingan (Arief Sulistyo, 2016: 10).
Gambar 1. Rute Perang Gerilya yang Melewati Sobo, Nawangan, Pacitan.

Sumber: Ronggosaputro, Soetoto. 1980. “Mengenal Daerah Pacitan dan Perkembangannya”.
Surabaya: Penerbit Suradipa. Hlm. 91.

Pada tanggal 1 April 1949 Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kelurahan Pakis,
pada waktu itu Sobo termasuk dalam daerah Solo atau Surakarta. Desa inilah yang paling
lama beliau tempati. Sampai kembali ke Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak pernah
dipindah lagi dari dari Sobo. Di Sobo beliau dapat bekerja secara teratur. Aktifitas sehari-hari
Jenderal Sudirman seperti bekerja di kantor, makanan pun sudah teratur, beliau banyak
menerima surat-surat kabar. Sehingga beliau dapat mengetahui apa-apa yang sedang terjadi
pada waktu itu (Imran, 1980: 69).
Markas Perang Gerilya terletak di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan
Nawangan, Kabupaten Pacitan dan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di
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Pacitan. Markas Perang Gerilya tersebut merupakan rumah warga lokal yang bernama
Karsosoemito yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk mengatur strategi perang saat
Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Rumah yang dijadikan sebagai Markas adalah milik
Karsosoemito, seorang Bayan di Dukuh Sobo, selama 3 bulan 28 hari (107 hari), sejak
tanggal 1 April 1949 sampai 7 Juli 1949. Rumah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk
berdiskusi dan merundingkan langkah selanjutnya terkait dengan Perang Gerilya Jenderal
Sudirman dan para pengikutnya.
Gambar 1. Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman di Dusun Sobo.

Sumber : Dokumentasi Pribadi.

Peran Markas Perang Gerilya Tahun 1949
Di Rumah Markas Gerilya ini Jenderal Sudirman bersosialisasi dan bergabung dengan
masyarakat setempat. Selain itu, beliau melakukan aktivitas secara teratur, serta dapat
mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah di Yogyakarta. Kegiatan Beliau di rumah
ini antara lain menyusun perintah-perintah harian serta petunjuk dan amanat, baik untuk
tentara maupun masyarakat. Selain itu, di Markas Gerilya Jenderal Besar Sudirman sibuk
mengatur komunikasi dengan para petinggi militer, melalui Letkol Soeharto, Jenderal
Sudirmanjuga berkomunikasi intensif dengan Sri Sultan HB IX di Yogyakarta. "Setelah
Perjanjian Roem-Royen disahkan pada tanggal 7 Mei 1949 dan Pemerintah IndonesiaBelanda sepakat untuk mengakhiri permusuhan, maka Panglima Besar Jenderal Sudirman
merencanakan untuk kembali ke Yogyakarta. Akhirnya 7 Juli 1949, setelah dibujuk oleh
berbagai pihak, Panglima Besar Jenderal Sudirmanmeninggalkan Markas Perang gerilya di
Sobo dan kembali menuju Yogyakarta.
Banyak juga surat-surat yang dikirimkan Jenderal Sudirman dari Sobo, surat tersebut
ditujukan kapada Mohamad Rum, Mohamad Rum meminta supaya Jenderal Sudirman
mengirimkan wakil-wakil militer ke Jakarta untuk berunding dengan Belanda. Permintaan
tersebut tidak dipenuhi oleh Jenderal Sudirman beliau tidak setuju kalau perundingan
diadakan di Jakarta, beliau meminta jika akan berunding harus diadakan di Yogyakarta.
Selain itu beliau juga mengirim surat kepada Kolonel Simatupang yang isinya ialah supaya
Kolonel Simatupang tetap pada pendiriannya yaitu tetap memperjuangkan kepentingan
Angkatan Perang. Beliau juga meminta anggota angkatan perang tidak terpengaruh oleh
dasas-desus perdamaian pada waktu itu Pemerintah sedang berusaha untuk berdamai dengan
Belanda (Imran, 1980: 70).

127

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Pemanfaatan Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman Sebagai Objek Wisata
Sejarah Lokal Di Pacitan
Markas Perang Gerilya mempunyai nilai kesejarahan, yaitu sebagai cerminan
keberadaan Jenderal Sudirman saat melakukan perang gerilya untuk mempertahankan
kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Markas tersebut merupakan situs sejarah yang harus
dilestarikan sehingga dapat diketahui oleh generasi penerus bangsa. Salah satunya adalah
menjadikan Markas Perang Gerilya sebagai objek wisata sejarah lokal, sehingga dapat
diketahui bagaimana perjuangan Jendral Sudirmandalam perang gerilya untuk
mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu sedang di jajah oleh
Belanda, pada saat itu Belanda melancarakan agresi militer II.
Sebagai objek tempat wisata sejarah pengunjung dapat melihat situasi dan kondisi
rumah yang dijadikan Markas Perang Gerilya. Rumah ini berlantaikan tanah liat dan terdiri
dari ruang depan dan ruang belakang. Di depan rumah disajikan sekilas tentang sejarah dan
rute Perang Gerilya, sejak berangkat hingga kembali ke Yogyakarta. Di rumah bagian depan,
dipamerkan kamar tidur Panglima Besar Soedirman, serta foto-foto Beliau ketika foto
bersama dengan masyarakat di depan rumah bersejarah ini. Juga foto ketika berangkat
bergerilya dan ketika Beliau pulang ke Yogyakarta. Selain itu, di runag depan juga disajikan
tiruan tandu, meja-kursi tamu, dan tempat tidur pengawal/ajudan Beliau.
Di ruangan juga terdapat 4 buah kamar tidur, yang salah satunya merupakan kamar
tidur Jenderal Sudirman. Kamar tidur lainnya pernah ditempati ajudan Beliau, yaitu
Soepardjo Rustam dan Tjokro Pranolo. Di masa gerilya di ruangan rumah terdapat satu set
meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu serta balai-balai dari bambu. Ruang bagian
belakang, yang diduga dimanfaatkan sebagai dapur dan tempat penyimpanan berbagai
peralatan, tidak terdapat kamar. Rumah bagian belakang ini juga terdapat tiang-tiang serta
terdapat sebuah pintu. Selain itu di bagian belakang terdapat dapur dan alat masak yang
digunakan para ajudan Jendral Sudirman untuk memasak. Penjaga markas, juga akan
menceritakan bagaimana sejarahnya Jenderal Sudirman bisa sampai Desa Sobo dan
menjadikan rumah Karsosoemito sebagai markas untuk sementara waktu tahun 1949. Rute
perang gerilya juga dijelaskan sesuai dengan peta yang digantung di dinding rumah.
Upaya Pelestarian Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman sebagai Objek Wisata
Sejarah Lokal
Upaya pelestarian Markas Perang Gerilya Jenderal Sudirman di Sobo dilakukan
dengan memasukkan objek wisata sejarah tersebut dalam Kawasan Monumen Jenderal
Sudirman. Pembangunan di kawasan ini dimulai pada tahun 1981 dan setelah mengalami
pemugaran dari tahun ke tahun, pada tanggal 15 Desember 2008 kawasan Monumen Jenderal
Soedirman diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009
Kawasan monumen tersebut ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya tertentu yang
dilindungi oleh negara, hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 3
Tahun 2009, tanggal : 27 Maret 2009 tentang Rincian Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan
Benda Cagar Budaya Tertentu (Sri Dwi Ratnasari dan Dalud Daeka, 2016: 1296). Setelah
masuknya markas sebagai cagar budaya, banyak pengunjung yang datang ke Monumen
Jenderal Sudirman dan melanjutkan ke Markas yang letaknya tidak jauh dari Kawasan
Monumen. Penjaga Monumen biasanya mengarahkan pengunjung untuk mengunjungi
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markas perang gerilya dan menceritakan bagaimana sejarah dari markas tersebut. Dan ketika
sampai di markas mereka akan melihat benda-benda peninggalan dari Jenderal Sudirman.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Markas Perang Gerilya di Dusun Sobo, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan,
Kabupaten Pacitan merupakan bangunan yang memiliki nilai kesejarahan terkait perjuangan
kemerdekaan Indonesia. Markas tersebut merupakan rumah Karsosoemito yang dijadikan
sebagai tempat peristirahatan dan pertemuan oleh Jenderal Sudirmam. Di markas terdapat
benda-benda peninggalan seperti meja, kursi, tempat tidur, dan perabotan rumah tangga yang
digunakan pada masa perang gerilya tahun 1949 serta foto-foto Jenderal Sudirman ketika
perang gerilya dan peta rute perang gerilya yang melewati Pacitan.
Pemanfataan markas sebagai salah satu objek wisata sejarah merupakan usaha untuk
mengenalkan sejarah perang gerilya yang melewati Pacitan dan perjuangan kemerdekaan
Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Upaya pemerintah dalam pelestarian sejarah
adalah dengan menjadikan markas sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh negara.
Saran
Markas Perang Gerilya yang merupakan peninggalan sejarah dan dijadikan sebagai
cagar budaya hendaknya dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Menjaga
kelestarian situs dapat dilakukan dengan mengunjungi Markas Perang Gerilya untuk belajar
sejarah dan juga tidak berperilaku negatif seperti mencorat-coret benda-benda peninggalan
dan membuang sampah di sekitar markas. Pemerintah hendaknya juga mengadakan promosi
bukan hanya Monumen Jenderal Sudirman tetapi juga terkait dengan Markas Perang Gerilya
untuk tujuan wisata sejarah. Serta penempatan petugas-petugas yang kompeten di bidang
sejarah perlu ditingkatkan lagi untuk menambah was an pengunjung markas.
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GAYA BELAJAR DALAM PERSPEKTIF HONEY DAN MURNFORD
(Kajian Teoritis Gaya Belajar Honey Dan Murnford)
Sugiyono
Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan
email: sugiyonopacitan@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya belajar Honey Dan
Murnford. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis
penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan
data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumulan data
yang bersifat kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini mendeskrisikan bahwa gaya belajar
Honey dan Murnford dibagi menjadi empat yaitu: a) Reflector, gaya belajar Reflektor
lebih suka mengamati dan mengomentari pekerjaan orang lain; b) Theorist, tipe theorist
ini mampu memperhatikan setiap konsep yang diterima dan mampu menganalisa
perbedaan konsep yang di baca dan mampu menyampaikan gagasan barudari hasil
penelaahannya; c) Pragmatist, gaya belajar Pragmatis mementingkan hasil akhir daripada
proses; dan d) Aktivis, gaya belajar aktivis tidak terlalu fokus pada teori tetapi
mengutamakan aplikasi secara langsung.

PENDAHULUAN
Pada hakikatnya semua mahasiswa dapat belajar bersama, tetapi tidak dapat belajar
dengan gaya atau cara yang sama (Sugiyono, 2015). Dimana belajar adalah suatu pendekatan
atau metode, seperti ungkapan pepatah dalam (Ghufron, 2012), tidak ada satu pendekatan
yang sesuai dengan semua orang, jika pengajaran dirancang dan diterapkan dengan
memperhatikan perbedaan gaya belajar, pelajar akan mampu meningkatkan konsentrasi,
ketika proses belajar dan pelajar juga akan mendapatkan materi yang lebih banyak serta
mempertahankan lebih banyak materi- materi yang sukar. Setiap individu atau mahasiswa
tentunya mempunyai gaya belajar masing-masing sesuai dengan situasi yang dihadapi,
sehingga memungkinkan setiap mahasiswa mempunyai banyak gaya belajar/kombinasi gaya
belajar tergantung dengan situasinya.
Mengenali gaya belajar sendiri, belum tentu membuat seseorang menjadi lebih mudah
memahami materi, tetapi dengan mengenal gaya belajar seseorang akan dapat menentukan
cara belajar yang lebih efektif. Hal ini yang menunjukkan bahwa antara satu orang dengan
orang yang lainnya memiliki cara belajar dan berpikir yang berbeda-beda. Terkadang ada
yang merasa lebih efektif dan lebih baik dengan menggunakan lebih banyak mendengarkan,
namun ada juga yang merasa lebih baik dengan membaca bahkan ada yang merasa hasilnya
akan optimal jika kita belajar langsung mempraktikkan yang dipelajari. Dengan demikian
cara belajar seseorang akan mempengaruhi struktur otaknya. Gaya belajar seharunya
disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah sehingga dapat dirumuskan strategi
pembelajaran yang beragam yang memungkinkan mahasiswa dapat belajar secara optimal
(Sugiyono, 2015).
Keberagaman gaya belajar seperti itu tentu menuntut para dosen selalu selektif
memilih strategi dalam memberikan kuliah, mengingat betapa sulitnya mengakomodasi gaya
131

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

belajar tiap-tiap mahasiswa. Terkadang seorang dosen telah bekerja keras dalam
menyampaikan materi, tetapi materi yang sudah disampaikan sulit diterima oleh mahasiswa.
Salah satu faktornya banyak mahasiswa yang memaksakan diri ikut perkuliahan meskipun
tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Menghadapi keterpaksaan untuk belajar jelas bukan hal
yang menyenangkan dan tidak akan mudah bagi mahasiswa untuk berkonsentrasi belajar jika
mahasiswa tersebut merasa terpaksa. Oleh karena itu perlu mengenali gaya belajar masingmasing mahasiswa sehingga dosen dapat mengubah strategi perkuliahannya dengan
mengakomodasi gaya belajar mahasiswa. Untuk mengetahui keberagaman jenis gaya belajar
perlu dideskripsikan macam-macam gaya belajar menurut teori pembelajara yang telah
dikemukaan oleh para ahli. Penelitian ini secara khusus akan menguraikan tentang gaya
belajar Honey Dan Murnford.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang
digunakan adalah kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis
ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumulan data yang bersifat
kepustakaan. Sementara menurut Zed (Khatibah: 2011) dalam riset pustaka, penelusuran
pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh
data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan
koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Pada penelitian ini telaah yang
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada
penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahanbahan pustaka yang relevan.
PEMBAHASAN
Pengertian Belajar
Belajar merupakan proses memperoleh dan mengelola pengetahuan yaitu berfikir dan
mengingat, serta persepsi dan motivasi yang menjadi dasar terjadinya suatu perubahan
tententu Kelvin (2012: 91-92). Lebih lanjut (Sugiyono, 2015) mengungkapkan belajar
merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan sesuatu yang baru, baik berupa
pengetahuan, pengalaman, ataupun keterampilan. Belajar dapat dilakukan sendiri dan juga
dengan bantuan orang lain, belajar sendiri didasarkan pada hal-hal yang ditemui di
sekelilingnya. Belajar dengan bantuan orang lain dilakukan dengan berinteraksi baik secara
langsung ataupun tidak langsung.
Untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik tentu tergantung dari mana sumber
belajar tersebut diperoleh. Sumber belajar yang baik dan berkualitas dapat berpengaruh baik,
demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini, sudah semestinya penting pemilihan sumber belajar
yang tepat untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai yang dikehendaki. Dengan
demikian, apapun yang ada dan dujumpai merupakan bahan yang dapat dijadikan sebagai
sumber belajar. Menurut pendapat Andi (2013: 21) sember belajar merupakan segala sesuatu
(benda, data, fakta, ide, orang) yang memungkinkan terjadinya proses belajar berlangsung.
Belajar akan dapat dilakukan dengan baik didukung sumber belajar yang tepat sesuai
dengan tujuan belajar. Belajar dapat berjalan tanpa perantara orang lain asalkan ada sumber
belajar, sedangkan sumber belajar tidak terbatas pada apapun, sehingga belajar dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu (sugiyono,
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2015). Dengan demikian, siapapun dapat belajar dengan caranya sendiri-sendiri sesuai
karakter yang dimilikinya. Cara belajar inilah yang dinamakan gaya belajar atau model
belajar.
Gaya Belajar
Gaya belajar dibagi menjadi beberapa dimensi yang memiliki bagian yang berbentuk
dikotomi antara lain:1) Dimensi input yang memuat dikotomi antara input visual dan verbal.
Input visual menunjukkan aktivitas belajar lebih berorientasi pada gambar, diagram dan
demonstrasi sedangkan input visual beorientasi pada suara, tulisan, kata-kata dan rumus, 2)
Dimensi persepsi yang memuat dikotomi antara persepsi sensori dan intuisi. Persepsi sensori
berorientasi pada suara, sensasi fisik, praktis dan metodologis, sedangkan intuitif berorientasi
pada memori, ide, insight, teoritis dan akademis, 3) Dimensi organisasi yang menunujukkan
bagaimana individu mengorganisasikan informasi yang didapatkan. Dimensi ini memuat
dikotomi antara organisasi induksi dan deduksi, 4) Dimensi pemrosesan yang menunjukkan
bagaimana individu memproses informasi yang terbagi menjadi dua kutub, yaitu
pemprosesan aktif dan pemprosesan reflektif (Dennis, 2003).
Dalam proses belajar menurut Kolb (Gerung, 2015) terdapat dua aspek atau dimensi
yakni pengalaman langsung yang kongkrit (CE) pada suatu pihak dan konseptualisasi abstrak
(AC) pada pihak lain. Dimensi kedua ialah: eksperimentasi aktif (AE) pada suatu pihak dan
observasi reflektif (RO) pada pihak lain. Individu selalu mencari kemampuan belajar tertentu
dalam situasi tertentu. Jadi individu itu dapat beralih dari pelaku (AE) menjadi pengamat
(RO), dan dari keterlibatan langsung (CE) menjadi analisa abstrak (AC). Untuk menentukan
gaya belajar orang, Kolb menciptakan suatu Learning Style Inventory (LSI) dan membedakan
4 tipe gaya belajar yaitu: (1) Converger”. Pelajar ini lebih suka belajar bila dihadapinya soal
yang mempunyai jawaban tertentu., (2) ‘Diverger”. Pelajar serupa ini lebih mengutamakan
CE dan Ro, kebalikan dari “converger”. Kekuatan mereka terletak pada kemampuan
imajinasi mereka., (3) ‘Assimilator”, cara belajar kelompok ini terutama bersifat AC dan RO.
Mereka menunjukan kemampuan yang tinggi dalam menciptakan model teori. Mereka
disebut assimilator karena mereka suka mengasimilasikan berbagai ragam hal menjadi suatu
keseluruhan yang bulat, (4) ‘Accomodator”. Mereka ini bertentangan minatnya dengan
assimilator. Mereka ini justru tertarik pada pengalaman-pengalaman yang konkrit (CE) dan
eksperimentasi aktif (AE). Mereka suka mengambil resiko dan disebut accommodator,
karena mereka mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang baru. Mereka intuitif
dan sering melakukan cara “trial and error” dalam memecahkan masalah-masalah.
Mempertimbangkan dan melihat cara belajar yang paling menonjol pada mahasiswa
maka sorng dosen atau individu yang bersangkutan (yang sudah memiliki pemahaman yang
cukup tentang karakter cara belajar dirinya) diharapkan dapat bertindak secara arif dan
bijaksana dalam memilih metode belajar yang sesuai. Bagi para mahasiswa yang mengalami
kesulitan belajar, semestinya mulai merenungkan dan mengingat-ingat kembali apa
karakteristik belajar yang paling efektif. Setelah itu mencoba untuk membuat rencana atau
persiapan yang merupakan kiat belajar anda sehingga dapat mendukung agar kemampuan
tersebut dapat terus dikembangkan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan
memanfaat berbagai media pendidikan seperti perangkat audio, video, gambar, dan lainnya.
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Gaya belajar Honey Dan Murnford
Honey dan Mumford (Anwar, 2017) menggolongkan orang yang belajar dalam empat
macam golongan sebagai berikut.
1) Kelompok Aktivis
Individu yang termasuk kelompok aktivis ialah yang senang melibatkan diri dan
berpartisipasi aktif dalam berbagai kegaiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman
baru. Individu dengan tipe ini mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran terbuka,
menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya. Meski begitu, ada kekurangannya,
tipe ini sering kurang mempertimbangkan secara matang ketika melakukan sesuatu dan
cenderung senang melibatkan diri. Pada proses pembelajaran, tipe ini lebih senang dan
tertarik terhadap hal-hal yang sifatnya penemuan baru, seperti pemikiran baru atau
pengalaman baru. Tipe ini cepat bosan dengan kegiatan-kegiatan yang implementasinya
memakan waktu lama.
2) Kelompok Reflektor
Individu yang termasuk kelompok reflektor cenderung berlawanan dengan kelompok
Aktivis. Tipe kelompok ini sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan
sesuatu. Ia selalu mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi, dan selalu
mempertimbangkan secara cermat setiap memutuskan sesuatu. Ia yang tergolong
kelompok ini tidak mudah dipengaruhi sehingga cenderung bersifat konservatif.
3) Kelompok Teoretis
Individu yang termasuk kelompok teoretis cenderung sangat kritis. Tipe ini ialah individu
yang suka menganalisis dan berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Segala
sesuatu dikembalikan kepada teori dan konsep-konsep atau hukum-hukum. Ia tidak
menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Saat mengambil keputusan,
kelompok ini penuh dengan pertimbangan, sangat skeptis, dan tidak menyukai hal-hal
yang bersifat spekulatif.
4) Kelompok Pragmatis
Individu yang termasuk kelompok pragmatis cenderung memiliki sifat yang praktis.
Keiompok ini tidak suka dengan teori-reori, konsep-konsep, dalil-dalil, dan sebagainya
yang sifatnya panjang lebar. Sebab, bagi kelompok ini yang terpenting iaiah aspek-aspek
praktis. Individu dalam kelompok ini berpandangan bahwa sesuatu hanya akan bermanfaat
jika dipraktikkan. Baginya, sesuatu dikatakan baik dan berguna jika dapat dipraktikkan
dan bermanfaat dalam kehidupan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Gaya belajar Honey Dan Murnford pada mahasiswa PGSD STKIP PGRI Pacitan
terbagi menjadi empat yaitu: a) Reflector, gaya belajar Reflektor lebih suka mengamati dan
mengomentari pekerjaan orang lain; b) Theorist, tipe theorist ini mampu memperhatikan
setiap konsep yang diterima dan mampu menganalisa perbedaan konsep yang di baca dan
mampu menyampaikan gagasan barudari hasil penelaahannya; c) Pragmatist, gaya belajar
Pragmatis mementingkan hasil akhir daripada proses; dan d) Aktivis sebesar, gaya belajar
aktivis tidak terlalu fokus pada teori tetapi mengutamakan aplikasi secara langsung.
Saran
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Strategi perkuliahan yang direkomendasikan sesuai dengan gaya belajar tersebut yaitu
metode diskusi dan pengamatan. Metode diskusi dan pengamatan dapat mengakomodasi gaya
belajar yang lain.
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PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA
MAHASISWA PGSD STKIP PGRI PACITAN
Suryatin
Prodi PGSD STKIP PGRI PACITAN
Email: suryanisa733@gmail.com
Abstrak

Calon guru sekolah dasar perlu memahami konsep matematika dengan baik
demi keberhasilan pengajaran di sekolah. Input mahasiswa prodi PGSD STKIP
PGRI Pacitan yang beragam berimplikasi terhadap beragamnya pemahaman
konsep matematika. Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat
pemahaman konsep matematika mahasiswa PGSD STKIP PGRI Pacitan. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat membantu dosen dalam menentukan program
perkuliahan matematika yang tepat untuk mahasiswa PGSD agar menjadi calon
guru SD yang siap mengajar matematika dengan konsep yang benar.Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Objek
penelitian adalah pemahaman konsep matematika mahasiswa semester lima prodi
PGSD. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester lima prodi PGSD STKIP
PGRI Pacitan pada tahun akademik 2017/2018 dan diambil secara purposive
sampling. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Data tes materi
bangun datar (2) Data observasi yang diperoleh selama proses perkuliahan. Uji
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik dan sumber. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 43% mahasiswa prodi PGSD kurang memahami
konsep matematika, sedangkan 57% lainnya cukup memahami konsep
matematika. Dengan demikian diperlukan program belajar kelompok (kooperatif)
dengan komposisi mahasiswa yang heterogen supaya terjadi proses belajar dengan
teman sebaya. Model pembelajaran kooperatif dapat dipilih sesuai kebutuhan,
misalnya dengan menggunakan teknik jigsaw.
Keywords: Pemahaman Konsep, Matematika, PGSD
PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu eksak yang diperlukan oleh semua orang dalam menjalani
aktivitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemahaman konsep matematika
membuat setiap orang wajib mempelajarinya, bahkan seseorang yang tidak mengenyam
pendidikan formal sekalipun harus belajar matematika secara otodidak atau non formal.
Pentingnya pemahaman konsep matematika dapat dilihat dalam kehidupan sosial sehari-hari,
misalnya dalam kegiatan jual beli yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Proses jual
beli menuntut pihak penjual maupun pembeli untuk mengetahui kesetaraan nilai uang, biaya
produksi atau modal dan keuntungan yang dikehendaki oleh penjual. Apabila penjual tidak
mengetahui kesetaraan nilai uang, modal dan keuntungan yang dikehendaki maka penjual
akan mengalami kerugian. Demikian pula jika pembeli tidak mengetahui kesetaraan nilai
uang, maka pembeli tersebut bisa tertipu.
Sekolah dasar (SD) merupakan tempat pertama bagi masyarakat untuk belajar
memahami konsep matematika dengan benar. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya
tanggung jawab seorang guru SD untuk memahami konsep matematika dengan benar terlebih
dahulu, sehingga dapat mengajarkan konsep matematika dengan benar pula.
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Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Prodi PGSD) STKIP PGRI Pacitan
merupakan salah satu prodi yang menyiapkan calon guru SD yang berkompeten di
bidangnya. Mahasiswa Prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan berasal dari berbagai SMA, MA,
dan SMK di Pacitan. Keragaman input mahasiswa tersebut tentunya berimbas pada
keragaman pemahaman konsep matematika dari mahasiswa yang bersangkutan.
Sebagai calon guru SD, mahasiswa PGSD perlu bekal pemahaman konsep yang
memadai tentang matematika. Hal ini karena guru SD nantinya akan mengajarkan konsep
dasar matematika kepada siswa-siswa SD dan jika terjadi kesalahan maka akan berdampak
pada pemahaman siswa-siswi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan
sebuah analisis terhadap pemahaman konsep matematika mahasiswa PGSD untuk dapat
ditindaklanjuti dengan penyusunan program perkuliahan matematika yang tepat bagi
mahasiswa agar memiliki pemahaman konsep matematika yang layak.
KAJIAN LITERATUR
Beberapa ahli memberikan definisi matematika, diantaranya adalah Ruseffendi (dalam
Heruman, 2008: 1) yang menyatakan bahwa matematika merupakan bahasa simbol, ilmu
deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan,
strukturnya terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang
didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Berdasarkan pengertian
tersebut diketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang mempunyai pola keteraturan dan
struktur yang terorganisasi sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam
mempelajarinya.
Jonson dan Rising (dalam Jihad, 2008: 152) menyatakan bahwa matematika merupakan
pola berfikir dan juga pola mengorganisasikan pembuktian yang logis. Matematika juga
merupakan bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat
dengan simbol yang padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai arti daripada bunyi;
matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat atau teori-teori dibuat
secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori
yang telah dibuktikan kebenarannya; matematika adalah suatu seni, keindahannya terdapat
pada keterurutan dan keharmonisan. Inti dari definisi tersebut adalah sama dengan pengertian
matematika yang disampaikan oleh Russefendi.
Kline (dalam Jihad, 2008: 152) mengatakan bahwa matematika bukan pengetahuan
yang menyendiri, tetapi keberadaannya untuk membantu manusia dalam memahami dan
menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Berdasarkan beberapa pengertian di atas,
dapat diambil kesimpulan bahwa matematika adalah bahasa simbol, pola pikir yang deduktif,
pengetahuan strukrur yang terorganisasi, ilmu tentang pola keteraturan dan mempunyai objek
kajian yang abstrak. Keberadaan matematika membantu manusia dalam memecahkan
permasalahan sehari-hari, baik masalah sosial, ekonomi, maupun alam.Dengan
memperhatikan definisi matematika, maka dapat diidentifikasikan dengan jelas bahwa
matematika berbeda dengan pelajaran lain (Jihad, 2008: 152-153) dalam hal:
a) Objek pembicaraannya abstrak, sekalipun dalam pengajaran di sekolah siswa
diajarkan benda konkret, siswa tetap didorong untuk melakukan abstraksi.
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b) Pembahasan mengandalkan tata nalar, artinya informasi awal berupa pengertian
dibuat seefisien mungkin, pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya dengan tata
nalar yang logis.
c) Pengertian/konsep berjenjang sehingga terjaga konsistensinya.
d) Melibatkan perhitungan (operasi).
e) Dapat dipakai dalam ilmu yang lain serta dalam kehidupan sehari-hari.
Fungsi matematika adalah sebagai wahana untuk mengembangkan ketajaman penalaran
yang dapat memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.
NCTM menjelaskan bahwa tujuan dari matematika sekolah bagi semua siswa adalah untuk
meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk menggunakan matematika dan juga
memecahkan masalah. “The goal of school mathematics should be for all students to become
increasingly able and willing to engage with and solve problems” (NCTM, 2000: 182).
Heruman (2008: 2) mengatakan bahwa tujuan akhir pembelajaran matematika yaitu
agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk menuju tahap ketrampilan tersebut harus melalui langkah-langkah yang
sesuai dengan kemampuan siswa.
Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang ditekankan pada konsep-konsep
matematika (Heruman, 2008: 2-3):
a) Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika ketika
siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Pembelajaran penanaman konsep
dasar merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif
siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak.
b) Pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang
bertujuan agar siswa lebih memahami konsep matematika.
c) Pembinaan ketrampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan
pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan ketrampilan bertujuan agar siswa lebih
terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika.
Pemahaman konsep matematika merupakan hal yang sangat penting dicapai dalam
pembelajaran matematika. Hal tersebut dinyatakan oleh Zulkardi (2003:7) bahwa mata
pelajaran matematika menekankan pada konsep. Hal ini berarti seseorang harus memahami
konsep matematika terlebih dahulu agar dapet menggunakannya dalam memecahkan masalah
sehari-hari.
Pemahaman konsep terdiri dari dua penggal kata yang mempunyai arti sendiri-sendiri.
Pemahaman diterjemahkan dari kata understanding (Sumarmo, 1987). Derajat pemahaman
ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur atau fakta matematika dipahami
secara menyeluruh jika hal-hal tersebut membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi.
Konsep diartikan sebagai ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan
sekumpulan objek (Depdiknas, 2003: 18).
Duffin & Simpson (2000) menyatakan bahwa pemahaman konsep sebagai kemampuan
seseorang untuk: (1) menjelaskan konsep, dapat diartikan seseorang mampu untuk
mengungkapkan kembali konsep yang telah diterima atau telah dipelajari oleh orang tersebut.
Contohnya pada saat seseorang belajar tentang pengukuran panjang, orang tersebut mampu
menunjukkan mana yang dimaksud dengan panjang, alat ukur apa yang digunakan untuk
mengukur panjang, satuan apa saja yang digunakan dalam pengukuran panjang, dan mampu
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menjelaskan hubungan antar satuan panjang. (2) menggunakan konsep pada berbagai situasi
yang berbeda, contohnya dalam kehidupan sehari-hari jika seseorang berniat untuk berjualan
maka orang tersebut harus memikirkan berapa modal yang harus disiapkan dan berapa
keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain orang tersebut dapat menerapkan konsep
aritmatika sosial. (3) mengembangkan beberapa akibat dari adanya suatu konsep, dapat
diartikan bahwa siswa paham terhadap suatu konsep akibatnya siswa mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah dengan benar.
Sejalan dengan uraian sebelumnya Depdiknas (2003: 2) mengungkapkan bahwa
pemahaman konsep matematika merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika
yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan
pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam
pemecahan masalah.
Sedangkan menurut Skemp dan Pollatsek (dalam Sumarmo, 1987: 24) terdapat dua
jenis pemahaman konsep, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman rasional.
Pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman atas konsep yang saling
terpisah dan hanya rumus yang dihafal dalam melakukan perhitungan sederhana, sedangkan
pemahaman rasional termuat satu skema atau strukstur yang dapat digunakan pada
penyelesaian masalah yang lebih luas. Suatu ide, fakta, atau prosedur matematika dapat
dipahami sepenuhnya jika dikaitkan dengan jaringan dari sejumlah kekuatan koneksi.
NCTM (2000) menyatakan bahwa untuk mencapai pemahaman yang bermakna maka
pembelajaran matematika harus diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi
matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu
sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematik dalam
konteks di luar matematika.
Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami
konsep dan dalam prosedur (algoritma) secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Adapun
indikator pemahaman konsep menurut Kurikulum 2006, yaitu:
a) menyatakan ulang sebuah konsep
b) mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan
konsepnya)
c) memberikan contoh dan non-contoh dari konsep
d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis
e) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep
f) menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu
g) mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.
Adapun pemahaman konseptual menurut Kilpatrick, dkk; Hiebert, dkk; Ball (dalam
Juandi, 2006:29), adalah pemahaman konsep-konsep matematika, operasi dan relasi dalam
matematika. Beberapa indikator dari kompetensi ini antara lain: dapat mengidentifikasi dan
menerapkan konsep secara algoritma, dapat membandingkan, membedakan, dan memberikan
contoh dan contoh kontra dari suatu konsep, dapat mengintegrasikan konsep dan prinsip yang
saling berhubungan.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan
yang pemahaman intensionalitas lebih baik dan makna untuk menggambarkan dan
memahami, bukan untuk menjelaskan dan memprediksi (Babbie & Mouton 2001, hal. 49).
Guna memperoleh hasil penelitian yang mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian berdasarkan karakteristik tujuannya. Objek studi dalam hal ini adalah pemahaman
konsep matematika pada mahasiswa semester lima prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan.
Selanjutnya penelitian ini menerapkan desain studi kasus. Studi kasus adalah pengujian yang
mendalam dan memerinci dari satu konteks, dari satu objek, dari satu kumpulan dokumen,
atau dari suatu kejadian kasus (Muhadjir, 2016:182).
Lokasi penelitian adalah di STKIP PGRI Pacitan. Pelaksanaan penelitian adalah pada
semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Subyek penelitian adalah mahasiswa semester V
prodi PGSD STKIP PGRI Pacitan yang dipilih secara purposive sampling. Langkah-langkah
utama pengumpulan data penelitian adalah dengan dokumentasi berkaitan dengan data-data
tentang pemahaman konsep mahasiswa terkait dengan materi matematika yang sedang
dipelajari dalam kelas dan observasi yang dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif,
tidak penuh untuk menghindari going native.
Prosedur kerja dalam pengumpulan data bersifat eklektik; menggunakan banyak teknik
pengumpulan data yang fungsinya dapat dipakai untuk uji-silang antar data, sebagai
triangulasi: dari dua kutub dua metode dicari alternative terbaik metodologis (Muhadjir,
2016: 179). Teknik observasi partisipatif, observasi non partisipatif, dokumentasi, dan
triangulasi dilakukan secara bergantian hingga memperoleh data yang valid. Triangulasi
dilakukan untuk menguji kredibilitas studi, yaitu pencocokan kembali data penelitian
berdasarkan teknik pengumpulan data yang berbeda, sumber yang berbeda, serta waktu yang
berbeda. Menguji secara triangulasi menurut Denzim (1978) dengan 1) sumber ganda, 2)
metode ganda, 3) peneliti ganda, 4) teori yang berbeda (Muhadjir, 2016: 211). Dalam upaya
menjangkau komparabilitas dan transabilitas, dipilih pragmatik atau teoritis atau purposive
sampling.
Analisa data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dan hasil
observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus
yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 2016: 187). Analisa
data yang digunakan adalah kualitatif.Pada proses analisa data, Bogdan (Muhadjir, 2016:188)
menyarankan langkah-langkah, yaitu (1)mengusahakan untuk mempersempit fokus studi; (2)
menetapkan tipe studi; (3)Mengembangkan pertanyaan analitis secara terus menerus, (4)
Menuliskan komentar peneliti sendiri;(5)Penjajakan ide dan tema penelitian; (6) Membaca
kembali kepustakaan yang relevan selama di lapangan; (7)Menggunakan metafora, analogi,
konsep-konsep.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dokumentasi nilai tes pemahaman konsep diperoleh data ketuntasan
pemahaman konsep matematika pada materi bangun datar, diantaranya tentang definisi dan
unsur bangun datar, menyebutkan kembali macam-macam bangun datar, definisi luas dan
keliling bangun datar, serta perhitungan luas dan keliling bangun datar berdasarkan definisi
luas dan keliling itu sendiri (bukan berdasarkan rumus) diperoleh data 43% dari jumlah
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mahasiswa yang diteliti memiliki pemahaman konsep matematika yang kurang dan 57%
lainnya memiliki pemahaman konsep matematika yang cukup. Dari 43% mahasiswa yang
memiliki pemahaman konsep yang kurang tersebut terbagi lagi menjadi tiga kelompok, 2%
mahasiswa dengan nilai terendah menjawab benar 1 dari 8 soal pemahaman konsep, 24%
mahasiswa dengan nilai terendah kedua menjawab benar 3 soal dari 8 soal pemahaman
konsep, 17% mahasiswa dengan nilai terendah ketiga menjawab benar 4 dari 8 soal.
Sedangkan 57% mahasiswa yang memiliki pemahaman konsep matematika cukup juga
terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 10% mahasiswa menjawab benar 7 dari 8 soal pemahaman
konsep, 27% mahasiswa menjawab benar 6 dari 8 soal pemahaman konsep dan 20%
mahasiswa menjawab benar 5 dari 8 soal pemahaman konsep.
Berdasarkan hasil observasi diperoleh data yang tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan
sama dengan hasil dokumentasi yaitu 45% dari mahasiswa yang diobservasi pada saat
kegiatan perkuliahan di kelas menunjukkan pemahaman konsep matematika yang kurang
sedangkan 55% lainnya menunjukkan pemahaman konsep matematika yang cukup.
Observasi dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali konsep
matematika yang telah dipelajari dari sumber belajar kepada mahasiswa yang lain dalam
kelas. Observasi dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih 3 bulan atau 12 kali
kegiatan perkuliahan sehingga data yang diperoleh sudah jenuh.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tentang tingkat pemahaman konsep
matematika mahasiswa PGSD yaitu adanya proporsi yang hampir seimbang antara jumlah
mahasiswa yang cukup memahamai dan kurang memahami konsep matematika, yaitu 57%
cukup memahami dan 43% kurang memahami atau jika dinyatakan dalam proporsi 1,3 : 1.
Berdasarkan proporsi tersebut maka sebaiknya kegiatan perkuliahan matematika dilakukan
secara berkelompok supaya mahasiswa dengan pemahaman konsep matematika yang cukup
dapat membantu mahasiswaa yang kurang memahami konsep matematika. Perkuliahan
dengan kelompok dapat dilakukan dengan aplikasi metode pembelajaran koperatif misalnya
dengan metode jigsaw, number head together (NHT), dan yang lainnya. Metode tersebut
dapat dipilih sesuai kebutuhan dan dilakukan penelitian lagi mengenai keefektifannya dalam
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep matematika.
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PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF NHT (NUMBERED HEADS
TOGETHER) TERHADAP NILAI UAS STATISTIK MAHASISWA PENDIDIKAN
MATEMATIKA STKIP PGRI PACITAN
Taufik Hidayat
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan
email: etaufik87@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap nilai UAS statistik
mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) adalah model pembelajaran kooperatif
yang menuntut mahasiswa balajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri
dari empat atau lima siswa dengan kemampuan atau intelegensi yang heterogen. Jadi
dalam pembelajaran kooperatif ini siswa bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari
siswa yang berkemamapuan rendah, sedang dan tinggi untuk bertukar pikiran dalam
memcahkan masalah ( Muclich, 2007). Metode pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kaji tindak latar kelas atau
clasroon action research yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc. Taggart yaitu melalui
siklus: (a) Plan, (b) Act & observe, (c) Reflect. Mereka dapat mencoba suatu gagasan
perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya
itu. Keempat kegiatan ini berlangsung secara berulang dalam bentuk siklus. Penelitian ini
dilakukan dengan cara berkolaborasi antara peneliti dengan rekan sejawat di STKIP PGRI
Pacitan. Penelitian akan dilaksanakan pada mahasiswa semester II di STKIP PGRI
Pacitan pada perkuliahan mata kuliah statistika dasar. Hasil dari penelitian ini adalah
sebanyak 70% mahasiswa mendapatkan prestasi belajar secara tuntas, sedangkan sisanya
30% mahasiswa belum mencapai ketuntasan belajar dalam mata kuliah statistika.
Keywords: NHT (Numbered Heads Together), Nilai UAS, statistik dasar

PENDAHULUAN
Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa belajar
bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima siswa dengan
kemampuan atau intelegensi yang heterogen. Jadi dalam pembelajaran kooperatif ini siswa
bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari siswa yang berkemamapuan rendah, sedang
dan tinggi untuk bertukar pikiran dalam memecahkan masalah (Muclich, 2007). Selanjutnya,
menurut Lie (2002) pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai sistem kerja/belajar
kelompok yang terstruktur di mana dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota
saling bekerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran. Belajar belum
selesai jika salah satu dari teman dalam,kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together)
Roger dan David Johnson dalam Lie (2002) mengatakan bahwa dalam pembelajaran
kooperatif terdapat lima unsur model pembelajaran yang harus diterapkan yaitu:
1. Saling ketergantungan positif, keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada suatu
usaha setiap individu. Untuk mencapai kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu
menyusun tugas kelompok yang menuntut siswa kerja sama dan berinteraksi sehingga
setiap anggota harus menyelesaikan tugasnya agar semua siswa mencapai tujuan yang
diharapkan. Selanjutnya, pengajar akan mengevaluasi siswa, dengan cara ini setiap siswa
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mau tidak mau setiap siswa merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya
agar semua siswa bisa berhasil.
Tanggung jawab perseorangan, pengajar yang efektif dalam pembelajaran cooperative
learning akan membuat persiapan dan menyusun tugas untuk setiap kelompok sehingga
menjadi masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya
sendiri agar tugas berikut dapat dilaksanakan. Siswa yang tidak melaksanakan tugasnya
akan diketahui dengan jelas dan mudah. Anggota dalam suatu kelompok akan
menuntutnya untuk melaksanakan tugas agar tidak terhambat siswa yang lainnya.
Tatap muka, setiap anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka
dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah
menghargai perbedaan, memanfaatnya kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing.
Komunikasi antar anggota, unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali
dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok juga
bergantung pada ketersediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dalam
mengutarakan pendapat mereka.
Evaluasi proses kelompok, pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok
mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka selanjutnya bisa bekerja
sama dengan lebih aktif.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Hakikat Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together). Pembelajaran
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dikembangkan oleh Spencer Kagen untuk
melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam satu pelajaran
dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Sebagai gantinya
mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur empat (4) langkah
sebagai berikut:
1. Penomoran, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan
kepada setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 sampai 5.
2. Mengajukan pertanyaan, guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan
dapat bervariasi. Pertanyaan dapat bersifat spesifik dalam bentuk kalimat Tanya.
3. Berfikir bersama, siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan
meyakinkan setiap anggota dalam teamnya mengetahui jawaban itu.
4. Menjawab, guru memanggil satu nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai
mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan, untuk seluruh kelas.
Model ini mengacu kepada belajar kelompok. Anggota team menggunakan lembar
kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajarannya,
kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami bahan pelajaran dan
memecahkan suatu masalah melalui diskusi.
Pengelolaan Kelas cooperative learning
Pengelolaan kelas cooperative learning bertujuan untuk membina pembelajaran dalam
mengembangkan kerja sama dan berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Ada tiga hal yang
penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas cooperative learning, yakni
pengelompokan, semangat kooperatif dan dan penataan ruang kelas (Lie, 2007).
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1. Pengelompokan, pengelompokan heterogenitas atau keragaman merupakan ciri-ciri yang
menonjol dalam pembelajaran kooperatif learning. Kelompok heterogenitas bisa bentuk
dengan memperhatikan keanekaragaman kemampuan akademis. Dalam hal kemampuan
akademis, kelompok pembelajaran cooperative learning biasanya terdiri dari satu orang
berkemampuan tinggi, dua orang berkemampuan sedang dan satu lainnya dari kelompok
kemampuan akademis rendah.
2. Semangat gotong-royong, agar kelompok bisa bekerja secara efektif dalam proses
pembelajaran kelompok perlu mempunyai semangat gotong-royong. Semangat gotongroyong ini bisa dirasakan membina niat kiat siswa dalam bekerja sama.
3. Penataan Ruang Kelas, ruang kelas juga perlu ditata sedemikian rupa sehingga menunjang
pembelajaran cooperative learning. Keputusan guru dalam penataan ruang kelas harus
disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang kelas dan sekolah. Beberapa faktor yang
perlu dipertimbangkan adalah:
a. Ukuran ruang kelas.
b. Jumlah siswa.
c. Tingkat kedewasaan siswa.
d. Toleransi guru dan kelas sebelah terhadap kegaduhan dan lalu lalangnya siswa.
e. Toleransi masing-masing siswa terhadap kegaduhan dan lalu lalangnya siswa lainnya.
f. Pengalaman guru dalam melaksanakan metode pembelajaran kooperatif learning.
g. Pengalaman siswa dalam melaksanakan metode pembelajaran kooperatif learning.
Dalam metode pembelajaran cooperative learning, penataan ruang kelas perlu memperhatikan
prinsip-prinsip tertentu, bangku perlu ditata sedemikian rupa sehingga semua siswa bisa
melihat guru, papan tulis dan teman-teman kelompoknya dengan merata. Kelompok bisa
dekat satu sama lain, tetapi tidak mengganggu kelompok yang lain.
Ketuntasan Belajar
Belajar tuntas merupakan strategi pembelajaran yang dapat dilaksanakan dari dalam kelas,
dengan asumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik akan mampu belajar
dengan baik dan memperoleh hasil belajar secara maksimal terhadap seluruh bahan yang
dipelajari (Mulyasa, 2002). Tujuan proses mengajar-belajar secara ideal adalah agar bahan
yang dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid. Ini disebut Mastery Learning atau belajar
tuntas, artinya penguasaan penuh (Nasution, 1995). Ketuntasan belajar dapat dilihat secara
kelompok atau secara perorangan, secara kelompok, ketuntasan belajar dinyatakan telah
dicapai jika sekurang-kurangnya 85% dari siswa dalam kelompok yang bersangkutan telah
memenuhi kinerja ketuntasan belajar yang secara kelompok. Secara perorangan, ketuntasan
belajar telah dinyatakan terpenuhi jika seseorang (siswa) telah tercapai taraf penguasaan
minimal yang ditetapkan bagi setiap bahan yang dipelajarinya. Faktor yang Mempengaruhi
Ketuntasan
Belajar
Ketuntasan belajar dipengaruhi oleh daya serap siswa, di mana daya serap pada umumnya
dipengaruhi oleh dua faktor yang dikemukakan oleh Pasaribu dan Simanjuntak dalam Pradita
(2009) yaitu:
1. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari individu siswa sendiri yang meliputi faktor
fisik maupun mental yang ikut menentukan dan mempengaruhi berhasil tidaknya
seseorang dalam belajar seperti kematangan, kondisi jasmani, keadaan alat indera, sikap
batin dan minat.
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2. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri yang juga
mempengaruhi berhasil tidaknya dalam belajar meliputi penghargaan dan hadiah. Menurut
Ibrahim dan Benny dalam Pradita (2009) ada beberapa langkah atau cara yang dapat
dilakukan dalam pengajaran antara lain:
1. Dalam belajar hendaknya guru menggunakan metode belajar yang bervariasi sebab dengan
variasi tersebut diharapkan beberapa perbedaan kemampuan siswa dapat terlayani.
2. Guru hendaknya memberikan bahan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang pandai
untuk mengimbangi kepandaiannya dan memberikan bantuan atau bimbingan khusus
kepada anak-anak yang lamban dalam belajar.
3. Pemberian tugas-tugas hendaknya disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Untuk
diperlukan perencanaan yang baik yaitu ketetapan penggunaan model pembelajaran yang
dipilih oleh guru. Tujuannya agar siswa dapat berperan aktif antar sesamanya dan dapat
meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep yang sulit.
Kerangka Berpikir
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads Together) siswa menggunakan lembar
kerja serta diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam mengolah informasi sehingga
siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah
yang efektif dan bekerjasama untuk memahami materi pelajaran. Pembelajaran Kooperatif
Tipe NHT (Numberd Heads Together) adalah lebih banyak melibatkan siswa dalam
menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka
terhadap isi pelajaran tersebut. Penyampaian materi biologi melalui Pembelajaran Kooperatif
Tipe NHT (Numbered Heads Together) merupakan teknik yang baik dalam merangsang
siswa untuk lebih aktif dan berfikir kritis karena siswa diberikan kesempatan untuk mencari
sendiri pemecahan masalah dengan kerjasama kelompok sehingga mereka lebih mudah
memahami materi. Untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa yang optimal terhadap
pelajaran biologi perlu dilakukan proses belajar yang lebih baik dengan memperhatikan
perkembangan anak didik dan sarana penunjang, salah satu upaya tersebut adalah dengan
mengoptimalkan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) merupakan
teknik yang baik dalam merangsang siswa untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran.
Hipotesis Tindakan
Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana
pengaruh pembelajaran kooperatif NHT (Numbered Heads Together) terhadap nilai UAS
statistik mahasiswa pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan?”.
METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan kaji tindak latar kelas atau clasroon action research yang dikembangkan oleh
Kemmis dan Mc. Taggart (1993) yaitu melalui siklus: (a) Plan, (b) Act & observe, (c).
Reflect. Mereka dapat mencoba suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran
mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu (Wiriaatmadja, 2005:13). Sedangkan
menurut Kunandar (2008: 44 – 45) definisi PTK sebagai berikut:
Suatu penelitian tindakan (action research) yang dilakukan pendidik yang sekaligus sebagai
peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) dengan jalan
merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif
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yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran
dikelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus. Penelitian ini
dirancang 3 (tiga) siklus dengan menggunakan pendekatan partisipatori kolaboratif (Oja dan
Smulyan, 1989) untuk melakukan perubahan konstruktif secara sistematik, melalui kerjasama
antara ketua peneliti dengan anggota peneliti agar terjadi perubahan dalam melakukan
pendekatan pembelajaran terutama dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa
pendidikan matematika STKIP PGRI Pacitan. Perubahan yang diharapkan dalam penelitian
ini adalah perubahan kemampuan melaksanakan proses pembelajaran dan mampu mengubah
kompetensi mahasiswa. Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang berkembang menjadi
suatu siklus penelitian. Tahap-tahap (siklus) yang harus ditempuh agar berjalan dengan lancar
adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dengan mengadopsi proses penelitian
tindakan model Kemis & MC. Taggart (Akbar, 2009: 28).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus I diawali dengan penerapan pembelajaran Collaborative Learning dengan
menggunakan metode NHT (Numbered Heads Together). Siklus I dengan tahap plan yaitu
membuat rencana pembelajaran statistika dasar menggunakan langkah-langkah pendekatan
pembelajaran NHT (Numbered Heads Together). Pada tahap Act & Observe dosen
melaksanakan kegiatan belajar-mengajar selama satu kali pertemuan tatap muka atau 2 jam
pelajaran. Pada tahap ini dosen memulai pembelajaran dengan membagi mahasiswa ke dalam
kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan kepada setiap anggota kelompok diberi
misalnya nomor antara 1 sampai 5. Berikutnya dosen mengajukan sebuah pertanyaan kepada
mahasiswa. Pertanyaan dapat bervariasi. Pertanyaan dapat bersifat spesifik dalam bentuk
kalimat tanya. Selanjutnya mahasiswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban
pertanyaan itu dan meyakinkan setiap anggota dalam teamnya untuk mengetahui jawaban itu.
Selanjutnya dosen memanggil satu nomor tertentu, kemudian mahasiswa yang nomornya
sesuai mengacungkan tangannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan, untuk seluruh
kelas. Pada tahap reflect dosen mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan.
Menganalisis kelebihan dan kekurangannya untuk dijadikan pertimbangan pada penyusunan
rencana pembelajaran pada tahap berikutnya. Langkah yang sama dilakukan dosen pada
tahap-tahap berikutnya pada siklus II dan siklus III. Pada akhir semester dosen mengadakan
evaluasi pembelajaran melalui Ujian Akhir Semester (UAS). Berikut grafik nilai yang
diperoleh mahasiswa pada akhir pembelajaran

Grafik 1. Nilai Mahasiswa

Dengan mengambil nilai ketuntasan minimal nilai 80, sebanyak 21 mahasiswa atau 70%
mahasiswa dikatakan tuntas dalam belajar sedangkan sisanya 9 mahasiswa atau 30%
dikatakan tidak memenuhi nilai ketuntasan minimal. Mahasiswa yang memenuhi syarat
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ketuntasan minimal dan yang tidak memenuhi syarat ketuntasan minimal bisa dilihat pada
grafik di bawah ini

Grafik 2. Penggolongan nilai ketuntasan

Beberapa mahasiswa tidak memenuhi nilai ketuntasan minimal hal ini dikarenakan di dalam
kelas mahasiswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti mata kuliah, tidak fokus dan hanya
bercanda dengan temannya pada akhirnya ketika mereka mengikuti ujian akhir semester tidak
bisa mengerjakan secara mandiri dan hanya bergantung dengan mahasiswa lain. Ketika jam
mengerjakan ujian akhir semester selesai dan mahasiswa tersebut belum mendapatkan
contekan dari mahasiswa lain, mereka hanya dapat mengerjakan semampu mereka yang
akhirnya banyak soal yang tidak bisa mereka kerjakan secara tuntas. Hal ini yang menjadikan
mahasiswa tersebut belum mampu mencapai syarat batas nilai ketuntasan belajar minimal
yang dipersyaratkan oleh dosen.
KESIMPULAN
Sebanyak 70% mahasiswa mendapatkan prestasi belajar secara tuntas, sedangkan sisanya
30% mahasiswa belum mencapai ketuntasan belajar dalam mata kuliah statistika
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KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA DALAM PERSPEKTIF
TEORI PEMBELAJARAN
Urip Tisngati
Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan
Email: ifedeoer@gmail.com
Abstrak
Persepsi dan hasil belajar siswa beragam jika dihubungkan dengan matematika.
Siswa mengembangkan pemahaman awal matematika dan pembelajaran matematika
berkaitan dengan apa matematika, bagaimana belajar matematika, dan mengapa belajar
matematika. Ketika pengetahuan awal yang berupa informasi tersebut tidak mampu
dihadirkan kembali oleh individu pada saat diperlukan maka dapat dianggap mengalami
masalah, kesulitan, atau hambatan belajar. Kesulitan siswa dapat terkait dengan prosedur
pemrosesan informasi atau kognitif, sikap, maupun ketrampilan. Jika siswa memiliki
kesulitan belajar matematika maka berimplikasi pada bagaimana strategi guru untuk
mendesain kurikulum, pendekatan pengajaran dan penilaian yang konsisten dengan
keterbatasan memori kerja individu dan aspek-aspek afektif lain yang harus
dipertimbangkan selama proses pembelajaran. Dengan kata lain bahwa kesulitan belajar
matematika dapat dijawab melalui aplikasi dari teori-teori pembelajaran. Dengan
demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk mengekplorasi dan mendeskripsikan
kesulitan belajar siswa kelas V Sekolah Dasar dalam pembelajaran matematika
berdasarkan perspektif teori pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang
dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Fokusnya adalah memahami makna tentang
kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah materi bangun datar dan bangun ruang
berdasarkan data hasil tes dan wawancara. Peneliti mengambil 6 subjek secara purposeful
sampling, menimbang bahwa subjek tersebut akan menyumbang dalam pengembangan
teori belajar. Hasil analisa data menunjukkan tentang terjadinya kesulitan belajar yang
dapat dijelaskan melalui teori-teori pembelajaran, baik social-cognitive Bandura, juga
teori pemrosesan informasi, teori kognitif sosial dan konstruktivisme. Hasil ini
memberikan implikasi praktis terhadap guru SD.
Kata Kunci: Kesulitan belajar, Matematika, Teori Pembelajaran.

PENDAHULUAN
Mengapa begitu banyak siswa tidak maksimal dan bahkan gagal dalam aktivitas
belajar, mengalami kecemasan, tidak yakin dalam menjawab masalah, dan bingung ketika
berada di kelas saat pembelajaran matematika?
Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 mengenai Standar Isi menyatakan bahwa
kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari matematika, yaitu: (1)
memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan
konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam penyelesaian masalah;
(2) menggunakan penalaran pada pola atau sifat, melakukan manipulasi matematika dalam
membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh;
(4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk
menjelaskan keadaan atau masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai, rasa ingin tahu,
perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
penyeleseian masalah.
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Sejalan dengan tujuan umum matematika sesuai dengan Nation Council of Teachet of
Mathematic (NCTM) pada tahun 2000 bahwa terdapat lima standar yang mendeskripsikan
keterkaitan pemahaman matematik yang hendaknya siswa ketahui dan dapat dilakukan.
Sebagaimana ditulis kembali oleh Noss (2002: 437), bahwa ketika kita belajar atau
menghasilkan pengetahuan matematis maka kita membawanya ke dalam hubungan satu sama
lain, dan hubungan ini menjadi bahan baku matematika lebih lanjut.
“Mathematics is based on raw material: shapes, number, mathematizable situations.
Of course, the concept of shape (rectangle as opposed to door, 4 as opposed to 4 cups)
is already a mathematization, a first link in the signifying chain that characterizes
mathematical activity. When we create mathematics, we bring these objects into
relationship with each other, and these relationships themselves become (eventually)
the raw material of further mathematics”
Artinya, aktivitas matematika dalam berpikir, bernalar, memecahkan masalah, dan lainlain terus berhubungan dalam pengalaman belajar individu secara berkelanjutan. Pengetahuan
akan memiliki ruang penyimpanan tersendiri pada setiap individu dan akan muncul kembali
ketika ada pemicunya.
Ketika pengetahuan awal yang berupa informasi tersebut tidak mampu dihadirkan
kembali oleh individu pada saat diperlukan maka dapat dianggap mengalami masalah.
Masalah dapat berupa pertanyaan yang perlu jawaban tertentu, artinya membutuhkan
persyaratan, proses, tahapan, atau prosedur untuk bisa diselesaikan. Masalah tersebut dapat
menjadi beban bagi beberapa siswa dalam belajar matematika berupa masalah kesulitan
belajar, kesalahan, pemecahan matematika, dan lain-lain yang dialami dalam mempelajari
objek kajian matematika.
Wedege dan Skott (2006) menulis bahwa siswa mengembangkan pemahaman awal
matematika dan pembelajaran matematika yang terhubung dengan tiga pertanyaan utama,
yaitu 1) apa matematika dan pendidikan matematika, 2) bagaimana belajar matematika, dan
3) mengapa belajar matematika.
Ketika memilih kelas matematika, siswa dihadapkan pada kemungkinan: bagaimana
persepsi awal siswa tentang matematika, tentang gurunya, tentang materinya, apakah siswa
sudah siap mengikuti kelas matematika dengan kesadaran atau keterpaksaan, apakah siswa
sudah memikirkan tentang materi sebelum memasuki kelas atau berpikir tentang matematika
setelah memasuki kelas. Ketika di kelas matematika, apakah siswa sudah mengatur sendiri
kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus mengerjakan; apakah siswa
menunjukkan sikap positif atau negatif. Selanjutnya yang jarang diperhatikan oleh guru
selaku fasilitator belajar dan bahkan oleh siswa sendiri adalah apakah pentingnya dan tujuan
belajar matematika. Ini berlaku secara umum bagi individu yang memiliki kemampuan
berpikir kritis, mengapa harus belajar matematika.
Faktanya bahwa persepsi dan hasil belajar siswa beragam jika dihubungkan dengan
matematika. Ketika individu belajar sudah memiliki kesadaran untuk apa belajar matematika,
maka individu tersebut akan mengatur dan mengelola dirinya agar dapat mengikuti dan
berhasil mengikuti kelas matematika. Bagi siswa yang memiliki kemampuan awal yang baik
dalam hal kecerdasasan, motivasi, minat apalagi didukung oleh dukungan orag tua juga
sekolah maka siswa akan lebih optimal dalam pengaturan diri menuju prestasi. Sebaliknya
jika siswa sejak awal sudah memiliki hambatan belajar, misal sering mendapat prestasi
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matematika kurang maksimal, mudah lupa dalam menghapal materi dan rumus, tidak teliti
mengerjakan tugas, kesulitan memahami soal bentuk cerita atau gambar, dan lain-lain maka
akan memicu persepsi yang negatif.dan hasil belajar matematika yang rendah. Berdasarkan
pada uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kesulitan
belajar matematika siswa berdasarkan perspektif teori pembelajaran.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengambil fokus pada
studi kasus. White (2005) menekankan bahwa penelitian kualitatif berkaitan dengan kondisi
atau hubungan yang ada, keyakinan dan sikap yang dimiliki, efek yang dirasakan dan tren
yang dikembangkan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok marjinal untuk
menyuarakan pendapat mereka tentang hal-hal yang menjadi perhatian mereka dan yang
mungkin telah diabaikan dalam penelitian konvensional. Ini merupakan studi kasus
eksploratif di mana fokus penelitian sudah diputuskan dan dijelaskan pada kerangka
konseptual. Fokusnya adalah kasus itu sendiri dan fitur sendiri yang sangat khusus. Siswa
yang mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran matematika pada penelitian ini
dianggap sebagai unit yang dipelajari dalam rangka untuk mengeksplorasi adanya kesulitan
belajar. Subjek penelitian merupakan siswa kelas V Sekolah Dasar di Pacitan, diambil secara
purposive sampling, melibatkan 6 orang yang mengalami hambatan dalam belajar dan saat
menyelesaikan masalah matematika.
Data diperoleh dari tes pemecahan masalah materi materi bangun datar dan bangun
ruang sebagai masalah yang diajukan sebagai refleksi dari proses pembelajaran. Selanjutnya
data diolah untuk ditentukan kesulitan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, baik
proses maupun evaluasi. Untuk uji keabsahan data dilakukan analisis komparatif dengan data
hasil wawancara siswa, atau menggunakan teknik triangulasi. Selanjutnya data dianalisis
dengan tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verivikasi/ kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel ini merupakan analisis kasus yang dialami oleh siswa kelas V Sekolah Dasar
dalam menyelesaikan masalah matematika materi bangun datar dan bangun ruang.
Berdasarkan studi awal, dari 6 subjek yang diwawancarai, masing-masing terdapat 2 orang
termasuk kategori siswa dengan tingkat pemahaman rendah, 2 orang kategori sedang, dan 2
sisanya termasuk kategori tinggi. Subjek, selain diminta menulis jawaban di lembar yang
telah disediakan, juga diminta untuk menentukan tingkat keyakinan dalam mengerjakan soal
yang diberikan. Berikut ini cuplikan soal dan penyelesaian subjek.

Gambar 1 Penyelesaian Masalah Matematika Materi Bangun Ruang
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Berdasarkan gambar di atas, subjek benar dalam menuliskan rumus dan
mensubstitusikannya. Akan tetapi perhitungannya kurang tepat. Subjek memilih ragu-ragu
pada tingkat keyakinan. Hal itu menunjukkan responden kurang percaya diri dan belum
terlalu paham dengan soal, didukung dengan cuplikan wawancara dengn subjek.
Kasus di atas menjadi fenomena dapat terjadi di kelas matematika pada tiap waktu dan
ruang berbeda. Terjadinya kesalahan siswa dalam menjawab soal yang diajukan guru
matematika sebagaimana contoh di atas, tentunya dapat dijelaskan mengapa dan bagaimana
terjadi. Kesalahan siswa dalam belajar matematika tentu berkaitan dengan karakteristik
individu secara khusus juga matematika secara umum. Jika dianalisis lebih lanjut maka
kesulitan belajar matematika kompleks, menyangkut aspek pengetahuan, karakter, skill, juga
metakognitif. Berkaitan dengan deskripsi data di atas, artikel ini lebih lanjut akan membahas
tentang 1) bagaimana belajar matematika, dan 2) mengapa siswa mengalami kesulitan belajar
matematika.
Mengapa siswa mengalami kesulitan belajar matematika
Hasil pengumpulan data dapat dianalisis lebih lanjut berikut ini.
1. Subjek dengan pemahaman rendah belum mampu mengidentifikasi masalah secara
lengkap dan belum memahami, belum menguasai dalam menjelaskan penyelesaian.
P-8: “Sekarang, saya bertanya, berkaitan dengan pembelajaran matematika kemarin, apakah
kamu paham?”
S-8: “Kurang paham.”

Sesuai penelitian (Tall & Razali, 2014), terdapat perbedaan dalam pemikiran kualitatif
antara mereka yang berhasil dan mereka yang gagal dalam matematika (pemahaman rendah),
yang menggambarkan teori bahwa mereka yang gagal cenderung melakukan jenis
matematika yang lebih sulit (memilih prosedur koordinasi) daripada mereka yang berhasil
(memanipulasi konsep). Dengan kata lain bahwa siswa dengan kemampuan rendah cederung
memiliki kreatifitas berpikir yang kurang. Siswa cenderung mengkristalkan proses menjadi
konsep yang dapat dimanipulasi, sehingga memiliki beban proses koordinasi yang lebih besar
daripada manipulasi konsep; memiliki lebih sedikit konsep yang dapat dimanipulasi dan lebih
memilih untuk melakukan proses rutin seperti yang sering dilakukan; cenderung tidak
menghubungkan gagasan dengan cara yang bermakna. Siswa kurang dapat membaca simbol
menjadi bahan informasi untuk dapat diinterpretasikan dan direpresentasikan menjadi notasi
bermakna. Kesulitan siswa ini terkait dengan prosedur pemrosesan informasi atau kognitif.
Siswa memiliki kesulitan akan berimplikasi pada bagaimana strategi guru untuk belajar
pemahaman. Menurut Onwumere (2009, desain kurikulum, pendekatan pengajaran dan
penilaian yang konsisten dengan keterbatasan memori kerja yang diketahui (dari siswa) harus
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lain bahwa

guru

perlu

memperhatikan pentingnya belajar untuk memahami dan masalah berusaha mencapai hal ini
sambil mendapatkan penguasaan keterampilan prosedural dalam kaitannya dengan kapasitas
memori kerja siswa yang terbatas. Tujuan yang diharapkan adalah, sikap positif terhadap
pembelajaran matematika tidak hanya terkait dengan atensi terhadap masalah kapasitas
memori kerja yang terbatas tetapi juga cara untuk mengembangkan kemandirian, pengaturan
diri yang meningkat serta melihat matematika sebagai subjek yang dapat dipahami dan
mampu diterapkan. Artinya, siswa akan melakukan tindakan belajar jika matematika disadari
sebagai sesuatu yang dapat dipahami, berguna, dan dapat diterapkan.
Kesulitan memahami masalah, dalam bentuk tekstual atau visual dapat dimulai dari
kesulitan dalam aktivitas “membaca”. Miller & Koesling (2009) menggambarkan proses
membaca dan menalar sebagai bagian dari aktivitas problem solving. Ketika proses membaca
soal matematika bentuk cerita misalnya, siswa akan dihadapkan pada masalah bahasa
(bagaimana kemampuan siswa membentuk makna), keterkaitan konten soal dengan dunia
nyata (mengaitkan isi bacaan dengan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pengetahuan awal
atau sebagai hubungan antar konsep itu sendiri), bagaimana setting situasi masalah, dan apa
yang ditanyakan)

Gambar 2 Proses Membaca dan Menalar Matematis
Miller & Koesling (2009)
153

Seminar Ekspos Penelitian STKIP PGRI Pacitan Tahun 2017| 20 Desember 2017

PROSIDING

ISBN: 978-602-50110-7-8

Situasi membaca teks dari lembar soal matematika diselidiki oleh Osterholm (2003)
yaitu siswa membaca teks matematika materi baru, dan memecahkan masalah yang relevan
dengan teks. Prosedurnya adalah para siswa bekerjasama berpasangan. Mereka diberi teks
masalah tentang nilai absolut bilangan real. Pertama, para siswa diinstruksikan untuk
membaca dan mendiskusikan teks tanpa diberikan tugas. Setelah itu, para siswa diberi latihan
yang sesuai dengan teks, diminta menyimpan teks dan menggunakannya saat bekerja dengan
latihan ini. Pengamatan tersebut mengungkapkan beragam aktivitas yang berbeda di antara
siswa, dan beberapa pertanyaan juga muncul yang menarik untuk diteliti secara lebih rinci.
2. Subjek kurang memiliki kepercayaan diri dalam menjawab soal dan ragu-ragu dengan
penyelesaian yang sudah dilakukan (subjek memilih ragu-ragu). Subjek mengalami
hambatan dalam hal psikologis (keyakinan). Subjek kurang percaya diri untuk dapat
menyelesaikan tugasnya.
P-14: “Bagimana keyakinanmu dalam menulis jawaban?”
S-14: “Tidak yakin, Bu.”
Jika siswa kurang percaya diri maka siswa akan ragu-ragu dalam mengambil
keputusan. Faktor psikologis ini yang tidak bisa dihindari karena sebagai kondisi yang tiap
saat dapat berubah pada tiap individu. Teori sosial-kognitif menjelaskan bagaimana
keyakinan, self-eficacy menjadi aspek penting yang dapat meningkatkan kemajuan dan
prestasi. Temuan Pajares, F., & Miller, M. D. (1995) memperkuat Bandura (1986) tentang
keyakinan self-efficacy, bahwa teori ini menawarkan jalan yang menjanjikan, memberi
dukungan bahwa motivasi siswa dapat lebih baik jika dijelaskan oleh kepercayaan ini
daripada oleh proses kognitif atau afektif.
Implikasi praktis bahwa guru perlu memahami bahwa informasi akan ditransfer ketika
siswa memiliki kesadaran, keyakinan tentang kemajuan hasil yang dapat diperolehnya
kemudian bukan sekedar belajar karena adanya tekanan, bahwa informasi dapat terendap
dalam memori siswa jika siswa memberi interpretasi bahwa informasi itu bermakna bagi
dirinya.
3. Saat diwawancarai subjek menunjukkan kebingunan dalam menjelaskan apakah yang
guru lakukan selama proses pembelajaran. Subjek dalam menjawab pertanyaan juga tidak
konsisten atau berubah-ubah jawabannya.
P-5: “Baiklah, pertemuan kemarin diskusi kelompok dan diberi latihan soal, itu
membantumu dalam memahami materi apa tidak?”
S-5: “.......” (diam)
P-6: “Dengan pembelajaran yang kemarin membuat kamu memahami tentang
materi pelajaran apa tidak?”
S-6: “Membantu.”
P-7: “Sungguh membantu?”
S-7: “.......” (diam lama sekali)
Ketika siswa bingung, baik menjawab soal atau menjawab pertanyaan guru maka
menimbulkan hasil interpretasi yang beragam. Siswa yang tidak menyelesaikan jawaban dari
masalah yang diberikan kemungkinan karena siswa tidak paham, kurang paham, ragu-ragu,
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atau bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dibicarakan. Atau berhubungan dengan
kognitif. Kemungkinan lain adalah karena siswa tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk
mendorongnya melakukan tindakan belajar selanjutnya atau berkaitan dengan masalah
psikologis.
4. Teridentifikasi jika subjek mengalami hambatan dalam hal kemampuan berpikir refektif,
kontrol diri.
S-13: “Saya kurang teliti, Bu.”
Kurang teliti artinya tidak atau kurang dalam memeriksa kembali atas tindakan yang
dilakukan. Siswa mengolah informasi, pengetahuan untuk mencapai tujuan belajarnya sendiri
melalui pengaturan diri. Pengaturan diri adalah pembelajaran yang dikendalikan oleh diri
sendiri di mana individu aktif mengolah dan mempertahankan informasi, perilaku, kognisi,
emosi guna mencapai tujuannya. Tindakan siswa mengakibatkan pengaruh reaksi diri melalui
perbandingan kinerja dengan tujuan dan standar pribadi (Bandura, 2001:8). Penilaian diri
mendorong kemampuan metakognitif untuk merenungkan diri sendiri. Melalui reflektif diri,
kesadaran diri, siswa menilai motivasi mereka, nilai-nilai, dan makna dari kegiatan hidup
mereka (Bandura, 2001: 9). Proses ini tentunya memiliki tingkat penekanan atau kualitas
hasil yang berbeda pada tiap siswa sesuai dengan karakteristik internal dan eksternal
5. Subjek mengalami hambatan dalam hal kognitif, yaitu bingung dan tidak hapal tentang
konsep perkalian akibatnya hasil perhitungan salah.
P-15 “Mengapa kamu tidak yakin dengan jawaban sendiri?”
S-15: “Bingung. Tidak hapal perkalian, Bu.”
Menurut Schmidt (2016:101), teridentifikasi beberapa kesulitan siswa dalam belajar
matematika, diantaranya adalah kurangnya kepercayaan diri, lemahnya strategi penyelesaian,
kesulitan melihat pola, juga lemahnya kemampuan numerik, kurang focus dan kurang
konsentrasi
“The math teachers identified the eight focus students’ math difficulties to be: Too
thorough, slow working, lacking confidence, difficulties getting started on their own,
lacking solution strategies, difficulties in seeing patterns, reduced numeracy (e.g. place
value, enumeration, names of numbers), requiring a lot of adult support, difficulties
staying focused and concentrated.
Berdasarkan teori pemrosesan informasi, agar informasi tidak cepat lupa, atau dapat
ditransfer secara optimal maka guru perlu mengorganisasikan konteks belajar sehingga ada
kebermaknaan. Guru perlu memberikan penjelasan sedemikian rupa sehingga siswa mudah
menerima dan memahami informasi. Pengorganisasian dimaksud berkaitan dengan
menciptakan kelas yang interaktif, memfasilitasi siswa untuk belajar yang nyaman. Informasi
dapat diberikan menggunakan media, metode, pendekatan belajar yang disepakati bersama.
Selanjutnya, berdasarkan teori belajar berbasis kognitivisme, maka pembelajaran matematika
dapat dioptimalkan melalui pemrosesan elemen-elemen kognitif, seperti kemampuan
metakognitif siswa, pemahaman konsep, dan problem solving siswa. Guru dapat
menggunakan heuristika proses pemecahan masalah (Schunk, 2012), seperti langkah Polya
(1957). Berdasarkan teori kognitif-sosial, Bandura, upaya motivasional, efikasi diri,
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pengaturan diri menjadi elemen penting untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran
matematika seta mengoptimalkan hasil belajar siswa. Efikasi diri adalah harapan-harapan
terhadap keyakinan individu terhadap kemampuan pada dirinya yang berkaitan dengan
aktivitas belajar atau melakukan tindakan-tindakan pada tingkatan yang ditentukan.
SIMPULAN DAN SARAN
Matematika menjadi subjek sekaligus objek belajar. Siswa yang belajar matematika
perlu untuk memahami tentang matematika dan mengapa harus belajar matematika. Dengan
adanya kesadaran untuk belajar matematika maka kesulitan belajar matematika dapat diatasi
lebih dini. Ini karena belajar matematika melibatkan proses aktif antara aspek pengetahuan,
sikap, ketrampilan, juga metakognitif. Adanya kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran
matematia dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan awal, lemahnya pemahaman,
lemahnya proses penalaran, representasi, juga komunikasi dan pemecahan masalah dalam
aktivitas belajar matematika. Terjadinya kesulitan belajar ini dapat dijelaskan oleh teori-teori
pembelajaran, baik social-cognitive Bandura, juga teori pemrosesan informasi, teori kognitif
sosial dan konstruktivisme. Hasil ini memberikan implikasi praktis terhadap guru SD, untuk
terus mengembangkan kompetensi pedagogik yang berkaitan dengan penguasaan teori-teori
belajar yang relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran matematika.
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INTENSITAS AKSES DAN JENIS KONTEN MEDIA SOSIAL BERBASIS ONLINE
TERHADAP KREATIVITAS MAHASISWA PENDIDIKAN
GURU SEKOLAH DASAR
Vit Ardhyantama
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Email: vit.10276@gmail.com
Abstrak
Penggunaan media sosial saat ini seperti layaknya kebutuhan yang harus terpenuhi
setiap hari. Sumber belajar, bahan diskusi, penyebaran informasi penting hingga proses
jual beli dan pemasaran sudah dilakukan secara online melalui media sosial baik diakses
melalui komputer maupun telepon genggam. Di sisi lain dengan pesatnya kemajuan
zaman, dunia kerja menginginkan outcome yang memiliki kreativitas tinggi untuk
mendukung persaingan yang ketat. Sebagaimana kita tahu bahwa kebiasaan akan
merubah kualitas hidup kita maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) seberapa
sering intensitas mahasiswa dalam menggunakan media sosial (2) konten apa sajakah
yang biasa mereka akses (3) apakah intensitas dan konten media sosial yang mereka akses
berpengaruh terhadap tingkat kreativitas mahasiswa. Hasil penelitian ini nantinya dapat
dipertimbangkan untuk penggunaan media sosial yang tepat dalam pembelajaran
khususnya untuk menunjang daya kreativitas mahasiswa. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
tahun ajaran 2017-2018. Pengambilan data dilakukan melalui angket yang akan
disebarkan kepada subjek penelitian. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa
mahasiswa PGSD STKIP PGRI Pacitan memiliki kecenderungan akses media sosial yang
tinggi. Ada 8 macam konten media sosial yang sering diakses mahasiswa yaitu: (1).
Whatsapp, (2). Instagram, (3) youtube, (4) wikipedia, (5) BBM (6) blog makanan, (7)
blog pendidikan, (8) Google schoolar. Alasan mereka menggemarinya adalah mudah
digunakan untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, mudah, menarik dan
menghibur. Keterampilan berpikir kreatif tinggi dari responden dengan persentase tertingi
sebesar 41% pengguna media sosial >2 jam sehari, 25% pengguna media sosial beberapa
hari, dan 22% pengguna yang hanya menggunakan di waktu luang. Ada tiga macam
media sosial favorit yang diakses responden dengan kemampuan keterampilan berpikir
kreatif tinggi yaitu whatsapp, youtube dan Instagram.
Kata kunci: media sosial, kreativitas, intensitas, konten

PENDAHULUAN
Media berbasis internet saat ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan keseharian. Kebutuhan akan media sosial didasari oleh mudahnya pertukaran
informasi antar sesama pengguna di seluruh belahan dunia. Banyaknya ragam informasi dan
mudahnya akses serta perhitungan biaya yang sangat terjangkau dengan fasilitas yang sangat
lengkap menjadikan media sosial berbasis internet semakin menjamur dan digemari semua
kalangan.
Cepat, mudah, murah dan menawarkan berbagai konten menarik serta informasi
penting serta dapat dijadikan sarana komunikasi yang handal membuat media sosial online
semakin diminati pelajar, mahasiswa dan kaum pekerja. Mengirimkan informasi, tugas
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kuliah, pekerjaan kantor dan data-data penting dengan cepat, aman dan mudah menjadi
bagian dari kebutuhan akan penggunaan media sosial berbasis internet.
Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi yang diharapkan mampun membawa
perubahan diharapkan membentuk mahasiswa yang kreatif guna mampu bersaing di dunia
kerja dan masyarakat yang semakin ketat. Mampu memunculkan inovasi dalam kehidupan
masyarakat menjadi salah satu tantangan dan keharusan bagi lulusan perguruan tinggi. Hal ini
dilandasi oleh peraturan BAN-PT no.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen
akresitasi mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian (outcomes): berupa kualitas
lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Media sosial yang sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian mahasiswa dapat
dijadikan alternatif media interaktif yang menarik bagi pembelajaran. Pemanfaatan media
sosial yang tepat sasaran akan menumbuhkan daya kreativitas yang selama ini ada dalam diri
mahasiswa. Dengan mengetahui konten apa dan seberapa intensif seorang kreatif
menghabiskan waktunya dengan dunia maya, maka dapat dibuat sebuah pembelajaran yang
memanfaatan penggunaan media sosial sebagai bagian dari media pembelajaran yang
menumbuhkan daya kreativitas pelajar.
Penggunaan teknologi informasi merupakan terobosan pembelajaran modern.
Darmawan (2014:3) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi yang mampu
mengolah, mengemas, dan menampilkan serta menyebarluaskan informasi pembelajaran baik
secara visual, audiovisual bahkan multimedia, dewasa ini mampu mewujudkan apa yang
disebut dengan virtual learning.
Pembelajaran berbasis media online atau yang biasa disebut dengan e-learning
memiliki tuga fungsi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas yaitu sebagai suplemen
atau tambahan, optional atau pilihan dan complement atau pelengkap dan subtitution atau
pengganti (Darmawan, 2014:29). Teori belajar konstruktivisme mendukung model belajar
dengan pemanfaatan media sosial sebab teori ini beranggapan bahwa pengetahuan adalah
hasil konstruksi manusia. Melalui media sosial pelajar akan mengkonstruksi sendiri
pengetahuannya tanpa harus dipaksa dan didekte oleh pengajar.
METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dawson (2007:16)
mengemukakan bahwa quantitative research generates statistics through the use of largescale survey research, using methods such as questionnaires or structured interviews.
Penggunaan angket atau wawancara terstruktur merupakan salah satu ciri dari penelitian
kuantitatif. Lebih lanjut (Creswell, 2002) Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja
dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor atau nilai, peringat, atau frekuensi)
yang dianalisis dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis
penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu
mempengaruhi variabel yang lain.
Penelitian deskriptif memiliki ciri khas bermaksud untuk membuat
pencandraan/deskripsi mengenai situasi-situasi/kejadian-kejadian (Neolaka, 2014:21). Lebih
lanjut Neolaka menyebutkan bahwa penelitian deskriptif memiliki tujuan utama
menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti
secara tepat. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP PGRI Pacitan tingkat I-IV
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yang dipilih secara acak dengan jumlah yang seimbang antara mahasiswa laki-laki dan
perempuan. Instrumen penelitian sesuai dengan jenis penelitian kuantitatif digunakan angket
untuk mengumpulkan data. Angket didesain campuran (tertutup dan terbuka) untuk menggali
lebih banyak informasi terkait keragaman konten dan tingkat kreativitas mahasiswa. Angket
kemudian diolah secara statistik dan dideskripsikan.
Analisis data pada penelitian kuantitatif diperoleh dengan cara penghitungan secara
matematis. Menurut Neolaka suatu hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data empiris,
yakni berdasarkan apa yang dapat diamati dan dapat diukur. Setelah data terkumpul
selanjutnya adalah menyimpulkan hipotesis apakah harus menerima atau menolak hipotesis
(Neolaka, 2014:101). Analisis data dilakukan dengan perbandingan intensitas dan jenis
konten terhadap kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dihitung dengan
menggunakan rubrik penilaian keterampilan berpikir kreatif milik Munandar. Ada 6 sub tes
dengan skala angka 1-4 tiap sub tes yang diberikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Intensitas Penggunaan Media Sosial
Intensitas penggunaan media sosial merupakan banyaknya waktu yang dipergunakan
mahasiswa dalam mengakses media sosial dalam keseharian mereka. Berdasarkan data
angket poin ke 8, ada beberapa variasi waktu penggunaan media sosial di kalangan
mahasiswa PGSD, yang disajikan pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Intensitas Penggunaan Media Sosial
no Intensitas akses
Persentase
1 < 2 jam sehari
13%
2 > 2 jam sehari
55%
beberapa hari dalam
3 seminggu
6%
4 bila ada waktu luang
16%
total
100%
Ada 6 macam pilihan jawaban yang disediakan dalam angket serta option jawaban lain
yang dapat dipilih untuk mewakili kebiasaan mahasiswa dalam mengakses internet. Pilihan
jawaban diberikan dari rentang yang paling sering ke jarang. Pilihan pertama adalah kurang
dari dua jam sehari, yang berarti minimal dalam dua jam sekali mahasiswa akan
menggunakan media sosial. Pilihan nomer 2 adalah lebih dari dua jam dalam sehari, yang
berarti mahasiswa akan mengakses media sosial setidaknya sekali dalam lebih dari 2 jam
sehari. Pilihan ketiga lebih kurang inten dalam mengakses media sosial yaitu hanya beberapa
hari dalam seminggu, yang artinya tidak setiap hari mahasiswa tersebut menggunakan media
sosial. Pilihan keempat adalah seminggu sekali. Mahasiswa hanya menggunakan fasilitas
media sosial sekali saja dalam seminggu pada poin ke 4 ini. Pilihan ke lima adalah beberapa
kali dalam sebulan, yang berarti mahasiswa mengakses media sosial hanya beberapa kali
dalam sebulan sehingga pilihan ini mewakili mahasiswa dengan tingkat kecenderungan
penggunaan media sosial yang sangat lemah dan pilihan terakhir adalah sebulan sekali.
Berikutnya diberikan tempat pengisian kosong untuk waktu-waktu lain bagi mahasiswa yang
memiliki akses sangat kecil sekali frekuensinya, namun tidak ada mahasiswa yang
memberikan pilihan lebih lama dari beberapa hari dalam seminggu.
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Sebagaimana disajikan dalam tabel, data yang muncul pada angket yang telah disebar
hanya ada 4 pilihan jawaban. Bila diruntut dari persentase terkecil menuju terbesar maka
yang menduduki peringkat nomer satu terkecil adalah beberapa hari dalam seminggu yaitu
6%. Peringkat dua adalah < 2 jam dalam sehari dengan persentase 13%. Berikutnya disusul
dengan nilai persentase sebesar 16% yang diduduki oleh pilihan jawaban yang mereka isikan
yaitu ketika memiliki waktu luang. Persentase terbesar muncul pada poin >2 jam dalam
sehari yaitu sebesar 55%.
2.Konten Media Sosial Yang Sering Diakses Oleh Mahasiswa
Konten media sosial merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam
sebuah media yang
dimanfaatkan
oleh
masyarakat
seperti
blog, wiki,
forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, fileaudio, iklan hingga
berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna
sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial
Penggunaan konten-konten yang ada pada media sosial utama paling banyak terjadi pada
tahun 2005 (Wikipedia).
Kuesioner poin 1-4 didesain untuk mengetahui jenis media sosial apakah yang sering
digunakan oleh mahasiswa. Poin pertama kuesioner membahas mengenai pengetahuan
mahasiswa mengenai media sosial. 100% mahasiswa menjawab mereka mengenal media
sosial dan pernah menggunakannya.
Ada 7 macam jenis media sosial yang disajikan untuk dipilih media sosial apa saja
yang pernah digunakan oleh mahasiswa. Data jenis media sosial yang pernah diakses
disajikan pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Jenis media sosial yang pernah digunakan mahasiswa
Jenis Media Sosial Yang
No Pernah Diakses
Persentase
1 proyek kolaborasi
16%
2 Blog
18%
3 Konten
63%
4 situs jejaring sosial
68%
5 aplikasi chat
97%
6 virtual game online
15%
7 virtual social world
0%
Berdasarkan data pada tabel dapat diamati bahwa 16% responden pernah mengakses
jenis media sosial proyek kolaborasi, 18% pernah mengakses blog, 63% mengakses konten
media seperti youtube dan instagram, 68% sudah pernah mengakses situs jejaring sosial, 97%
pernah menggunakan aplikasi chat, 15% mengakses virtual game onlie dan 0% mengakses
virtual dunia sosial. Adapun jenis sosial media favorit yang sering mereka gunakan dari 11
pilihan yang disuguhkan hanya muncul 8 pilihan yang merupakan kesukaan mahasiswa. Hasil
angket yang telah dihimpun untuk mengetahui jenis media sosial favorit mahasiswa disajikan
pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3 jenis media sosial favorit mahasiswa
No Jenis Konten Favorit
Persentase
1 Wikipedia
34%
2 google scholar
3%
3 blog pendidikan
11%
4 blog makanan
13%
5 Youtube
56%
6 Instagram
60%
7 whats app
74%
8 BBM
16%
Pilihan jenis media sosial yang diberikan pada angket meliputi 11 jenis yaitu: wikipedia,
google schoolar, blog pendidikan, blog makanan, youtube, instagram, whats app, BBM, the
climb, werewolves within, second life dan pilihan jawaban bebas untuk menuliskan jenis
media sosial favorit yang tidak disebutkan. Dari pilihan tersebut data yang diperoleh
menunjukkan bahwa hanya 8 jenis media favorit mahasiswa dengan persentase berbeda yaitu:
wikipedia 34%, google schoolar 3%, blog pendidikan 11%, blog makanan 13%, youtube
56%, instagram 60%, whats app 74% dan BBM 16%.
Adapun alasan mereka menyukai media sosial tersebut sangat beragam, pilihan dengan
responden paling banyak menyatakan bahwa mereka menyukai media tersebut karena
beberapa hal sebagaimana disajikan pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Alasan Menyukai Media Sosial
No
Alasan
Persentase
1 mudah digunakan
2%
2 mendapatkan informasi
58%
3 Berkomunikasi
58%
4 mengikuti zaman
5%
5 Menarik
5%
6 Menghibur
2%
7 Menyenangkan
2%
8 mengisi waktu luang
2%
Sebagaimana jenis media favorit mahasiswa yang memungkinkan mereka memilih
beberapa jenis sekaligus, alasan yang diberikan untuk menggunakan media sosial juga tidak
dibatasi pada alasan terkuat melainkan bisa menuliskan beberapa hal yang membuat mereka
menyukai media tersebut. Jawaban yang diberikan responden, dapat dilihat pada tabel 4.4 ada
sedikitnya 8 variasi jawaban berbeda, yaitu: mudah digunakan 2%, mudah digunakan untuk
mendapatkan informasi 58% dengan persentase yang sama juga diduduki oleh mudahnya
media sosial digunakan untuk berkomunikasi, mengkuti zaman 5%, menarik 5%, serta tiga
alasan lainnya yang memperoleh persentase yang sama yaitu menghibur, menyenangkan dan
mengisi waktu luang dipilih oleh mahasiswa.
3. Tingkat Kreativitas Mahasiswa Berdasarkan Intensitas dan Jenis Konten Media
Sosial yang Diakses
Penelitian ini memfokuskan pada seberapa intens mahasiswa menggunakan media
sosial dan apakah hal tersebut dapat terlihat dalam keterampilan berpikir kreatifnatya. Hal
sama juga berlaku pada jenis media sosial. Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat
diketahui media ssial seperti apakah yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kreatif
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mahasiswa. Tes keterampilan berpikir kreatif yang dipakai dalam penelitian ini ada milik
Munandar dengan 6 jenis pertanyaan terbuka. Tes ini dikenal dengan tes kreativitas verbal
yang terdiri dari enam sub tes yang semuanya mengukur dimensi operasi berpikir divergen,
dengan dimensi kontan verbal, tetapi masing-masing berbeda dalam dimensi produk
(Munandar, 2012:68).
Enam sub tes tersebut meliputi: permulaan kata, menyusun kata, membentuk kalimat
tiga kata, sifat-sifat yang sama,macam-macam penggunaan dan apa akibat. Permulaan kata
merupakan sub tes yang mengharuskan subjek memikirkan sebanyak mungkin kata yang
mulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. Tes ini mengukur kelancaran dalam
kata, yaitu kemampuan untuk menemukan kata yang memenuhi persyaratan struktural
tertentu. Dalam tes kali ini disediakan dua huruf yang membentuk awalan kata yaitu k dan a
(ka), mahasiswa diminta untuk melanjutkan menyusun huruf tersebut menjadi sebuah kata,
semakin banyak kata yang tersusun maka semakin lancar mahasiswa tersebut dengan kata.
Sub tes kedua berupa menyusun kata. Menyusun kata berarti dalam sub tes ini
mahasiswa harus menyusun sebanyak mungkin kata dengan menggunakan huruf-huruf dari
satu kata yang diberikan sebagai rangsangan (atau bisa disebut sebagai anagram).Tes ini juga
mengukur kelancaran kata, namun dalam tes ini selain kelancaran dalam kata juga menuntut
kemampuan dalam reorganisasi persepsi. Dalam tes kemampuan berpikir kreatif yang
diberikan, pada poin kedua disediakan sebuah kata yaitu INDONESIA dan mahasiswa
diminta untuk menyusun kembali kata tersebut menjadi kata lain dengan boleh hanya
memakai setidaknya 3 huruf dalam kata tersebut. Semakin banyak kata yang dapat ditemukan
maka kelancaran kata dan kemampuan reorganisasi persepsi semakin baik.
Tes keterampilan berpikir kreatif sub tes ketiga adalah membentuk kalimat tiga kata.
Membentuk kalimat tiga kata adalah tes yang dimaksudkan agar mengenali kemampuan
mahasiswa dalam menyusun kalimat yang terdiri dari tiga kata. Huruf pertama akan diberikan
sebagai rangsangan akan tetapi urutan dalam penggunaan ketiga huruf tersebut boleh
berbeda-beda. Dalam tes ini awalan kata yang diberikan adalah M-B-I. Diberikan contoh pula
pada lembar tes untuk menyusun kata dari huruf tersebut. Contoh yang diberikan adalah
Indonesia Makmur Bersahaja.
Poin keempat dalam tes keterampilan berpikir kreatif milik Munandar adalah sifat-sifat
yang sama. Sub tes ini dibuat untuk mengenali kelancaran dalam memberikan gagasan.
Mahasiswa harus menemukan sebanyak mungkin objek yang semuanya memiliki dua sifat
yang telah ditentukan. Sub tes ini mengukur kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang
memenuhi peryaratan tertentu dalam waktu terbatas. Dua sifat yang disebutkan dalam tes kali
ini adalah lembut dan menawan. Semakin banyak objek yang dapat ditemukan maka
mahasiswa tersebut memiliki kelancaran dalam memberikan gagasan yang tinggi.
Tes keterampilan berpikir kreatif poin ke lima adalah macam-macam penggunaan. Sub
tes ini menuntut subjek untuk memikirkan sebanyak mungkin penggunaan yang tidak lazim
dari benda sehari-hari. Pada sub tes ini keterampilan yang ingin diukur adalah kelenturan
dalam berpikir, karena dalam sub tes ini subjek/mahasiswa harus dapat melepaskan diri dari
kebiasaan melihat benda sebagai alat untuk melakukan hal tertentu saja. Selain mengukur
kelenturan dalam berpikir, tes ini juga mengukur orisinalitas dalam berpikir dengan melihat
kelangkaan jawaban yang diberikan. Semakin langka jawaban ang diberikan maka ide
tersebut semakin orisinal.
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Sub tes teakhir dalam tes keterampilan berpikir kreatif secara verbal menurut Munandar
adalah tes sebab akibat. Dalam sub tes ini subjek harus memikirkan segala sesuatu yang
mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah ditentukan sebagai rangsangan. Pada
tes ini diberikan sebuah kejadian yang sebetulnya tidak mungkin terjadi, tetepi subjek harus
mengumpamakannya hal tersebut terjadi sekaligus memikirkan apa dapaknya. Tes ini
mengukur kelacaran dalam memberi gagasan digabung dengan elaborasi yang diartikan
sebagai kemampuan untuk dapat mengembangkan suatu gagasan, merincinya dengan
mempertimbangkan macam-macam implikasi.
a. Intensitas Akses Media Sosial Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif
Intensitas merujuk pada seberapa sering mahasiswa menggunakan media sosial dalam
kesehariannya. Ada berbagai rentang waktu pengguaan media sosial di kalangan mahasiswa
yang dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Intensitas Akses Media Sosial
No
1
2
3
4
5
6

Intensitas Akses
Persentase
setiap menit
5%
< 2 jam sehari
18%
> 2 jam sehari
55%
beberapa hari dalam seminggu
6%
bila ada waktu luang
14%
Jarang
2%
Total
100%
Berdasarkan data dapat diliat bahwa ada 6 macam kategori intensitas mahasiswa dalam
menggunakan media sosial. Mahasiswa dengan persentase terbesar yaitu 55% mengakses
media sosial setidaknya >2 jam dalam sehari. Mahasiswa yang menggunakan media sosial <2
jam sehari mencapai 18% berbeda tipis dengan mereka yang mengunakan media sosial hanya
saat ada waktu luang sebanyak 14%. Berikutnya mahasiswa yang mengakses media sosial
beberpa hari saja dalam seminggu sebanyak 6%, disusul mereka yang mengakses tiap menit
5% dan hanya 2% yang menyatakan jarang menggunakan media sosial.
Tes keterampilan berpikir kreatif dilakukan kemudia dicocokkan dengan intensitas akse
media yang dilakukan mahasiswa. Adapun hasilnya disajikan pada tabel 4.6.
Tabel 4.6 Intensitas Akses Media Sosial Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif
No

Intensitas Akses

Tingkat Kemampuan Berpikir
Kreatif
Kurang

Sedang

Tinggi

Total

0%

100%

0%

100%

1

setiap menit

2

< 2 jam sehari

27%

73%

0%

100%

3

> 2 jam sehari

3%

56%

41%

100%

4

beberapa hari dalam seminggu

0%

75%

25%

100%

5

bila ada waktu luang

0%

78%

22%

100%

6

Jarang

0%

100%

0%

100%

Kemampuan berpikir kreatif berdasarkan tes yang telah dilakukan dibagi njadi 3 bagian,
yaitu kurang, sedang dan tinggi. Persentase terbesar dari ke 6 macam intensitas menumpuk
pada tingkat kemampuan berpikir kreatif tingkat sedang. Apabila kia rinci maka didapatkan
data bahwa mahasiswa yang mengakses media sosial setiap menit 100% memiliki tingkat
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kemapuan berpikir kreatif sedang. Mahasiswa yang mengakses <2 jam dalam sehari 27%
diantaranya berada dalam tingkat kuang dan 73% sisanya sedang. Sebanyak 3% mahasiswa
berada pada tingkat kurang, 56% sedang dan 41% sisanya memiliki tingkat kreativitas tinggi
pada mahasiswa yang mengakses media sosial >2 jam sehari. Tingka akses yang lebih rendah
yaitu beberapa hari dalam seminggu didapatkan ada 0% pada tingkat renda, 75% sedang dan
25% tinggi. Mahasiswa yang mengakses media sosial disaat senggang saja memiliki rentang
kreativitas 0% rendah, 78% sedang dan 22% tinggi. Data terakhir menunjukkan bahwa
mahasiswa yang jarang mengunakan media sosial 100% berada pad tingkat kreativitas
sedang.
b. Konten Media Sosial Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif
Konten media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis media sosial yang
kemudian dispesifikkan pada brand media sosial yang sudah beredar di pasar dan dikenal luas
di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Ada setidaknya 6 jenis media sosial yang diakses
mahasiswa, serta hubungannya dengan keterampilan berpikir kreatif dapat kita lihat pada
tabel 4.7.
Tabel 4.7 Konten Media Sosial Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif
keterampilan berpikir
no jenis konten
kreatif
rendah sedang tinggi
1 Wikipedia
0
8%
6%
google
2 schoolar
0%
2%
0%
blog
3 pendidikan
0%
6%
6%
blog
4 makanan
0%
5%
8%
5 Youtube
40%
19% 23%
6 Instagram
20%
24% 21%
7 Whatsapp
40%
30% 28%
8 BBM
0%
6%
8%
Total
100% 100% 100%
Ada tiga jenis konten yang diakses mahasiswa dengan tingkat keterampilan berpikir
kreatif rendah yaitu 40% youtube, 20% Instagram dan 40% whatsapp. Mahasiswa yang
memiliki keterampilan berpikir kreatif sedang mengakses 8% wikipedia, 2%google schoolar,
6% blog pendidikan, 5% blog makanan, 19% youtube, 24% instagram, 30% whatsapp dan
6% BBM. Mahasiswa dengan tingkat kemapuan berpikir kreatif tinggi memiliki akses ke
dalam media sosial wikipedia 6%, blog pendidikan 6%, blog makanan 8%, youtube 23%,
Instagram 21%, Whatsapp 28% dan BBM 8%. Angka ini dilihat dari jenis konten media
sosial yang menjadi favorit mahasiswa. Tiap mahasiswa memiliki beragam konten yang
disukai. Seorang mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu konten yang sering diakses.
Perbandingan keterampilan berpikir kreatif dalam penggunaan banyaknya konten yang
diakses dapat dilihat pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8 keterampilan berpikir kreatif dalam penggunaan banyaknya konten yang diakses

No

Banyaknya Konten
Yang Digemari

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
TOTAL

Keterampilan Berpikir
Kreatif
rendah sedang tinggi
60% 32% 0%
40% 19% 41%
0% 17% 23%
0% 19% 12%
0%
7% 12%
0%
6% 12%
100% 100% 100%

PEMBAHASAN
Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka ada 3 pertanyaan yang akan
dijawab pada penelitian ini.
1. Intensitas Penggunaan Media Sosial
Ada enam data yang muncul mengenai intensitas media sosial yang diakses mahasiswa
PGSD STKIP PGRI Pacitan, yaitu: setiap menit,<2 jam sehari, >2jam sehari, beberaa hari
dalam seminggu,bila ada waktu senggang jarang. Tiga data pertama menunjukkan bahwa
mahasiswa memiliki intensitas akses yang cukup tinggi terhadap media sosial. Setiap hari
mahasiswa melakakukan akses dengan jangka waktu yang berbeda. Persentase tertinggi
menunjukkan bahwa sejumlah 78% mahasiswa mengunakan media sosial setiap harinya dan
sudah menjadi rutinitas harian mereka. Dengan intensitas yang lebih kecil 6%
mahasiswamelakukan setidaknya beberapa hari dalam semingu untuk menggunakan media
sosial. Sebanyak 14% mahasiswa menyatakan hanya mengakses media sosial di waktu luang
dengan variasi waktu luang yang berbeda. Sisa 2% mahasiswa mengaku jarang mengakses
media sosial meskipun tidak disebutkan seberapa jarang atau dalam kurun waktu seberapa
lama mereka menggunakan media sosial.
Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa mahasiswa PGSD STKIP PGRI
Pacitan memiliki kecenderungan akses media sosial yang tinggi. Bahkan dapat dilihat waktu
terlama yang mereka butuhkan untuk mengakses internet hanya beberapa hari dalam
semingu, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kesenjangan akses yang begitu
besar. Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan memiliki internsitas akses media sosial tinggi sebesar
84%.
2. Konten Media Sosial yang Sering Diakses
Media sosial memiliki ragam yang sangat banyak dengan fasilitas, kelebihan dan
kekurangannya masing-masing. Berdasarkan data yang telah dihimpun maka urutan konten
media sosial yang menjadi favorit mahasiswa adalah: (1). Whatsapp, (2). Instagram, (3)
youtube, (4) wikipedia, (5) BBM (6) blog makanan, (7) blog pendidikan, (8) Google
schoolar.
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Whatsapp merupakan konten media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk
berkomunikasi dengan pengguna lain, baik dalam bentuk chat, audio, visual, audiovisual.
Aplikasi ini dipilih mahasiswa karena mudah, murah dan sangat membantu dalam
berkomunikasi kepada teman atau keluarga, bahkan fitur grup dalam aplikasi ini dimiliki oleh
setiap mahasiswa PGSD karena memudahkan komunikasi multiarah.
Instagram menonjolkan penggunaan gambar/foto atau video berdurasi singkat.
Penggemar instagram mencapai 60% dari keseluruhan responden. Instagram memang
merupakan salah satu media sosial yang sedang banyak digandrungi karena menarik. Alasan
yang sama ketika mahasiswa mengakses youtube. Youtube sebagai media sosial penyedia
video dengan durasi yang lebih panjang dari instagram memberikan banyak pilihan hiburan
dan informasi, mulai dari gosip selebritis, makanan, film, drama, politik sampai pendidikan
bahkan banyak tersedia tutorial untuk berbagai macam aktivitas yang sangat membantu.
3. Tingkat Kreativitas Mahasiswa Berdasarkan Intensitas dan Jenis Konten Media
Sosial yang Diakses
Meskipun tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan dalam intensitas akses media
oleh responden, namun dapat dilihat bahwa responden dengan akses >2 jam sehari, beberapa
hari dalam seminggu dan bila ada waktu luang memiliki keterampilan berpikir kreatif yang
lebih tinggi. Persentase tertingi sebesar 41% pengguna media sosial >2 jam sehari memiliki
keterampilan berpikir kreatif tinggi, 25% pengguna media sosial beberapa hari dalam
seminggu juga memiliki keterampilan berpikir kreatif tinggi, 22% pengguna yang hanya
menggunakan di waktu luang melalui hasil tes dapat dilihat bahwa mereka memiliki
keterampilan berpikir kreatif tinggi.
Berdasarkan data tersebut maka dapat dipastikan keterampilan berpikir kreatif tidak di
dapatkan dengan mengakses media sosial terlalu intens yaitu setap menit dan <2 jam dalam
sehari. Hal ini dimungkinkan karena keterampilan berpikir kreatif bukan hanya sekedar
melihat namun ada proses selanjutnya yaitu, menirukan dan menambahkan apa yang telah
mereka lihat sehingga membentuk sesuatu yang baru. Seperti diungkapka Ki Hajar
Dewantara bahwa proses kratif dimulai dari niteni, nirukna, nambahi yang memiliki arti
mengamati, menirukan dan menambahi. Penggunaan media sosial bisa menjadi media atau
perantara pengguna untuk menjelajahi berbagai ide baru di belahan dunia manapun sehingga
pengetahuan, wawasan dan kekayaan ide dapat dimiliki dengan penggunaan media sosial.
Pengguna media sosial yang melebihi batas dan cenderung menghabiskan seluruh harinya
untuk menggunakan media sosial hidup dalam media tersebut dan tidak mampu membawa
ide dan pengetahuan yang mereka dapatkan ke dunia nyata keseharian mereka. Fase kedua
dalam berproses kreatif menurut Ki Hajar Dewantara adalah menirukan. Menemukan ide
secukupnya dan menirukannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata adala
langkah berikutnya dalah proses kreatif, bila pengguna media sosial sudah berada dalam
tahapan menerapkan apa yang mereka dapatkan di media sosial artinya mereka tingal
selangkah lagi menuju proses kreatif yang sesungguhnya yaitu nenambahkan. Berpikir kreatif
memiliki banyak aspek pembangun diantaranya keluawesan/fleksibilitas, untuk menerapkan
sebuah ide dalam situasi berbeda menggunakan keterampilan berpikir kreatif, untuk inilah
diperlukan perubahan atau modifikasi ide dari yang didapatkan dari media sosial menuju
dunia nyata. Penambahan ini merupakan pembeda dari ide dan produk sebelunya yang
sekaligus menandakan telah adanya proses kreatif yang telah terjadi. Responden dengan
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banyak waktu untuk tidak selalu terpaku pada media sosial namun melakukan banyak
kegiatan guna mengembangkan ide yang didapat dari media sosial memiliki tingkat
keterampilan berpikir kreatif yang tinggi.
Aspek kedua yang diteliti adalah konten media sosial yang diakses responden. Ada tiga
macam media sosial favorit yang diakses responden dengan kemampuan keterampilan
berpikir kreatif tinggi yaitu whatsapp, youtube dan Instagram. Berdasarkan fitur dan
kegunaan media sosial tersebut whatsapp membantu proses kreatif karena proses komunikasi
dan diskusi jarak jauh semuanya berlangsung di sana. Youtube dan Instagram menjadi konten
berikutnya sebab semua ide-ide segar, baru dan kreatif berkumpul di dua media tersebut.
Trend terbaru dari anak-anak muda yang memiliki ide kreatif disuguhkan dan dapat dinikmati
dengan mudah di Youtube dan Instagram. Video dan foto memberikan visualisasi yang
sempurna untuk merangsang ide kreatif.
KESIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai
berikut:
1. Mahasiswa PGSD STKIP PGRI Pacitan memiliki kecenderungan akses media sosial yang
tinggi sejumlah 78% mahasiswa mengunakan media sosial setiap hari.
2. konten media sosial yang menjadi favorit mahasiswa adalah berdasarkan peringkat adalah:
(1). Whatsapp, (2). Instagram, (3) youtube, (4) wikipedia, (5) BBM (6) blog makanan, (7)
blog pendidikan, (8) Google schoolar.
3. Keterampilan berpikir kreatif tidak di dapatkan dengan mengakses media sosial terlalu
intens yaitu setap menit dan <2 jam dalam sehari. Keterampilan berpikir kreatif tinggi
dengan persentase tertingi sebesar 41% pengguna media sosial >2 jam sehari, 25%
pengguna media sosial beberapa hari, dan 22% pengguna yang hanya menggunakan di
waktu luang.
Saran
Melihat tingginya antusiasme mahasiswa dalam mengakses media sosial maka akan
lebih baik apabila proses pembelajaran terutama peningkatan kemampuan berpikir kreatif
memanfaatkan media tersebut. Sebagaimana terlihat dari hasil penelitian bahwa penggunaan
media sosial yang berlebihan tidak membantu responden dalam meningkatkan keterampilan
berpikir kreatif mereka maka alangkah baiknya bila kita bijak dalam memanfaatkan media
sosial dengan mengaksesnya secara tidak berlebihan. Penelitian ini hanya terfokus pada
intensitas dan konten media sosial bagi keterampilan berpikir kreatif mahasiswa dengan
mengesampingkan aspek lain, padahal proses kreatif itu sendiri timbul melalui banyak faktor,
maka untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian ini perlu diadakan penelitian lebih
lanjut dan mendalam.
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PENGARUH PEMBIMBINGAN AKADEMIK DAN KEAKTIFAN BELAJAR
TERHADAP PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA
PENDIDIKAN MATEMATIKA
Mulyadi
STKIP PGRI Pacitan
mulyadipacitan@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) untuk menganalisa ada tidaknya
korelasi positif yang signifikan antara pembimbingan akademik dengan prestasi
akademik mahasiswa, 2) untuk menganalisa ada tidaknya korelasi positif yang
signifikan antara keaktifan belajar dengan prestasi akademik mahasiswa, 3) untuk
menganalisa ada tidaknya korelasi positif yang signifikan antara pembimbingan
akademik dan keaktifan belajar mahasiswa secara bersama-sama dengan prestasi
akademik mahasiswa.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dan metode yang digunakan
adalah ex post facto. Sampel yang digunakan sebanyak 19 mahasiswa tingkat III
program studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Pacitan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi ganda dan dilanjutkan dengan
menggunakan uji F.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) terdapat korelasi positif yang signifikan
antara pembimbingan akademik dan prestasi akademik mahasiswa, 2) terdapat korelasi
positif yang signifikan antara keaktifan belajar dan prestasi akademik mahasiswa, 3)
terdapat korelasi positif yang signifikan antara pembimbingan akademik dan keaktifan
belajar mahasiswa secara bersama-sama dengan prestasi akademik mahasiswa.
Kata Kunci: Pembimbingan akademik, Keaktifan Belajar, Prestasi Akademik

PENDAHULUAN
Kualitas dan profesionalitas kerja seorang dosen, guru atau pendidik ditentukan oleh
kualitas lulusan pendidikannya. STKIP PGRI Pacitan yang notabene menjadi kampus yang
menyiapkan tenaga pendidik harus mampu memberikan lulusan yang berkualitas. Karena
profesi tenaga pendidik akan dipandang masyarakat sebagai figur teladan yang akan
mempengaruhi baik tidaknya persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Satu guru saja tidak
profesional dalam bekerja atau secara kualitas kurang baik maka akan menimbulkan persepsi
dimasyarakat bahwa pendidikan ini berjalan tidak baik. Sehingga hal demikian menjadi dasar
rujukan dan masukan agar STKIP PGRI Pacitan dapat memberikan sumbangan lulusan yang
berkompentensi baik, berkualitas, profesional dan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa
dan negara.
Banyak hal yang menyebabkan lulusan tidak sesuai yang diharapkan. Diantaranya
karena tidak maksimalnya pelaksanaan pembimbingan akademik. Peran dan fungsi dosen
pembimbing akademik belum dapat dimanfaatkan secara baik. Sehingga potensi yang ada
dalam diri mahasiswa tidak sepenuhnya dapat dikembangkan. Apalagi jika mahasiswa ada
masalah lantas tidak berkonsultasi dengan dosen pembimbing maka akan menjadi sebuah
konflik diri dalam pribadi mahasiswa tersebut. Hal ini banyak terjadi pada mahasiswa STKIP
PGRI Pacitan. Sehingga dapat menyebabkan keaktifan belajar dan prestasi akademik
mahasiswa rendah. Sebaliknya jika proses pembimbingan akademik dilaksanakan secara
maksimal maka akan dapat berpengaruh pada aktivitas belajar yang baik, sehingga prestasi
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akademiknya pun lebih baik dan dapat diharapkan menjadi lulusan yang berkualitas dan
profesional.
Melalui hasil observasi peneliti, sebenarnya banyak mahasiswa STKIP PGRI Pacitan
yang mengalami masalah terhadap kuliahnya. Mereka ingin kuliah sesuai dengan jurusan
yang diminatinya akan tetapi di pacitan belum ada, adanya kendala pada proses perkuliahan
karena dari awal motivasinya rendah sebab jurusan yang dipilih tidak sesuai keinginan,
keterbatasan biaya terkadang membuat mahasiswa putus kuliah atau proses kuliahnya
menjadi terganggu, adanya kendala pada kesulitan memahami salah satu mata kuliah karena
keterbatasan kemampuanya, dan lain-lain.
Melihat kondisi tersebut perlu adanya perhatian khusus yang harus dilakukan oleh
perguruan tinggi. Perhatian tersebut diberikan agar pada jiwa mahasiswa tetap timbul
semangat kuliah, motivasi belajar yang baik, keaktifan belajar yang baik sehingga prestasi
akademiknya pun menjadi baik. Dan dapat diharapkan menjadi calon pendidik yang
berkualitas dan profesional. Hal-hal tersebut akan dapat diantisipasi dengan baik jika proses
pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dasar bagi untuk memberikan alternatif
solusi dari permasalahan tersebut.
KAJIAN LITERATUR
Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut perguruan tinggi wajib menunjuk tenaga
pendidiknya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat-nasehat lain kepada
mahasiswa yang bersifat akademik. Tenaga pendidik tersebut biasa diberi nama dosen
pembimbing akademik. Peran dan fungsinya sangat diperlukan mahasiswa agar dalam proses
pendidikanya berjalan lancar sesuai yang diinginkan.
Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, pasal 26 menyatakan bahwa kelompok
pengajar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan
bimbingan pada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam
proses pendidikannya. Informasi akademik merupakan esensi dari layanan kepembimbingan
akademik yang sangat dibutuhkan mahasiswa. Hal ini dipertegas oleh hasil studi Brady
(1978) bahwa layanan kepenasehatan dan informasi akademik merupakan kebutuhan utama
dalam orientasi.
Berbuat untuk merubah tingkah laku melalui perbuatan adalah prinsip belajar. Ada atau
tidaknya belajar dicerminkan dari ada atau tidaknya aktivitas. Tanpa ada aktivitas, belajar
tidak mungkin terjadi. Sehingga sadirman (2011) mengatakan bahwa dalam interaksi belajarmengajar aktivitas merupakan prinsip yang penting. Aktivitas belajar sangat menentukan
keberhasilan sebuah pembelajaran. Banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah
satunya adalah keaktifan. Rata-rata peserta didik yang keaktifan belajarnya baik cenderung
akan memberikan dampak pada hasil belajar yang baik. Maka, sangat perlu kiranya seorang
pendidik untuk selalu mengamati, mempelajari dan memberikan motivasi kepada peserta
didik untuk meningkatkan aktifitas belajarnya. Baik dirumah ataupun disekolah.
Hasil belajar mahasiswa bisa ditingkatkan jika mahasiswa tersebut aktif. Sebab
Ruseffendi (2005) mengatakan bahwa keaktifan dan prestasi belajar memiliki hubungan
kesebandingan dengan mutu pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan mutu
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pendidikan, maka prestasi belajar yang dicapai harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan
prestasi belajar dibutuhkan keaktifan siswa yang lebih besar dalam proses pembelajaran.
Menurut Hamalik (2008), keaktifan belajar adalah suatu keadaan atau hal dimana siswa
dapat aktif. Keaktifan belajar siswa dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam proses belajar
mengajar yang beraneka ragam seperti pada saat mendengarkan ceramah, mendiskusikan,
membuat laporan pelaksanaan tugas dan sebagainya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dan metode yang digunakan adalah
ex post facto. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa tingkat III program studi Pendidikan
Matematika STKIP PGRI Pacitan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis korelasi ganda dan dilanjutkan dengan menggunakan uji F.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Hasil
1. Pembimbingan Akademik
Pembimbingan akademik mahasiswa diukur dengan menggunakan angket yang
telah dibagikan kepada kelas sampel yakni mahasiswa tingkat III program studi
pendidikan matematika. Berikut adalah hasil pengukuranya:
KATEGORI
PERSENTASE (%)
21,05
Pembimbingan Akademik Baik
63,16
Pembimbingan Akademik Sedang
15,79
Pembimbingan Akademik Kurang
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari total keseluruhan
mahasiswa, terdapat 21,05% mahasiswa yang telah mendapatkan pembimbingan
akademik dengan kategori baik, 63,16% mahasiswa yang telah mendapatkan
pembimbingan akademik dengan kategori sedang, dan 15,79% mahasiswa yang telah
mendapatkan pembimbingan akademik dengan kategori kurang.
2. Keaktifan Belajar
Keaktifan belajar mahasiswa diukur dengan menggunakan angket yang telah
dibagikan kepada kelas sampel yakni mahasiswa tingkat III program studi pendidikan
matematika. Berikut adalah hasil pengukuranya:
KATEGORI
PERSENTASE (%)
21,05
Keaktifan Belajar Tinggi
52,63
Keaktifan Belajar Sedang
26,32
Keaktifan Belajar Rendah
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari total keseluruhan
mahasiswa, terdapat 21,05% mahasiswa yang keaktifan belajarnya dalam kategori
tinggi, 52,63% mahasiswa yang keaktifan belajarnya dalam kategori sedang, dan
26,32% mahasiswa yang keaktifan belajarnya dalam kategori rendah.
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3. Prestasi Akademik Mahasiswa
Prestasi akademik mahasiswa diukur dengan menggunakan dokumentasi nilai
mahasiswa kelas sampel yakni mahasiswa tingkat III program studi pendidikan
matematika. Berikut adalah hasil pengukuranya:
KATEGORI
PERSENTASE (%)
5,26
Prestasi Akademik Tinggi
78,95
Prestasi Akademik Sedang
15,79
Prestasi Akademik Rendah
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari total keseluruhan
mahasiswa, terdapat 5,26% mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi,
78,95% mahasiswa memiliki prestasi akademik sedang, dan 15,79% mahasiswa
memiliki prestasi akademik rendah.
Pembahasan
1. Korelasi Pembimbingan Akademik dengan Prestasi Akademik Mahasiswa
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan
signifikan antara pembimbingan akademik dengan prestasi akademik mahasiswa. Hal
ini dibuktikan dari hasil analisis korelasi yang diperoleh nilai koefisiensi korelasi
sebesar 0,40. Sedangkan besarnya sumbangan pembimbingan akademik terhadap
prestasi akademik mahasiswa sebesar 16,04% dan sisanya 83,96% ditentukan oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Korelasi Keaktifan Belajar dengan Prestasi Akademik Mahasiswa
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan
signifikan antara keaktifan belajar mahasiswa dengan prestasi akademik mahasiswa.
Hal ini dibuktikan dari hasil analisis korelasi yang diperoleh nilai koefisiensi korelasi
sebesar 0,66. Sedangkan besarnya sumbangan pembimbingan akademik terhadap
prestasi akademik mahasiswa sebesar 43,98% dan sisanya 56,02% ditentukan oleh
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Korelasi Pembimbingan Akademik Dan Keaktifan Belajar Dengan Prestasi
Akademik Mahasiswa
Hasil uji hipotesis pertama dan kedua menunjukkan bahwa pembimbingan
akademik dan keaktifan belajar sama-sama memiliki korelasi yang positif dan
signifikan. Hal ini juga dapat dibayangkan ketika dua faktor tersebut digabungkan
menjadi satu dan menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan prestasi akademik
mahasiswa. Pembimbingan akademik yang baik mampu meningkatkan motivasi
belajar mahasiswa dan juga keaktifan belajarnya sehingga prestasi akademiknya pun
akan menjadi lebih baik. Adanya kepedulian terhadap faktor-faktor tersebut dapat
memberikan dampak positif utamanya dalam mengoptimalkan prestasi akademik
mahasiswa.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dapat diketahui bahwa terdapat
korelasi yang positif dan signifikan antara pembimbingan akademik dan keaktifan
belajar mahasiswa secara bersama-sama dengan prestasi akademik mahasiswa dengan
koefisiensi korelasi sebesar 0,99. Uji signifikansi diperoleh F hitung sebesar 1589,5 dan
harga F tabel 3,197 sehingga dapat dinyatakan 1589,5 > 3,197, sehingga Ho ditolak.
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Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antra
pembimbingan akademik dan keaktifan belajar mahasiswa secara bersama-sama
dengan prestasi akademik mahasiswa. Sedangkan besarnya sumbangan pembimbingan
akademik terhadap prestasi akademik mahasiswa sebesar 99,50% dan sisanya 0,50%
ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa proses pembimbingan
akademik sangat penting dilakukan. Jamilah dkk (2016) mengatakan bahwa peran
pembimbingan akademik tidak hanya memberikan bimbingan yang sifatnya akademik, tetapi
juga hal hal yang sifatnya non akademik seperti memberi motivasi, membantu mahasiswa
dalam menyelesaikan masalah, memberikan solusi terhadap masalah mahasiswa yang
mengganggu perkuliahan dan sebagainya. Sehingga prestasi akademik mahasiswa pun dapat
berubah menjadi lebih baik. Hendrosaputro (2010) juga menyatakan bahwa dosen
pembimbingan akademik seharusnya mampu mengembangkan potensi mahasiswanya baik
bidang akademik maupun non akademik, misalnya minat, bakat, motivasi dan kemampuan
berorganisasi.
Keaktifan belajar dari hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif dengan
prestasi akademik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar mahasiswa dapat
ditingkatkan jika keaktifan mahasiswa tersebut baik. Hal tersebut dikuatkan oleh Ruseffendi
(2005) yang mengatakan bahwa jika menghendaki peningkatan mutu pendidikan, maka
prestasi belajarnya pun harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan prestasi belajar
dibutuhkan keaktifan belajar yang lebih baik pada proses pembelajaran.
Secara teoritik pembimbingan akademik dan keaktifan belajar sama-sama memberikan
pengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa. Sehingga berdasarkan hasil
penelitian secara bersama-samapun memberikan korelasi yang positif. Artinya kedua variabel
sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, sehingga dosen
dan dosen pembimbing akademik harus memperhatikan hal-hal tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pembimbingan akademik dan prestasi
akademik mahasiswa
2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara keaktifan belajar dan prestasi
akademik mahasiswa
3. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pembimbingan akademik dan
keaktifan belajar mahasiswa secara bersama-sama dengan prestasi akademik
mahasiswa.
B. Saran
Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh dosen tetapi ada hal lain yang
mempengaruhi. Sehingga dosen diharapkan supaya lebih memperhatikan faktor-faktor
ekternal yang menunjang keberhasilan pembelajaran, selain dari materi pembelajaran.
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THE RULES OF COHERENCES TO NEWS RUBRIC CREDIBILITY
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Abstract
Coherence is about the connection among meanings and information in a text or a
discourse. The main concern of this research is to analyze the coherence in political rubric
published by The Jakarta Post on August 2017. There are eight political news rubric
which were taken by using purposive sampling for the research object. The data were
analyzed by using triangulation technique. Every article or rubric was analyzed separately
to one another. Every article just represents itself, and it cannot be used as general
standard or stereotype. This research proves that coherence give serious impact and
influence to the trustfulness, validity, and overall credibility information in a politic
rubric. A writer must prepare very well for the arrangement and supporting data and
information to build good coherence in a text.
Key words: Coherence, News, Credibility

INTRODUCTION
News rubric published by some various media needs to be criticized for the trustfulness
of the information. It seems to be very urgent especially for news published by famous and
social media. People could believe directly to information or news published by both of them.
Meanwhile, there is no guarantee that all information published must be trustable. The quality
of the information needs to be identified, analyzed, and justified whether it is acceptable or
questionable. On the other hand, the critique is different with insulting. It means also that our
critique to information published by some various media needs scientific basis. Critique is not
about assumption or like or dislike feeling.
One of indicators as the material to critique and describe the credibility of information
in mass media is coherence. Coherence is about the relationship or information inside a text
or discourse. It is as one indicator that information is trustable or acceptable. At least, the
existence of coherence could be the first step to describe that the information is valuable. The
next step could be developed by the readers. The existence of coherence could show that the
mass media and the writer care enough to educate readers about the truthfulness.
Related with the previous material, this research concerns to analyze the coherence of
politic rubric on eight articles published by The Jakarta Post website based on some
considerations. It is eight articles published on August 2017. The choice of article is
considered by its values. Researcher took article which are considered have above average
quality.
The choice of politic rubric news is caused by its value and character. Politic news is
very sensitive or fragile with manipulation. It is one of news types which is consumed by
people most. Politic news is very unique because is unpredictable. It follows the recent
situation in the public. The rules of politic news can give positive and negative trend to our
society. The most terrible impact of politic news is caused by hoax or false information. The
analysis of coherence could also educate readers to analyze the truthfulness of information
inside a politic news rubric.
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The choice of The Jakarta Post is caused by its reputation. It is one of mass media of
which good reputation for its independence and idealism. It is consistent to use English for its
writing. The Jakarta Post is often used as a recommendation for good and independent news.
I assume that the political news also has good independent in above average quality. On the
other hand, I also assumes that every political news needs to be analyze including which is
published by The Jakarta Post. The research question is “How well the coherence of Jakarta
Post politic rubric presented in 8 articles on Augustus 2017 edition?”.
Coherence is one part of discourse study in which we need to view the discourse study
first. Two functions of discourse study especially reported discourse such as formal news is
to inform and educate readers. My view point is supported by Faircloguh (1989:23) who
advocates “language is a part of society; linguistic phenomena are social phenomena of a
special sort, and social phenomena are (in part) linguistic phenomena”. Not all politic news is
Indonesia media especially TV and newspaper educate viewers. Some of them only tend to
build opinion based on politic interest.
Coherence itself is about the connection between meaning in a text or discourse.
Coherence has fatal impact to the arrangement of information in a text or discourse. It also
has special function to limit meaning into a certain topic. It seems to be a boarder to give
limitation to a writer to focus to its concern. The older understanding of coherence was given
by Neubauer (1983:7) in McCarthy (1991:26) “coherence is the feeling that a text hangs
together, that it makes sense, and is not just a jumble of sentences”. It is clearer that the
function of cohesion is to connect one meaning to others in a certain topic.
Coherence analysis also includes context of the situation especially related with the
topic of the text. Widdowson (2011) explains “context can be thought of as situations in
which we find ourselves, the actual circumstances of time and place, the here and now of the
home, the school, the work place, and so on.” The coherence meaning is also related with the
context and co-text inside the text. In this research, it focuses to analyze the relation between
one meaning with its supporting data and other meaning in the text. Meaning coherence is a
circle of connection in a text.
METHOD
The basic design of this research is descriptive qualitative. According Strauss & Corbin
(1990:116) “selective coding is the process of selecting the core category, systematically
relating it to other categories that need further refinement and development”. It is to describe
the result of analysis. The data were taken by using purposive sampling by considering its
quality. There are eight articles as the object of this research which published by The Jakarta
Post. They were published on August 26, 27, 28, 29, and 30 2017. The analysis was
conducted by using triangulation technique.
DISCUSSIONS
Every article was analyzed one by one or separately. It is considered that every article
just could represent itself credibility. Every article has its own writer, problem, and
orientation. It is not a holistic analysis. It needs to be emphasized also that the quality of
every article cannot be applied as the stereotype of The Jakarta Post text quality.
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Article one is entitled “Police probing 100 GB data in Saracen”. It was published on
Saturday, August 26, 2017, 08:43 PM. The whole information in the article are connected to
one another. The coherence of information is very good. I even assume that any type of
reader will not get any misunderstanding for the content of the information. It could be
accepted as the first news reference for readers. It even has no rogue sentence.
The second article is entitled “Golkar pledges to bring victory to Jokowi in 2019”. It
was published on Sunday, august 27, 2017, 05:20 PM. There are three information on the
article. Two information has supporting data, and one information has no supporting data. I
give one important notice that the third information is actually the additional information for
supporting data of information one. It has not effect actually. The existence gives no serious
effect for the text. Rogue sentence is also not found in the article. The article could be
accepted for the information coherence.
The third article is entitled “Sri Mulyani warns politicians against abusing party funds”.
It was published on Monday, August 28, 2017, 09:35 AM. The coherence of information of
article is not good. I could state so because three of five information inside the article is
incoherent. Actually, the three information is still related with the article is incoherent.
Actually, the three information is still related with the main topic, but it has not supporting
information and data at all.
The fourth article is entitled “Businessman gets seven years for bribing justice
Patrialis”. It was published on Monday, August 28, 2017, 05:25 PM. The coherence of
information in the article is acceptable with “enough quality”. Two of the 5 information
inside the article has no supporting data or information. The two last information is actually
related with the main topic, but is seems useless.
The fifth article is entitled “Golkar Youth wing calls for Habibie to step in”. It was
published on Tuesday, August 29, 2017, 10:37 AM. It could be defined that the article
entitled “Golkar youth wing calls for Habibie to step in” has good coherence of information.
It represents four information which three of them has supporting data or information. The
last information is actually related with information three, but it cannot exist as the
supporting information. It should be given by one supporting information to be accepted. I
also did not find the rogue sentences in the article.
The sixth article is entitled “Police will not drop Rizieq pornography case”. It was
published on Tuesday, August 29, 2017, 06:06 PM. It could be described that article of
“Police will not drop Rizieq pornography case” has “enough quality for the coherence”. It has
4 information in which two of them are not valid and coherence with the topic. It is still
acceptable because the invalid and incoherence information are just additional and
unimportant information. The main topic has been explained very well by information 1 and
2 and their supporting information.
The seventh article is entitled “Tjahjo wants Kalla in charge of Jokowi’s reelection
bid”. It was published on Tuesday, August 29, 2017, 07:57 PM. It could be described that the
coherence information of the article of “Tjahjo wants Kalla in charge of Jokowi’s reelection
bid” is good enough. There are 4 information which two of them are invalid and incoherence.
I could judge that they are actually still related with the main topic, and give no crucial
impact to the main information. The position of info two and three could be the supporting
info one if it is delivered with a convenient statement.
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The eighth article is entitled “Kalla rejects PDI-P proposal for campaign”. It was
published on Wednesday, August 30, 2017, 09:09 PM. The article has good coherence and
valid information. 1 of 4 information is incoherence and invalid because it has no supporting
information or data. Actually, it is still related with the main topic of the article. It just needs
the development of argumentation.
CONCLUSIONS
Coherence has serious influences to the validity trustfulness, and overall credibility of a
politic rubric. It is proven as one of important indicator for good text quality. The ideal of
coherence actually cannot guarantee the credibility of a politic text, but it could increase the
status to a higher step at least. A text writer needs to prepare the arrangement and data of a
text to construct good coherence of information.
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