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KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum wr, wb

“Peranan Ristek dalam Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Lokal” adalah tema

yang diusung dalam pelakasanaan seminar Nasional pada tanggal 1 Agustus 2016 di

Unversitas Pasir Pengaraian. Seminar ini merupakan kegiatan tahunan yang dirintis oleh

Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang bertujuan sebagai forum komunikasi dan bertukar

informasi tentang perkembangan ilmu dan teknologi yang dikemas dalam satu peneltitian

untuk mengoptimalkan pengembangan karakter Bangsa.

Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan tulisan-tulisan ilmiah dari 163

pemakalah oral yang dibagi ke dalam beberapa bidang yaitu Pendidikan, Ekonomi, Hukum,

Teknik, Sistim Informasi dan Teknologi Informasi, Kesehatan, dan Pertanian. Dengan

disusunnya Prosiding ini kami harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk

semua Pihak.

Atas nama Panitia seminar Nasional UPP 2016, tim Editor mengucapkan terima kasih

kepada semua Pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan lancar. Kami

juga memohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan

maupun dalam penyusunan Prosiding seminar nasional UPP 2016.

Akhir kata, terima kasih atas partisipasi para Pemkalah dan peserta Seminar, seluruh

Panitia dan semua Pihak yang membatu pelakasaan kegiatan ini.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Pasir Pengaraian, Agustus 2016
Ketua Panitia seminar Nasional UPP

Erpuddin, S.Hum.,M.Pd
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Penerapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Pendekatan Concrete-
Representational-Abstract dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa

SMP

Lisa DwiAfri 1

1Pendidikan Matematika STKIP Ahlussunah Bukittinggi
e-mail: afridwilisa@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Penelitian ini mengkaji peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan pendekatan Concrete-Representational-Abstract (ITCRA) ditinjau dari
keseluruhan dan kategori kemampuan awal matematika siswa (tinggi, sedang, rendah). Penelitian ini
merupakan quasi experiment dengan non-equivalent control group design. Populasinya adalah siswa kelas VIII
SMPN 1 Padang  Panjang Tahun Pelajaran 2014/2015, dan sampelnya adalah dua kelas dari tujuh kelas yang
ada.Instrumen yang digunakan berupa tes, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Data  yang diperoleh
dianalisis menggunakan uji perbedaan rataan, yaitu uji-t dan mann-whitney. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah  matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran ITCRA secara keseluruhan lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran konvensional, 2)
ditinjau dari KAM, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa KAM sedang dan rendah
yang memperoleh pembelajaran ITCRA lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran konvensional,
sedangkan pada siswa KAM tinggi yang memperoleh pembelajaranITCRA tidak lebih baik daripada yang
memperoleh pembelajaran konvensional, dan 3) Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa kategori KAM tinggi dengan siswa kategori KAM sedang dan rendah yang
memperoleh pembelajaran ITCRA. Namun, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa kategori
KAM sedang dan rendah.

Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Concrete-Representational-Abstract, Pemecahan Masalah Matematis.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembelajaran matematika
berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006,
adalah untuk membekali siswa agar memiliki
kemampuan pemecahan masalah yang baik.
Kemampuan pemecahan masalah merupakan
kemampuan individu untuk terlibat pada proses
kognitif dalam memahami dan menyelesaikan situasi
masalah dimana metode dari solusi tidak langsung
diketahui (OECD, 2013). Ruseffendi (1991)
menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah
berperan penting dalam pembelajaran matematika
dan juga dalam disiplin ilmu lain serta di kehidupan
sehari-hari. Pendapat tersebut diperkuat oleh NCTM
(2000) yang mengatakan bahwa memiliki
kemampuan pemecahan masalah akan mendatangkan
keuntungan besar dalam kehidupan sehari-hari, di
masyarakat dan di tempat kerja. Hal ini dikarenakan
keterampilan dan kemampuan berpikir yang didapat
ketika seseorang memecahkan masalah, diyakini
dapat ditransfer atau digunakan orang tersebut ketika
menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari
(Shadiq, 2004; Widjajanti, 2009). Conney
(Widjajanti, 2009) juga menyatakan bahwa
menyelesaikan masalah secara matematis dapat
membantu meningkatkan daya analitis siswa dan
memungkinkan siswa lebih analitis dalam mengambil
keputusan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu,

kemampuan pemecahan masalah siswa penting untuk
dikembangkan.

Harapan tentang peranan penting kemampuan
pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran
matematika ini belum sejalan dengan fakta yang
ditemukan di lapangan. Sugiman (2010) dalam
penelitiannya menemukan bahwa sangat sedikit
siswa yang mampu menyelesaikan soal yang
kompleks. Dahlan & Dadang (2011) dalam
penelitiannya juga menemukan bahwa siswa belum
terbiasa dengan soal non rutin karena proses
pembelajaran matematika yang didesain guru
cenderung deduktif. Kesulitan yang dialami siswa
dalam memecahkan masalah adalah kurangnya
pemahaman terhadap masalah yang diajukan dan
ketidakmampuan menerjemahkan masalah dalam
bentuk matematika (Yeo, 2004; Effendi, 2012;
Rahman, 2013). Hal tersebut sejalan dengan hasil
studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan
Agustus 2014, sebagian besar siswa merasa kesulitan
memahami masalah sehingga bingung menetapkan
strategi apa yang sebaiknya digunakan dalam
memecahkan masalah.

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah
satu pembelajaran yang ditujukan agar siswa
senantiasa mampu memecahkan masalah (Abidin,
2014, Matthew & Kenneth, 2013). Model ini
menerapkan pendekatan konstruktivis dan
menekankan pada proses berpikir untuk memecahkan
masalah (Trianto, 2007). Pembelajaran inkuiri
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan ide-ide matematikanya dan
menerapkan strategi pemecahan masalah sendiri, dan
hal ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah siswa (O’Connor, 2004). Mengingat siswa
belum terbiasa dengan pembelajaran inkuiri, maka
model inkuiri yang digunakan adalah inkuiri
terbimbing, yaitu pembelajaran inkuiri dengan guru
membimbing siswa melakukan kegiatan dengan
memberi pertanyaan awal dan mengarahkan pada
suatu diskusi.

Di samping itu, berdasarkan temuan Effendi
(2012), masih terdapat siswa SMP yang merasa
bingung mengembangkan pikiran saat berhadapan
dengan hal-hal abstrak. Hal dikarenakan
perkembangan kognitif siswa SMP berada pada masa
awal transisi antara berpikir konkret ke berpikir
abstrak, sehingga proses berpikir abstrak siswa belum
bisa maksimal (Suparno, 2001). Oleh karena itu,
diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang
dapat menjembatani siswa dari berpikir konkret ke
berpikir abstrak, salah satunya adalah pendekatan
pembelajaran Concrete-Representational-Abstract
(CRA). Witzel (2005) menyatakan CRA membantu
siswa dalam memecahkan masalah matematika yang
sulit dan bersifat abstrak. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Yuliawaty (2011), pendekatan CRA dapat
meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat
dan memilih prosedur yang tepat dalam pemecahan
masalah. Di samping itu adanya tahap representasi,
membiasakan siswa untuk menyusun representasi
dalam memecahkan masalah. Guler & Ciltas (2011)
mengatakan siswa yang menggunakan representasi
dalam pemecahan masalah akan lebih berhasil dan
menjadikan siswa tidak merasa bosan dalam
pembelajaran. Berdasarkan pendapat dan uraian di
atas, model pembelajaran Inkuri Terbimbing dengan
pendekatan Concrete-Representational-Abstract
(ITCRA) diduga dapat memberikan dampak positif
pada kemampuan pemecahan masalah siswa.

Selain itu, karena matematika merupakan ilmu
yang terstuktur dan sistematis, kemampuan siswa
sekarang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan
sebelumnya. Oleh karena itu, kemampuan awal
matematis (KAM) merupakan faktor yang ikut
menentukan kemampuan pemecahan masalah siswa,
sehingga dalam penelitian ini penulis
mempertimbangkan KAM siswa. Tujuan
memperhatikan KAM ini juga untuk melihat apakah
implementasi pembelajaran ITCRA dapat merata dan
efektif di semua kategori KAM siswa atau hanya
kategori KAM tertentu saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah pencapaian dan peningkatan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan pendekatan concrete-representational-

abstract (ITCRA) lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional?

2. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan concrete-representational-abstract
(ITCRA) lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional bila
ditinjau dari masing-masing kemampuan awal
matematis siswa (tinggi, sedang, rendah)?

3. Apakah terdapat perbedaan peningkatan
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
yang memperoleh pembelajaran inkuiri
terbimbing dengan pendekatan concrete-
representational-abstract (ITCRA) bila ditinjau
dari kemampuan awal matematis siswa (tinggi,
sedang, rendah)?

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan studi

kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah:

Kelas Eksperimen: O X O
Kelas Kontrol : O O

Keterangan:
O : Pengukuran kemampuan pemecahan masalah

siswa pada waktu sebelum dan sesudah
pembelajaran.

X : Pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan concrete-representational-abstract
: Subjek tidak dikelompokkan secara acak

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII di salah satu SMP negeri di Padang
Panjang. Sampel terdiri dari 66 siswa yang dipilih
dari dua kelas dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Instrumen yang digunakan meliputi tes
kemampuan pemecahan masalah, lembar observasi
aktifitas guru dan siswa, dan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut disajikan deskripsi kemampuan

pemecahan masalah matematis (KPMM) siswa yang
memperoleh pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan concrete-representational-abstract
(ITCRA) dan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.

Tabel 1
Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematis (KPMM)

2
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Perbedaan pencapaian KPMM siswa
diperoleh dengan menganalisis skor postes
menggunakan uji perbedaan rataan. Berdasarkan
hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi untuk uji
satu pihak Mann-Whitney data postes KPMM adalah
0,0005 sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pencapaian kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa kelas ITCRA
lebih baik daripada siswa kelas konvensional.
Selanjutnya, perbedaan peningkatan KPMM siswa
diperoleh dengan menganalisis data gain
ternormalisasi (N-Gain). Berdasarkan hasil analisis,
diperoleh nilai signifikansi uji satu pihak Mann-
Whitney adalah 0,0005 sehingga Ho ditolak, artinya
peningkatan kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa kelas ITCRA lebih baik daripada
kelas konvensional.

Data n-gain juga dianalisis berdasarkan
kategori kemampuan awal matematis (KAM) siswa
(tinggi, sedang, rendah). Berdasarkan hasil analisis,
diperoleh nilai signifikansi uji satu pihak independent
sample t-test data N-gain untuk masing-masing
kategori KAM (tinggi, sedang, rendah) adalah 0,109;
0,0005; 0,0075, sehingga untuk kategori KAM tinggi
Ho diterima sedangkan untuk kategori KAM sedang
dan rendah Ho ditolak. Artinya peningkatan
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
KAM tinggi kelas ITCRA tidak lebih baik daripada
kelas konvensional, sedangkan pada siswa kategori
KAM sedang dan rendah, peningkatan kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa kelas ITCRA
lebih baik daripada kelas konvensional.

Di samping itu, data n-gain masing-masing
KAM pada kelas ITCRA juga dibandingkan.
Berdasarkan analisis, diperoleh nilai signifikansi
untuk uji anova satu jalur data n-gain adalah 0,002
sehingga Ho ditolak, artinya terdapat perbedaan
peningkatan kemampuan pemecahan masalah
matematis yang signifikan antara siswa kategori
KAM tinggi, sedang, dan rendah yang memperoleh
pembelajaran ITCRA. Berdasarkan uji lanjut Scheffe,
diperoleh nilai signifikan antara KAM tinggi dengan
sedang sebesar 0,038, antara KAM tinggi dengan
rendah sebesar 0,002, dan antara KAM sedang
dengan rendah sebesar 0,109, sehingga Ho ditolak
untuk KAM tinggi dengan sedang dan KAM tinggi
dengan rendah, sedangkan untuk KAM sedang
dengan rendah Ho diterima. Artinya terdapat
perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah siswa kelas ITCRA yang signifikan antara
kategori KAM tinggi dengan sedang dan tinggi
dengan rendah, namun tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara KAM sedang dengan rendah.

Hasil penelitian yang dikemukakan di atas
memberikan gambaran bahwa pembelajaran inkuiri
terbimbing dengan pendekatan concrete-
representational-abstract (ITCRA) dapat

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah matematis siswa terutama pada siswa KAM
sedang dan rendah. Hal ini dikarenakan pembelajaran
inkuiri menerapkan pendekatan konstruktivis dan
menekankan pada proses berpikir untuk memecahkan
masalah (Trianto, 2007). Di samping itu,
pembelajaran inkuiri memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide
matematikanya dan menerapkan strategi pemecahan
masalah sendiri, dan hal ini dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah siswa (O’Connor,
2004).

Pada pembelajaran ITCRA, masalah diberikan
di awal pembelajaran dalam rangka menemukan
konsep mengenai lingkaran. Hal ini memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan
membangun pemahamannya sendiri secara
menyeluruh mengenai lingkaran, yang selanjutnya
akan membantu siswa ketika memecahkan masalah
dalam situasi lainnya (Shadiq, 2004). Sejalan dengan
pendapat Suherman (2003), yaitu melalui
pembelajaran inkuiri siswa akan memahami benar
materi atau konsep yang dipelajari karena mengalami
sendiri proses menemukannya, dan selanjutnya siswa
akan mampu mentransfer pengetahuan tersebut ke
berbagai konteks dalam pemecahan masalah. Selain
itu, Matthew & Kenneth (2013) juga menyatakan
bahwa interaksi siswa secara langsung terhadap
materi yang dipelajari ikut membangun kemampuan
pemecahan masalah siswa.

Di samping itu, pendekatan concrete-
representational-abstract (CRA) yang digunakan
dalam penelitian ini mampu membantu siswa
memahami permasalahan dan melakukan eksplorasi
terhadap masalah. Witzel (2005) menyatakan bahwa
pendekatan concrete-representational-abstract
(CRA) membantu siswa dalam memahami masalah
matematika yang kompleks dan bersifat abstrak
(Witzel, 2005). Penggunaan benda konkret mampu
menjembatani cara berpikir konkret siswa ke cara
berpikir abstrak. Selain itu, penggunaan representasi
juga menunjang kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh
Guler & Ciltras (2011), siswa yang menggunakan
representasi visual dalam pembelajaran lebih sukses
saat memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan
pendapat Witzel (2005) yaitu interaksi siswa dengan
benda konkret dan representasi gambar
meningkatkan daya ingat siswa dalam mengingat dan
memilih prosedur yang tepat dalam pemecahan
masalah, karena memungkinkan siswa untuk
mempresentasikan masalah yang abstrak dalam
memecahkan masalah. Riccomini (2010) juga
menambahkan bahwa pendekatan CRA
memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang
menyeluruh sehingga membantu siswa dalam
memecahkan masalah yang lebih kompleks.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji perbedaan
rataan skor N-gain pada masing-masing KAM, dapat
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disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan pendekatan concrete-representasional-
abstract (ITCRA) lebih memberikan dampak positif
terhadap peningkatan kemampuan pemecahan
masalah matematis dibandingkan dengan
pembelajaran konvensional pada siswa kelompok
KAM sedang dan rendah. Sedangkan pada kelompok
KAM tinggi, baik pembelajaran ITCRA maupun
pembelajaran konvensional memberikan dampak
positif yang hampir sama terhadap peningkatan
kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal ini
dikarenakan kemampuan awal matematis siswa yang
sudah tinggi sehingga pembelajaran yang diterapkan
tidak terlalu mempengaruhi kemampuan pemecahan
masalah matematisnya. Di samping itu, penggunaan
benda konkret tidak terlalu mempengaruhi
kemampuan siswa kelompok KAM tinggi dalam
memahami masalah, hal ini kemungkinan karena
siswa kelompok KAM tinggi telah sampai pada tahap
operasi formal.

Di samping itu, pada penelitian ini juga dilihat
bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan
pemecahan masalah yang siginifikan antara siswa
KAM tinggi dengan siswa KAM sedang dan rendah,
namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan
antara siswa KAM sedang dan rendah. Hal ini berarti
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan
concrete-representasional-abstract (ITCRA)
memberikan dampak positif yang lebih besar pada
siswa dengan kemampuan awal matematis tinggi
daripada siswa dengan kemampuan awal sedang dan
rendah, serta pembelajaran ITCRA memberikan
dampak positif yang sama terhadap peningkatan
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
yang kemampuan awal matematisnya sedang dan
rendah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis temuan dan

pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Pencapaian dan peningkatan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa yang
memperoleh pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan pendekatan concrete-representational-
abstract (ITCRA) lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional.

2. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa KAM tinggi yang memperoleh
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan concrete-representational-abstract
(ITCRA) tidak lebih baik daripada siswa yang
memperoleh pembelajaran konvensional,
sedangkan pada siswa KAM sedang dan rendah
kelas ITCRA lebih baik daripada kelas
konvensional.

3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa kategori
KAM tinggi dengan siswa kategori KAM sedang
dan rendah yang memperoleh pembelajaran

ITCRA. Namun, tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara siswa kategori KAM sedang dan
rendah.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan penerapan pembelajaran kontekstual

(Contextual Teaching and Learning) dalam upaya peningkatan hasil belajar English Grammar mahasiswa
semester II Sastra Inggris Universitas Putera Batam. Hasil belajar merupakan tujuan utama dari setiap
pendidikan, untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik, maka setiap dosen harus dapat menguasai
berbagai konsep dan metode dalam pembelajaran. Salah satu metode yang paling popular pada saat ini adalah
metode contextual teaching and learning, yang mana di dalam pendekatan ini dosen harus dapat
mengkolaborasikan berbagai keterampilannya untuk dapat memotivasi dan memberikan inovasi belajar
sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dan tes untuk menunjukkan kesalahan mahasiswa dalam
memakai tenses dan artikel, dalam konteks kalimat tertentu. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan English
Grammar mahasiswa sesudah menerapkan metode CTL pada tindakan siklus I, kemudian meningkat pada
tindakan tes siklus II. Apakah kesulitan-kesulitan penempatan tenses dan artikel dan kata kerja sudah dapat
dimengerti oleh mahasiswa. Apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan metode CTL. Apakah
faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran English Grammar mahasiswa. Dengan
demikian, penerapan metode CTL dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan English Grammar bagi
mahasiswa.

Kata Kunci: Metode CTL, English Grammar, Kategori Kemampuan Mahasiswa

PENDAHULUAN
Bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Jika kita

sudah menguasai bahasa Inggris secara benar, maka
kita berpeluang untuk bisa memahami kondisi global
saat ini. Paling tidak, kita sudah mengerti dengan
berbagai istilah asing maupun bisa mengeksplorasi
kondisi dan pemahaman yang berlaku secara global.
Tidak bisa dipungkiri, kemampuan bahasa Inggris
mutlak diperlukan untuk menunjang karier bagi para
karyawan maupun bagi para pencari kerja (calon
karyawan) yang sedang dalam tahap mencari
pekerjaan. Bahkan untuk beberapa perusahaan
multinasional, kemampuan bahasa Inggris kita akan
langsung di uji. Oleh karena itu salah satu caranya
dengan pendidikan.

Pendidikan merupakan proses untuk
membantu manusia dalam mengembangkan dirinya
dan untuk meningkatkan harkat dan martabat
manusia, sehingga manusia mampu untuk
menghadapi setiap perubahan yang terjadi, menuju
arah yang lebih baik. Dimana pendidikan butuh
pembelajaran. Pembelajaran adalah membelajarkan
peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun
teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan
pendidikan. Menurut Syaiful Sagala (2006:61)
“Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua
arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai
pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta
didik atau murid.

Didalam pembelajaran ada proses belajar-
mengajar. Proses belajar-mengajar merupakan
kegiatan utama kampus. Dalam proses ini

mahasiswa/i membangun makna dan pemahaman
dengan bimbingan dosen. Kegiatan belajar-mengajar
hendaknya memberikan kesempatan kepada
mahasiswa/i untuk melakukan hal-hal termotivasi.
Suasana belajar yang diciptakan dosen harus
melibatkan mahasiswa/i secara aktif. Di kampus,
terutama dosen diberikan kebebasan untuk
mengelola kelas yang meliputi strategi, pendekatan,
metode, dan teknik pembelajaran yang efektif,
disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah,
karakteristik mahasiswa/i, dosen, dan sumber daya
yang tersedia di kampus.

Proses pembelajaran membutuhkan metode
yang tepat. Kesalahan menggunakan metode, dapat
menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang
diinginkan. Salah satu metode pembelajaran yang
berdasarkan penjelasan diatas adalah Metode
kontekstual (contextual teaching and learning
[CTL]).

METODE CTL (CONTEXTUAL TEACHING
AND LEARNING)

Menurut Blancard dan Johnson (2002)
Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang
berusaha mengaitkan konten mata pelajaran dengan
situasi dunia nyata dan memotivasi siswa
menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan
kehidupan mereka sehari-hari. Untuk mewujudkan
pembelajaran yang memiliki karakteristik seperti di
atas, proses pembelajaran harus menekankan pada:
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making meaningful connection, constructivism,
inquiry, critical and creative thinking, learning
community, dan using authentic assessment.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
oleh peneliti pada tanggal 8 dan 15 April 2016 pada
mata kuliah English Grammar proses belajar
mengajar di kampus Universitas Putera Batam
jurusan Sastra Inggris semester II dapat diuraikan
bahwa suasana kelas pada saat proses pembelajaran
English Grammar berjalan dengan baik, mahasiswa
dalam keadaan tenang dan memperhatikan
penjelasan dosen. Dosen sebelum memulai materi
perkuliahan yang baru terlebih dahulu melakukan
flashback atau mereview atau mengulang lagi materi
perkuliahan yang telah dipelajari sebelumnya
dengan pertanyaan-pertanyaan singkat, kemudian
dosen melakukan persepsi yaitu memberikan
motivasi kepada mahasiswa dengan cara menggali
pengetahuan mahasiswa tentang topik yang telah
diberikan maupun tentang topik yang akan
diberikan. Pengembangan proses pembelajaran
kontekstual dapat dijadikan salah satu upaya untuk
meningkatkan minat belajar mahasiswa, agar
mahasiswa aktif terhadap mata kuliah English
Grammar. Dengan dikembangkannya proses
pembelajaran kontekstual diharapkan dapat
memberikan nuansa baru dalam pembelajaran
bahasa Inggris, sehingga adanya anggapan dari
mahasiswa bahwa mata kuliah English Grammar
merupakan mata kuliah yang susah dan
membosankan.

Di dalam kelas kontekstual tugas dosen
adalah mengelola kelas agar kelas menjadi kondusif
untuk belajar mahasiswa. Bagi dosen dengan adanya
pembelajaran kontekstual dapat memberikan
keringanan beban dosen di dalam mengajar, ini bisa
dilihat ketika dosen mengajar, metode ceramah
bukan lagi satu-satunya metode yang digunakan
dosen untuk menyampaikan materi perkuliahan
kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang
diterapkan oleh dosen English Grammar di Jurusan
Sastra Inggris bervariasi, meskipun metode ceramah
masih menjadi salah satu metode yang sering
digunakan. Disinilah kompetensi dosen diperlukan
dalam pemilihan metode atau model pembelajaran
yang tepat. Metode pembelajaran yang digunakan
selain metode ceramah adalah tanya jawab, diskusi
kelompok dan penugasan. Dalam pembelajaran
English Grammar yang berbasis kontekstual dosen
selalu mengaitkan materi perkuliahan dengan
kehidupan sehari-hari mahasiswa, sehingga mudah
dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Dalam
pelaksanaan mata kuliah English Gammar yang
berbasis kontekstual, dosen di jurusan Sastra Inggris
mengaitkannya dengan 7 komponen pembelajaran
kontekstual yang meliputi konstruktivisme
(Constructivism), bertanya (Questioning),
menemukan (inquiri), masyarakat belajar (Learning
Comunity), pemodelan (modeling), refleksi

(Reflection), dan penilaian sebenarnya (Authentic
Assesment).

Nurhadi (dalam Muslich, 2009:41)
mengemukakan bahwa pembelajaran CTL adalah
konsep belajar yang membantu guru mengaitkan
antara materi pembelajaran dengan situasi dunia
nyata siswa, dan mendorong siswa membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka
sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa
diperoleh dari usaha siswa mengkontruksikan
sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia
belajar. Sebuah kelas dikatakan menggunakan model
pembelajaran CTL jika telah menerapkan ketujuh
komponen CTL, yakni jika filosofi belajarnya adalah
kontruktivisme, selalu ada unsur bertanya,
pengetahuan dan pengalaman diperoleh dari
kegiatan menemukan, terbentuk masyarakat belajar,
ada model yang ditiru (pemodelan), ada kegiatan
refleksi, dan dilakukan penilaian sebenarnya. Jika
seorang guru selama ini dalam kelasnya
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tanya
jawab dan diskusi, pada prinsipnya telah
menerapkan pembelajaran CTL.
1) Konstruktivisme (Constructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan
filosofis (berfikir) dari pembelajaran CTL. Disini
pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa
dibangun sendiri oleh mahasiswa secara bertahap
dan mahasiswa mendapatkan kesempatan seluas-
luasnya untuk menemukan dan menerapkan idenya
sendiri. Dalam hal ini anak akan belajar lebih
bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan
sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan
dan keterampilan baru yang diperoleh. Tugas dosen
disini adalah memfasilitasi dan mengarahkan dalam
pelaksanaan proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaannya mahasiswa terlebih
dahulu diberi pekerjaan rumah untuk membaca,
merangkum, dan menganalisis mengenai materi
tenses. Dari hasilnya tersebut kemudian dosen
menanyakan ke mahasiswa tentang pengertian tenses
dan rumusnya, disini mahasiswa diberikan
kebebasan untuk menyampaikan gagasannya sesuai
dengan pengetahuan awal yang dimiliki, setelah
selesai baru dosen English Grammar yang
memberikan pengetahuan atau pemahaman baru
guna melengkapi pengetahuan mahasiswa yang
sudah ada.
2) Bertanya (Questioning)

Bertanya merupakan strategi dalam
pembelajaran CTL. Bertanya dalam pembelajaran
dipandang sebagai upaya dosen untuk mendorong,
membimbing, dan menilai kemampuan berfikir
mahasiswa dalam menerima materi yang telah
disampaikan. Dalam proses belajar mengajar
bertanya tidak harus dilakukan antara mahasiwa
dengan dosen saja, akan tetapi bertanya dapat
dilakukan diantara mahasiswa lainnya. Bagi
mahasiswa bertanya merupakan kegiatan yang
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sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan
bertanya mahasiswa dapat menggali informasi atau
materi yang belum diketahuinya sedangkan bagi
dosen bertanya adalah upaya untuk mengetahui
sejauh mana mahasiswa dapat menangkap materi
yang diajarkan.

Pada dasarnya kegiatan bertanya, selalu
diterapkan oleh dosen dalam proses belajar
mengajar. Hal ini juga terlihat pada saat peneliti
melakukan penelitian dalam pembelajaran bahasa
Inggris di Kelas English Grammar semester II
jurusan Sastra Inggris Universitas Putera Batam.
Kegiatan bertanya dalam perkuliahan ini diterapkan
oleh dosen bahasa Inggris hampir disetiap proses
pembelajaran berlangsung. Mahasiswa diberi
kesempatan bertanya kepada dosen baik sebelum
maupun sesudah materi perkuliahan diberikan
dengan tujuan sebagai umpan balik terhadap materi
yang telah diberikan.
3) Menemukan (Inquiri)

Menemukan (Inquiri) merupakan inti dari
kegiatan CTL. Kegiatan ini diawali dari pengamatan
terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-
kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan
yang diperoleh sendiri oleh mahasiswa. Pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa tidak
dari hasil mengingat seperangkat fakta, akan tetapi
hasil menemukan sendiri dari fakta yang
dihadapinya. Adapun penerapan kegiatan
menemukan dalam pembelajaran bahasa Inggris
didalam kelas yaitu mahasiswa disuruh untuk
membaca materi tenses yang ada dalam buku wajib
terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya mahasiswa
mengetahui dasar dari materi yang akan dibahas.

Dengan mahasiswa membaca materi tersebut
dan menghayatinya, maka mahasiswa dapat
membangun sendiri pengetahuan dan pemahaman
mereka mengenai tenses dan membuat contoh
sendiri sesuai rumus yang sudah mereka baca
didalam buku dan di praktekan. Setelah itu
mahasiswa diberikan kebebasan untuk
menyampaikan gagasannya sesuai dengan
pengetahuan dan pemahaman awal yang mereka
miliki, setelah selesai baru dosen memberikan
pengetahuan atau pemahaman baru untuk
melengkapi pengetahuan yang sudah dimiliki
mahasiswa.
4) Masyarakat belajar (Learning Comunity)

Masyarakat belajar merupakan hasil
pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan
orang lain. Hal ini berarti bahwa hasil belajar bisa
diperoleh dengan sharing antar teman, antar
kelompok, antara yang tahu kepada yang tidak tahu,
baik di dalam maupun di luar kelas. Masyarakat
belajar terjadi apabila masing-masing pihak yang
terlibat didalamnya sadar bahwa pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan yang dimilikinya
bermanfaat bagi orang lain, atau dengan kata lain
terjadi komunikasi dua arah, ada yang memberi dan
menerima informasi.

Dalam kelas CTL, masyarakat belajar
dikemas dengan menggunakan pembelajaran
kelompok atau diskusi, dimana dosen memberikan
tugas yang berbeda dari tiap kelompok dan
membentuk kelas yang heterogen. Hubungan antar
personal mahasiswa dalam kelompok sangat
diperlukan supaya terjalin kerjasama yang baik
dengan pengetahuan dan pemahaman awal yang
mereka miliki, setelah selesai barulah dosen English
Grammar yang memberikan pengetahuan atau
pemahaman baru untuk melengkapi pengetahuan
yang sudah dimiliki mahasiswa.
5) Pemodelan (modeling)

Pemodelan pada dasarnya merupakan
sebuah proses pembelajaran dengan memperagakan
atau menunjukan sesuatu sebagai contoh yang dapat
ditiru atau dilakukan oleh mahasiswa. Model yang
dimaksud bisa berupa pemberian contoh, cara
mengoperasikan sesuatu, menunjukan hasil karya,
atau memperagakan suatu penampilan. Cara
pembelajaran seperti ini akan lebih cepat dipahami
mahasiswa dari pada hanya bercerita atau memberi
penjelasan kepada mahasiswa tanpa ditunjukan
contoh atau modelnya. Modeling merupakan azas
yang cukup penting dalam pembelajaran, sebab
melalui modeling mahasiswa dapat terhindar dari
pembelajaran yang teoritis (abstrak) yang dapat
memungkinkan terjadinya verbalisme (Sanjaya,
2006:267).

Dalam pemodelan dosen bukan satu-
satunya model, karena model dapat dirancang
dengan melibatkan mahasiswa atau juga didatangkan
dari luar. Dalam prakteknya dosen juga menyuruh
mahasiswa untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya. Dengan adanya pemodelan seperti ini
mahasiswa diberi kesempatan untuk menampilkan
potensi yang dimilikinya, sehingga mahasiswa
menjadi berani dan kreatif dalam kegiatan
pembelajaran.
6) Refleksi (Reflection)

Refleksi merupakan perenungan kembali
atas pengetahuan yang baru dipelajari. Dengan
memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah,
dan merespon semua kejadian, aktivitas, atau
pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran,
bahkan memberikan masukan atau saran jika
diperlukan, mahasiswa akan menyadari bahwa
pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan
pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang
telah dimiliki sebelumnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
kegiatan refleksi dalam mata kuliah English
Grammar dilakukan oleh dosen pada awal dan akhir
pemberian materi dan juga dilakukan pada saat
menjelang ulangan. Hal ini terkadang mengalami
kendala bahkan tidak terlaksana terutama ketika
melakukan refleksi diakhir pemberian materi,
dikarenakan jam perkuliahan sudah selesai. Refleksi
dilakukan dengan tujuan supaya mahasiswa dapat
mengingat kembali materi kuliah atau hal-hal yang
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telah dipelajari sebelumnya, sehingga nantinya bisa
dimanfaatkan mahasiswa pada saat ulangan atau
penilaian.
7) Penilaian sebenarnya (Authentic Assesment)

Penilaian merupakan proses pengumpulan
berbagai data yang memberikan gambaran atau
informasi mengenai perkembangan belajar
mahasiswa. Pengumpulan berbagai data dalam hal
ini bukan semata-mata pada hasil pembelajaran saja
tapi dilakukan disepanjang proses pembelajaran
mahasiswa berlangsung, atau dengan kata lain
penilaian dilakukan secara komperhensif dan
seimbang antara penilaian proses dan hasil. Menurut
Johnson (dalam Muslich, 2009:51) penilaian
autentik memberikan kesempatan luas bagi
mahasiswa untuk menunjukan apa yang telah
mereka pelajari selama proses belajar mengajar.
Dalam penilaian sebenarnya, gambaran
perkembangan mahasiswa perlu diketahui dosen
setiap saat agar bisa memastikan benar atau tidaknya
proses belajar mahasiswa.

Dengan demikian, penilaian sebenarnya
diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan
menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau
dalam proses pembelajaran siswa berlangsung.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
penilaian yang dilakukan guru sosiologi meliputi
penilaian proses dan penilaian hasil pembelajaran.
Dalam penilaian proses pembelajaran English
Grammar lebih menekankan pada aspek afektif dan
aspek psikomotorik, yaitu dengan memberi catatan
mengenai aktivitas mahasiswa selama kegiatan
belajar mengajar, keaktifan mahasiswa dalam
bertanya dan menjawab pertanyaan, maupun
ketepatan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas,
serta pada saat mahasiswa melakukan observasi.
Sedangkan penilaian hasil pembelajaran
penekanannya yaitu pada aspek kognitif, dosen
menilai tingkat dan kategori kemampuan mahasiswa
dalam menerima materi perkuliahan dengan cara
memberikan quiz dalam bentuk essay.

ENGLISH GRAMMAR
Grammar dalam bahasa Indonesia adalah

tata bahasa. Dalam bahasa Inggris nilai Grammar
bisa menjadi tolak ukur dalam seseorang biasa lulus
beasiswa ke luar negeri. Menurut buku English
Grammar karya Jeffrey Coghill dan stacy
Magendanz (2003:16) mengatakan “The grammar
of a language is the set of rules that govern its
structure. Grammar determines how words are
arranged to form meaningful units.” Bahwa
Grammar sebuah bahasa adalah satu kumpulan
aturan yang menata bagian susunanya. Grammar
juga menentukan bagaimana kata-kata disusun
dalam bentuk unit-unit bahasa yang bermakna.

Menurut Richards, Platt, and Weber di
Nunan (2005:2) mengatakan “grammar is a
description of a language and the way in which units
such as words and phrases are combined to produce

sentences in the language.” Grammar adalah
deskripsi dari bahasa dan cara di mana unit seperti
kata-kata dan frase yang dikombinasikan untuk
menghasilkan kalimat dalam bahasa. " dari definisi
ini, tampak bahwa Grammar berperan penting dalam
menggabungkan unit bahasa untuk membentuk
kalimat. Kalimat yang benar yaitu mengikuti
Grammar aturan Grammar bahasa tersebut. Karena
tujuan komunikatif dan fungsi bahasa tercermin
dalam tata bahasa, jadi mahasiswa Sastra khususnya
Sastra Inggris harus pintar dalam English Grammar.
Harus diakui, penguasaan yang baik dalam tata
bahasa akan memungkinkan orang dengan mudah
mengekspresikan informasi, perasaan, dan ide-ide
dalam pikiran mereka kepada orang lain. Dengan
kata lain, dapat dikatakan bahwa kegagalan
komunikasi akan terjadi jika orang tidak menguasai
tata bahasa karena tujuan komunikasi tidak dapat
dicapai. Dari pernyataan itu, jelas bahwa Grammar
sangat berperan penting dalam kehidupan
masyarakat Global.

Pada makalah ini peneliti fokus kepada mata
kuliah English Grammar yang berhubungan dengan
Tenses pada jurusan Sastra Inggris semester II
Universitas Putera Batam.

METHOD
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan

kelas atau (Action Research). Menurut Gay dan
Airasian (2000:593) mengatakan bahwa “classroom
action research (CAR) is intended to describe
teacher initiated. School based research. In the
process several teachers collect the evidence and
make decision about their own knowledge,
performance, belief and effect in order to understand
and improve them. Classroom action research
(CAR) also very beneficial to improve the quality of
teaching so that the students can achieve the
outcome at the end of the course.” Dari penjelasan
diatas jelas bahwa penelitian tindakan kelas dapat
meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.

Menurut Ekawarna (2010: 4) Penelitian
tindakan kelas merupakan penelitian tindakan
(action research) yang dilaksanakan oleh dosen di
dalam kelas secara siklus, dalam rangka
memecahkan masalah sampai masalah itu
terpecahkan. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa
jurusan Sastra Inggris semester II yang mengambil
mata kuliah English Grammar.

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian ini,
peneliti menggunakan model Penelitian Tindakan
Kelas (PTK). Menurut Kemmis dan Mc Taggart
(dalam Arikunto, 2006: 93), pelaksanaan PTK
meliputi tiga langkah, yaitu: 1) Planning-
Perencanaan; 2) Acting & Observing-Perlakuan&
Pengamatan; 3) Reflecting-Refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan rekapitulasi dan analisis

terhadap hasil observasi dari kedua pengamat baik
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siklus I maupun siklus II, hasilnya menunjukkan
bahwa dari siklus satu ke siklus berikutnya terdapat
peningkatan persentase dan skor capaian kegiatan
pembelajaran. Peningkatan aktivitas dosen pada
setiap siklus disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Table 1
Aktivitas Dosen pada siklus I dan Siklus II

Indikator
Keberhasilan (%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

90 %

77.1% 87.5%
80%
70%
60%

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa aktivitas
dosen dalam metode CTL pada siklus I memperoleh
persentase sebesar 77,1%. Hal ini berarti aktifitas
dosen pada siklus I belum mencapai persentase yang
ditetapkan pada indikator keberhasilan, yaitu 80%.
Setelah ada perbaikan, kualitas aktivitas dosen pada
siklus II menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari
adanya peningkatan sebesar 87,5% pada siklus II.

Aktivitas dosen dalam semua aspek sudah
baik. Dengan demikian, aktivitas dosen telah
mencapai persentase yang ditetapkan pada indikator
keberhasilan. Peneliti juga melakukan kegiatan
observasi terhadap aktivitas mahasiswa dalam
pembelajaran. Kegiatan observasi ini dilakukan
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil
pengamatan aktivitas mahasiswa dalam dua siklus
mengalami peningkatan pada siklus II.

Table 2
Aktivitas mahasiswa pada siklus I dan II

Indikator
Keberhasilan (%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

100 %

76.25% 86.36%

80%
60%
40%
20%
0%

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa aktivitas
mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran tematik
dengan metode CTL pada siklus I memperoleh
persentase sebesar 76,25%. Hal ini berarti aktivitas
mahasiswa pada siklus I belum mencapai persentase
yang di tetapkan pada indikator keberhasilan , yaitu
80%. Kekurangan dalam aktivitas mahasiswa pada
siklus I diberikan upaya perbaikan kualiatas
pembelajaran pada siklus II agar mengalami
peningkatan.

Pada siklus II terjadi peningkatan aktifitas
mahasiswa menjadi 86,36%. Dengan demikian,
aktivitas siswa telah mencapai persentase yang di
tetapkan pada indikator keberhasilan hasil belajar
mahasiswa dalam metode Contextual Teaching and
Learning (CTL) untuk meningkatkan hasil belajar
mahasiswa jurusan Sastra Inggris semester II pada
mata kuliah English Grammar Universitas Putera
Batam.

Table 3
Aktivitas Siswa Dalam Kelompok Aspek Afektif

pada siklus I dan Siklus II
Indikator
Keberhasilan (%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

100 %

76.5% 84.5%

80%
60%
40%
20%
0%

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa aktivitas
mahasiswa dalam kelompok pada aspek afektif di
siklus I memperoleh persentase sebesar 76,5%,
berarti belum mencapai persentase yang di tetapkan
pada indikator keberhasilan, yaitu 80%. Ketika
belajar kelompok, hanya beberapa mahasiswa saja
yang aktif mengerjakan sedangkan yang lain
berbicara dengan teman lainnya dan tidak segera
menyelesaikan tugas. Oleh sebab itu, perlu diadakan
perbaikan pembelajaran pada siklus II. Dosen
meningkatkan pengawasan dan pemberian
bimbingan kepada mahasiswa ketika belajar
kelompok sehingga mahasiswa menjadi lebih
disiplin. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan
aspek afektif mahasiswa pada siklus II yaitu sebesar
84,5%. Dengan demikian, hasil belajar mahasiswa
pada aspek afektif telah mencapai keberhasilan.

Table 4
Aktivitas Siswa Dalam Kelompok Aspek
Psikomotor pada siklus I dan Siklus II

Indikator
Keberhasilan (%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

100 %

73.1% 85.6%

80%
60%
40%
20%
0%

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa aktivitas
mahasiswa dalam kelompok pada aspek psikomotor
di siklus I memperoleh persentase sebesar 73,1%,
hasil ini berarti belum mencapai persentase yang
ditetapkan pada indikator keberhasilan, yaitu 80%.
Setelah diadakan perbaikan pembelajaran pada
siklusII, hasil belajar mahasiswa pada aspek
psikomotor meningkat menjadi 85,6% pada siklus II.
Dengan demikian, hasil belajar mahasiswa pada
aspek psikomotor telah mencapai keberhasilan.

Table 5
Ketuntasan Hasil Belajar Mahasiswa

pada siklus I dan Siklus II
Indikator
Keberhasilan (%)

Siklus I
(%)

Siklus II
(%)

100 %

72.5% 87.5%

80%
60%
40%
20%
0%

10

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa hasil
belajar mahasiswa di siklus I memperoleh persentase
sebesar 72,5%, ini berarti belum mencapai
persentase yang ditetapkan pada indikator
keberhasilan, yaitu 80%. Upaya perbaikan
pembelajaran pada siklusII membawa peningkatan
hasil belajar mahasiswa menjadi 87,5%. Dengan
demikian, hasil belajar mahasiswa telah mencapai
keberhasilan. Secara keseluruhan, dalam
pembelajaran tematik dengan menggunakan model
pembelajaran CTL menunjukan adanya peningkatan
kualitas pada setiap siklusnya. Aktivitas dosen dan
mahasiswa, ketuntasan hasil belajar klasikal, serta
perkembanggan hasil belajar mahasiswa pada aspek
efektif dan psikomotor menggalami peningkatan
sehingga mencapai persentase yang ditetapkan pada
indikator keberhasilan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran CTL dapat
digunakan sebagai upaya alternatif untuk
meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata
kuliah English Grammar di jurusan Sastra Inggris
Universitas Putera Batam.

KESIMPULAN
Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi

peningkatan hasil belajar mahasiswa dapat dilihat
dari ketuntasan hasil belajar mahasiswa pada siklus I
sebesar 76% menjadi 90% pada siklus II. Dari siklus
I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 14%.
Keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I mencapai
89% dan pada siklus II mencapai 100%. Sedangkan
untuk aktivitas yang terlaksana selama proses
pembelajaran siklus I mencapai 79 dan meningkat
menjadi 93 pada siklus II. Dari hasil siklus I ke
siklus II terjadi peningkatan sebesar 14. Menerapkan
model pembelajaran langsung mengalami
peningkatan hasil belajar mahasiswa dapat dilihat
dari ketuntasan hasil belajar mahasiswa pada siklus I
sebesar 76% menjadi 90% pada siklus II. Dari siklus
I ke siklus II terjadi peningkatan sebesar 14%.
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How Can Learning Morphological Processes Foster Adolescent in Learning English
Vocabulary

Andi Rizki Fauzi
Andi_gundoel@yahoo.com

Abstract
The main purpose of this article was to explain and discuss how morphological processes could help the students
in learning English vocabularies in the context of English as a foreign language for adolescent in Indonesia.
Since the method used was library research, some of relevant library resources such as, journals and research
reports were used to obtain as many as information about the topic. Based on the discussion of the theories and
the previous research findings, it clearly showed that learning morphogical processes could be one of the ways
that might be used by the adoloscent learners to improve their vocabulary. It was not definiteley the most
effective strategy which could solve their problems. However, it could be combined with other strategies or
technique to get the more significant effects which would positively assist their vocabulary mastery. This finding
suggested that the teachers and learners must be aware that teching and learning English words without well
comprehension about how the words are constructed are not wise decision.
Keywords:Morphology, Adolescent, Learning English Vocabulary

Introduction
Vocabulary is a fundamental aspect to produce

any language including English. It cannot be
neglected if students who are wiilling to learn
English. Although they comprehend well how to
use English tenses or how to make complex
sentences, they would get confused without
sufficient vocabulary. Even, in certain cases,
students who speak with ungrammatical structure
are still understandable if they use the approriate
word in expressing their ideas. It could be
concluded that vocabulary has essential role in
learning English to convey meaning.

Since growing up in non-English speaking
country, Indonesia adolescent learners commonly
consider that English vocabulary is difficult to
learn. It happens since the majority of them do not
use English in daily communication. They prefer to
use Indonesian or their mother tongue to make a
conversation, even those who are learning English
in the classroom rarely use English. Most of the
teachers and students communicate with Bahasa.
As a result, they do not have many opportunities to
use English. In addition, they are still unfamiliar
with how to form the English word as good as the
Indonesian language. For instance, the word
‘cangkul’ is classified as a noun in Bahasa. To
change this word from noun to verb, prefix (me-)
could be used to create the word ‘mencangkul’ as a
different word class. On the other hand, English
uses wider affixes to make the change unlike
Indonesian vocabulary. Varying affixes such as en-
,-ise/-ize, -ify, - ificate may be used to verbify noun
or adjective. For example, the adjective ‘large’ can
be added a morpheme (en- ) to form new word
‘enlarge’ which is categorized as a verb. If they
learn as many as vocabulary that can be built from a
root word, it is expected that they will remember
them without great effort. According to Emir
(2010), when one knows a word, s/he knows both
its meaning and form. To learn number of words

without learning to construct sentences is of little
value.  It could be concluded that learning
morpohogical processes are very helpful in learning
and memorizing the words.

The students actually have their own method
that they feel comfortable with. However, the
common habit of the adolesent in learning
vocabulary are still with memorizing the single
words without knowing what kinds of words which
can be formed by it. This method certainly gives
unsignificant effect because the limited of their
memory. If they attempt to remember every
unfamiliar word they found in the reading text or in
the subtitle of movie, they possibly forget it easily
in short time after the other words are memorized.
On the other hand, if they learn the word more
deeply by looking for the inlectional/derivational
suffixes or the other morfological processes of the
word, they will expetedly explore more than the
word they are actually memorizing. The root word ’
beauty’, as could be sen in the example below,
could be attached by some morphemes to form new
words.

Fig 1 : The example of English morphological
processes

This knowlege is highly essential for students
who are studying English in secondary school to
boost their vocabulary mastery. To know this,
understanding morphological processes are
extremely required although the way of teaching
should be suitable with the students in their age.
Therefore, they can learn vocabulary in line with
how it is used in different context and they can
increase their vocabulary more effortlessly. This
article is aimed to know how learning morphology
can give contributions to adolescent in learning
English vocabulary.

Beauti(ful )  = > ( Adj)

Beauti(fy ) = >  (V)
Beautiful (ly) = > (Adv)
Beauti(cian)  = > (N)

Beauty (N)
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English adolescent learners in Indonesia
According to Batubara (2010) adolecent is

divided into three different periods: early
adolescent(12-14), middle adolescent(15-17), and
late adolescent (around 18). Therefore, In
Indonesia, adolecents are generally those who are
studying at Junior or Senior High School. In this
moment, English is firstly being learnt by the most
of students as the second language in the school as
the policy of the Indonesian government which
positions English as optional subject in primary
school. This is very crusial age for the majority of
them to begin non-native language learning.

Most of them, however, do not take pleasure in
learning English due to some reasons. One of them
is a cliched case regarding the vocabulary mastery.
It is worsen by the little chance of using English as
means of communication in the classroom.
According to Harper & Jong (2004), most English
learners spend the entire instructional day in
mainstream classrooms in which the majority of
students speak English as their native language and
where instruction occurs in English. It means that
civilizing English for communication in English
classroom still require great effort. Both the
teachers and students should realize that English is
a language which can only be learnt by practicing
and habituating. In order to bring about this
improved self-awareness, learners will need to be
given opportunities and encouragement to plan,
monitor and evaluate their own learning. Learners
will also need to be aware of the range and
appropriacy of vocabulary learning strategies
(Bennet, 2006).

Unfortunately, some learners still use traditional
way and waste their time by reminding every words
in the dictionary even the teachers sometimes give
punishment for memorizing certain number of
vocabularies without supporting of other strategies.
It is likely be exhausted and useless because  the
more words they memorize, the more words will be
forgotten.

Teaching and learning English vocabulary
The term ‘vocabulary’ is closely related with

‘word’ even some of students are confused to
differentiate both of them. Vocabulary means the
total number of words in certain language.
According to Alqahtani (2015), vocabulary is the
total number of words that are needed to
communicate ideas and express the speakers'
meaning. Therefore, teaching and learning English
vocabulary is associated with how students are
taught the various of English words and how they
learn its meanings. This proceess definitely use
varied strategies to increase the students’
vocabulary mastery.

Many teachers in secondary school experiment
several strategies to build up the students
vocabulary. They initiate their students into the

vocabulary as realizing that lack of it can obstruct
the fruitful communication. However, teaching
vocabulary may be problematic because the
majority of them are not confident about the best
practice in vocabulary teaching and at times do not
know where to begin to form an instructional
emphasis on word learning (Berne & Blachowicz,
2008). Consequently, various techniques and
strategies are prepared by the teachers to get the
favorable result for students.

The students who are learning English
vocabulary might be familiar with abundant
number of techniques or strategies. It could be seen
from the numerous researches which investigated
and focused on this. For instance, Nation (2001)
who presented guessing meaning from context as a
way of vocabulary excercises which require little or
no preperation; Nassaji’s (2003) suggested to refer
the meaning of  unknown words to pictures; open-
ended task was proposed to apprehend the
vocabulary (Hulstijn & Laufer, 2001); drilling was
advised to use in a particular situation related to the
coincidental vocabulary (Thornbury, 2002); Yang
& Dai (2011) recommended the use of
memorization of word list for learners and Rohani
and Pourgharib (2013) who conducted a research
related to the use of game on learning vocabulary.

All useful techniques could be initiated by the
teachers to foster the students’ word learning.
Combining one and other strategies may help them
in learning unfamiliar words which is known as a
higly time-consuming activity and it can keep them
into their long memory so the students would be
easier retrieving them quickly when they are
involved in direct communication. Basically, the
teacher or learners should not be worried to think
which the best one of them since they have their
own weaknesses and strengths. As many as possible
options of techniques and strategies used in
teaching and learning vocabulary are better so
either teachers or learners could select the most
suitable choice to be applied.

English morphology and its contribution in
teaching and learning vocabulary

Learning English words cannot be separated by
morphology. According to Fauzi (2015) English
morphology concerns with how English word is
formed and it describes the rules of how a
morpheme is combined into a word. As the smallest
meaningful unit of language, morpheme could
determine the change of word’s meaning and its
function. To know the classification of morphemes,
the figure below could be seen:

Fig 2 : The classification of morphemes
The ability to comprehend how a certain

morpheme used in English word formation is very

Free morphemes Lexical morpheme
Grammatical morpheme

Morpheme

Bound roots Prefixes
Bound morphemes Infixes

Affixes Suffixes
Affixes
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substantial if students attempt to learn English even
it is closely related to grammar. The use of
inflectional morpheme (-ed), for example, may
influence the grammatical function of the word. In
Bahasa, the word walk means berjalan, the students
can enrich their vocabulary by attaching suffix(ed-)
to be walked . Although they have same meanings.
In this case, there is an alternation of tense from
present to past. It could not be imagined if the
students did not know how to express it in the past
form. It is obvious that recognizing this simple
change of word would be very beneficial. To see
the other inflectional morphemes and each
grammatical indication could be seen below:

Table. 1 Inflectional morpheme and its
grammatical indication

Inflectional
morpheme

Grammatical Indication

-s or es noun plurals added to nouns /
third person singular in present
tense added to verbs

‘s or s’ (‘s) possessive for singular or
uncountable nouns
(s) possessive for plural nouns

–ed the regular of past tense or past
participle added to verbs

–en some plurals added to noun, some
past participles added to verb,
derivation from noun added to
verb or adjective.

–er comparative form of adjectives
and adverbs added to adjective or
adverb.

–est superlative form of adjectives and
adverbs added to adjective and
adverbs.

-ing derivation from verb added to
noun (gerund) and present
continuous added to verb

The other example is the word functional which
consist of two morphemes function + suffix (-al). It
shows that the word function is a noun while
functional is an adjective. The suffixes which
enable to change the word’s meaning or/and its part
of speech as shown in the example are called
derivational sufiixes. In English, derivational
morphemes do not not only happen as suffixes. It
could be also as prefix. For example, en-+
large(adj) = enlarge (v); em-+power (n) = empower
(v). If the students hardly memorize both of the
changed words separetely, it will be more effortful.
For this reason, the morphological awareness is
extremely needed even based on the research
carried out by  Goodwin et al.(2013) and Zhang &
Koda (2012) second language learners have found
that morphological awareness has given
significantly contributes to second language
vocabulary learning and reading comprehension.

To be mindful of the benefit of learning
morphology in learning English words, the students
have to know the frequent morphological processes.
The most productive process happen in English is
affixation. It is a process adding affixes to roots or
stems so that the new words could be produced.
The several examples above noticeably explain this
process. In addition to the affixation, the table
below informs some other morphological processes
which are very common.

Table. 2 Common English morphological
processes

No Type of
morphological

processes

Description

1 Compounding Combination of two or
more roots to consctruct
new word
e.g. passport (pass+port),
sunflower(sun+flower)

2 Clitication Words which cannot stand
alone as independent
forms for phonological
reasons.
e.g. ‘m for am, ‘s for is

3. Coinage It is new word which is
usually linked to particular
brand name
e.g. to blog, to google

4. Borrowing Word which is taken from
other languages
e.g. piano & pasta (Italia)

5. Acronyms Word which is formed
from the initial letters of a
set of other words and it is
usually pronaunced as a
singgle word.
e.g. NATO, PIN

6. Clipping word which is formed by
shortening a polysyllabic
word
e.g. Prof (Professor), zoo
(zoological garden)

7. Blends words that created from
non-morphemic parts of
two already existing items
e.g. smog (smoke and
fog), spam (spiced and
ham)

8. Internal
Change

word which is formed by a
process that substitutes'
one non-morphemic
segment for another
e.g sing-sang (present-
past) , foot-feet (singular-
plural)

9. Suppletion Word which is constructed
from a process whereby a
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root morpheme is replaced
by a phonologically
unrelated as indication of a
grammatical difference.
e.g. go-went, good-better

All processes above explained how the various
new words can be devoped and constructed, so they
could significantly contribute in improving the
students vocabulary. According to Griva,
Kamaroudis, & Geladari (2009), vocabulary
development involves understanding unfamiliar
words and being able to use them appropriately. It
definitely also involves teachers to assist the
learners how to use a variety of strategies. From
this definition, it is clear that  learning morphology
may be an alternative strategy which could be
initiated by the teacher in learning.

There were several previous researches
regarding to the implementation of morphology and
its contribution in learning English vocaburlary.
For instance, Fotokian & Rahmatipasand (2015)
investigated the effect of teaching prefixes on
vocabulary learning of intermediate EFL learners.
They asked the learners to develop the vocabulary
after giving knowledge of  prefixes. Eventually, it
could give possitive effect on learners vocabulary
knowledge; Khodadoust, Aliasin, & Khosravi
(2013) investigated the relationship between
English morphological awareness and receptive
vocabulary knowledge of Iranian university
students . The result was morphological awareness
could be an effective vocabulary learning strategy
for them in learning English vocabulary; Ali &
Yasin (2015), identified the effectiveness of
morphological analysis strategy employed by Iraqi
secondary school students in guessing and
manipulating complex word. It showed the
significant effect in terms of students achievements;
Tabatabaei & Yakhabi (2011) found that there
existed a significant relationship between the
learners' performance on the vocabulary level test
and the morphological awareness tasks; Kim (2013)
took part in this experiment at a private English
School in Korea.  The finding was that basic
knowledge of commonly used affixes would help
students learn English vocabulary much faster and
avoid the need to repeatedly look up words;
Mousavi & Hasani.(2014) used word formation
instruction in general and affixation in particular
teachers which could create a creative situation for
teaching and keep learners interested and motivated
for learning vocabulary.

All the reseaches above proved the positive
impact of learning morphology for English learners.
It is actually applicable in all age ranges depending
on whether the teaching process is packaged in
intersesting activities or not.This argument is
supported by Jornlin (2015) who investigated the
role of morphological awareness in vocabulary

acquisition found that morphological analysis was
important not just for English-speaking children
learning higher levels of spoken and written
English, but for older learners from various
language backgrounds who were learning English
as a second language.

Conclusion
Based on the discussion above, it is likely that

adolescent would be proficient in vocabulary using
diverse techniques, and by encouraging the use of
those in  teaching processes may be able to enrich
the students’ vocabulary mastery. Therefore, having
much various choices would enable the teachers to
decide what the most appropriate strategy for
learners. Nevertheless, one of the recommendable
ways is understanding well the morphological
processes.
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Abstract

Listening is an essential part for people around the world. People listen for different purposes such as
entertainment, academic purposes or obtaining necessary information. For English foreign language (EFL)
students, listening is also an important part of the language learning process. However, listening comprehension
is considered more difficult including for Indonesian students. Without considering appropriate strategies, it
seems difficult for them to acquire good listening skill. This paper is an attempt to identify problems faced by
second semester students at University of Pasir Pengaraian and their strategies to overcome listening
comprehension difficulties. The data were collected both quantitatively and qualitatively to examine changes in
EFL listening problems encountered by students and how they dealt with these listening problems as they
develop their strategy use over time. The result of research showed that most students had difficulty in non-
linguistic problems involving students’ background knowledge, environment, psychological, ineffective strategy,
and inference strategy. To overcome their difficulty in listening comprehension most students used metacognitive
strategies, followed by social strategies, cognitive strategies, memory strategies, compensation strategies, and
affective strategies. This paper is beneficial for EFL teachers in helping their students in listening
comprehension and for EFL students in finding the appropriate strategy in learning listening and solving their
difficulties in listening comprehension.

Keywords: listening comprehension, listening strategy, listening difficulty
Introduction

In globalization era, the position of English
in people life is very essential. Almost every people’
activities will interact with English. English is not
only for its role as an international language but also
its wide use in a range of fields, such as education,
science and technology, and etc. In Indonesia,
English has been taught as obligatory subject from
junior high school up to the senior high school level.
The importance of English includes the ability how
to communicate both orally and in writing.
Therefore, students need to master all skills of
English namely listening, speaking, reading, and
writing”. Generally beginners, especially those who
are no literate, benefits most from listening and
speaking instruction with relatively little work on
reading and writing. Most people think that being
able to claim knowledge of a second language means
being able to speak and write in that language. From
this assumption, it is known that speaking and
writing are primary elements while reading and
listening are secondary elements in learning second
language.

Although as secondary elements in learning
second language, listening as one of the English
language skills is the receptive skill which is the
most common communication activity in daily life.
Nunan (1998) claimed that over 50 percent of time
that students spend functioning in a foreign language
will be devoted to listening. Listening is also more
complex because it is an active activity that involves
receiving, understanding, and perceiving a message

from a conversation. It is supported by Morley
(1991) who says that listening as one of the
language skills is a crucial element that needs to be
mastered by adult foreign language learners because,
people can expect to listen twice as much as they
speak, four times more than they read, and five times
more than they write. In other words, listening has
important roles in human life as people listen more
than they speak, read, and write.

Moreover, McLafferty (2015) says that if
EL students can be taught to increase listening
comprehension, they will be able to better
communicate with each other and participate in
classroom discussions. It is because in listening
comprehension listeners must be able to discriminate
between sounds, understand vocabulary and
grammatical structure, interpret stress and intonation,
retain what was gathered and then interpret it within
the immediate as well as the larger socio cultural
context of utterance” (Vandergrift, 1999: 168).
Learning listening should be an interactive process.
It means that listening is more complex than other
skills and it is not only passive activity which
receives the message, but it is also as an interactive
process which needs comprehending the message.

Ironically, in Indonesia, listening skill still
does not receive as much attention as the other skills
in teaching English. It is rarely taught in the
classroom. As Suparmin (1999, as cited in Prasetyo,
2014) argues, “listening has not been given proper
attention by the teachers in teaching and learning
English as a foreign language in secondary school in
Indonesia”. Therefore, it is worth saying that

17

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



although listening skill is important, it seems to be
neglected by the teacher of English. One of reasons
is the lack equipment for listening lesson. In
addition, according to Novalia (2011) cited by
Prasetyo (2014),“There are only few schools that
give some practices in Listening skill. Moreover,
there are so many schools that do not have language
laboratory and some of the schools that have had a
language laboratory still let it unused”.
Consequently, when students study in university
level, they will have problems in mastering listening
skills especially in listening comprehension.

Based on researcher experience in teaching
listening students tend to have difficulties in
listening comprehension. Yousif (2006) identified
various factors as salient influences on EFL listening
comprehension. These include: linguistic ability,
ability to guess the meaning of unfamiliar terms,
ability to use verbal and non-verbal strategies to
compensate for gaps in linguistic ability, ability to
infer meaning, ability to take notes, failure to
understand the main points and logical argument.
Moreover, Anderson and Lynch (2003) says that
student’ background knowledge or schemata is
influencing students listening skill. Yagang (1994)
also identified four sources of listening
comprehension difficulty: the message, the speaker,
the listener, and the physical setting. In this research,
because of the same view on factors that affect
listening comprehension, the researcher categorized
students’ problems in listening comprehension as:
linguistic, paralinguistic and non-linguistic factors.
Linguistic knowledge is needed to understand the
sounds made by the others. Paralinguistic is verbal
communication which does not involve word. It is
very important because it can change the meaning of
sentence based on tone and pitch of voice. It is also a
crucial component in all human communication.
Even if the students as listeners do not have big
problem with linguistic and paralinguistic, their
comprehension will still be affected by several
problem of non-linguistic factor that comes from
several resources.

To solve these problems, not only
improving the teacher’ methods in teaching listening
or various media used in teaching but also it is from
the student itself. Students need to improve their
listening learning. Students need to find their
listening strategy while in listening comprehension.
One way to remedy listening problems would be to
shift the attention from test-oriented teaching toward
more student-oriented instruction, in which the key
focus is on helping students to develop their listening
strategies and learn how to listen actively (Richards,
2005).

Oxford’s classification system of LLS
applied not only in learning language, but also in
learning language skills such as reading, listening,
writing and speaking, is divided into two general
types of strategies, direct strategies and indirect

strategies. In the current study, the two general types
of strategies are also analyzed and applied to
learning listening skill.

Therefore, this research aimed to explore
the processes of students’ listening strategy
development. Particularly, this research looked at
how students’ strategy while perceiving listening
comprehension problems and how they learn to solve
these obstacles during their listening processes.

Research Method

The method of this study was descriptive.
Descriptive method reported descriptively. In order
to answer the research questions, this method tried to
use naturalistic approach and indentify phenomenon
in specific situation.

There were twenty seven English students
of University of Pasir Pengaraian participated in this
study. The data were in four forms: Listening test
score, questionnaire, observation and interview. The
tests were given twice with different but equal test
questions. These were done in order to gain the
consistency. The questionnaire comprised of
questions on problems in listening comprehension
dealing with three categories (linguistic factor,
paralinguistic factor, and non-linguistic factor). To
validate the data, researcher did observation during
listening practice and interviewed some students
about their difficulties in listening comprehension
and how they solved these difficulties.
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Finding and Discussion

a. Finding
1. Students Difficulties in Listening Comprehension

To find out students’ difficulties, researcher
gave listening test to students. Listening test was
give twice. The result was displayed in following
table.

Table 1. Students Score

Average Score
First Test 46, 43
Second Test 48, 30

From table 1, it can be seen that there were no
significant differences result between first and
second test score. However, the students’ average
score is under 50. It means the students’ listening
comprehension ability is still low.

After giving test, researcher gave questionnaire
to students to find out students’ difficulties in
listening comprehension. The result of questionnaire
was displayed in following diagram.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Students' Problems in
Listening Comprehension

Linguistic
Paralinguistic
Non-linguistic

Chart 1. Students’ Problems in Listening
Comprehension

From the above chart, it can be seen that the major
problem from students in listening comprehension is
in Non-linguistic problems (3,65). It involves
students’ background knowledge, environment,
psychological, ineffective strategy, and inference
strategy. It was followed by Paralinguistic problems
(3.45) involving Inability to deal with Fast of
Speech, Stress and Intonation, and Unfamiliar
accent. The last was linguistic problems (3,24)
involving Non recognition of unfamiliar words and
Non-recognition of Sequence of words.

2. Students’ Strategy in listening comprehension
To find out students’ strategies in listening

comprehension, researcher gave questionnaire to
students by using oxford’s strategies classification
system. After collecting data, researcher calculated it
by using SPSS. The result of students’ strategies in
listening comprehension is as following diagram.

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

Average Score

Memory
Strategies
Cognitive
Strategies
Affective
Strategies
Compensation
Strategies
Metacognitive
Strategies
Social Strategies

Chart 2. Students’ Strategies in Listening
Comprehension

Chart 2 shows that the most used strategies
were metacognitive strategies (3.91), followed by
social strategies (3.81), cognitive strategies (3.28),
memory strategies (3.22), compensation strategies
(3.18), and affective strategies (3.12). It means that
students frequently used metacognitive strategies in
listening comprehension.

Discussion

Considering to the result of data analysis, it showed
that from two times tests of listening comprehension,
the mean scores of second semester students at
English education program of University of Pasir
Pengaraian were 46.43 and 48.30. It was considered
as poor. So, The Students’ ability in listening
comprehension was qualified poor, then. It means
listening comprehension was seen as the difficult
skill in learning English for foreign language
students. Field (2008b; Graham & Macaro (2008)
said that listening is one of the most difficult skills
for foreign language learners due to the complexity
of its process and different types of knowledge
required for successful listening.

For this poor ability in listening
comprehension, it is necessary to look at the factors
that influence their difficulty in making inference. It
was done by analyzing the students’ response on
each of the items in the questionnaire using likert
chart. The questionnaire asked them about how
frequent they had problem as stated. Then, the mean
score for each item was analyzed.

The problems of students in listening
comprehension can be categorized into three;
linguistic, paralinguistic and non-linguistic. Non-
Paralinguistic problems involve students’
background knowledge, environment, psychological,
ineffective strategy, and inference strategy. It was
followed by Paralinguistic problems involving
Inability to deal with Fast of Speech, Stress and
Intonation, and Unfamiliar accent. The last was
linguistic problems involving Non recognition of
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unfamiliar words and Non-recognition of Sequence
of words.

For non-paralinguistic problems, some
students said that they did not know what the topic
speaker talked. It means students had difficulty in
background of knowledge. For example in topic
about traveling, some students had lack information
about traveling. Nowrouzi (2015) said it as
discoursal problems. These problems occur when the
listener is unable to understand the flow of ideas in
connected speech. For example, when learners fail to
recognize the overall organization of the ideas in a
text, they have discoursal problems. While for
environment factor, students lost concentration
because of the noisy from outside. In psychology
factor, students argued that they tend to down if they
missed the beginning questions. For ineffective
strategy, students said that it used to happen while in
long talk listening test. The last was in inferring
strategy. It was most difficult for students. Students
said that they need more concentration to understand
implication text.

Paralinguistic problems were the problems
that students have because of inability to deal with
the way utterance is spoken in order to understand
the meaning of utterance. The result of this study
showed that the students had more difficulty in the
speed of speech. Sometimes it will affect to students’
psychology. Students said that it could make them
frustrated. In the second place, intonation also
became one of factors that influence students’
difficulty in listening comprehension because it
could affect the meaning of utterance. It could be a
barrier for students especially when listened speaker
with assimilation sounds such as in sentence “won’t
you” heard as “wonchoo”. Phonological problems
cover learners’ difficulty in understanding
intonation, stress, and different accents (Ur, 1984).
Such problems are commonly related to listeners’
low language proficiency (Goh, 1999).

Two major linguistic problems as the factor
in listening comprehension difficulty were
unfamiliar words and inability to get explicit content
words. Both could be barrier for the students to
understand the literal meaning which was then being
a barrier for listening comprehension. When it was
deeply explored to students, getting unfamiliar words
can be because of they had not heard the words at
that time yet and they have heard the words but they
were confused in pronunciation of words, for
example in word “data” which pronounced as
“deita”. Field (2008a) mentions reduction,
assimilation, elision, resyllabification, and
cliticisation as systematic variations in connected
speech that cause a number of potential impediments
to L2 listeners’ lexical segmentation.

To solve these problems, students did some
strategies in listening comprehension. They are
memory strategies, cognitive strategies,
compensation strategies, affective strategies,

metacognitive strategies, and social strategies. In this
research, the participants mostly used metacognitive
strategies in overcoming listening comprehension
difficulties. It was followed by social strategies
(3.81), cognitive strategies (3.28), memory strategies
(3.22), compensation strategies (3.18), and affective
strategies (3.12). Vandergrift (2002, 2003, 2005),
proved that metacognition awareness (planning,
monitoring, and evaluation) during listening is
correlated to facilitating listening comprehension.
Moreover, raising students' awareness of the
listening process through tasks designed to develop
effective listening strategies increase motivation, and
understanding of students' own thinking processes
during listening tasks. It means that students
frequently used metacognitive strategies in listening
comprehension.

Conclusion

1. There are three kinds of students’ difficulties in
listening comprehension namely linguistic,
paralinguistic and non-linguistic.

2. The most frequently problem faced by UPP
students was non-linguistic involving students’
background knowledge, environment,
psychological, ineffective strategy, and
inference strategy.

3. Strategies used by students in listening
comprehension were metacognitive strategies
(3.91), followed by social strategies (3.81),
cognitive strategies (3.28), memory strategies
(3.22), compensation strategies (3.18), and
affective strategies (3.12).

Recommendations

1. Teachers
Teachers should be able to cooperate with
students in increasing students’ English skills
especially in listening comprehension by
knowing their problems in listening and suggest
to them to use appropriate strategy in solving the
problems.

2. Students
Students should be able to use appropriate
strategy in listening comprehension.

3. (Next) researcher
This research can be as the trigger for next
research.
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GEJALA PERNAFASAN SELAMA LATIHAN PADA OLAHRAGA
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ABSTRAK

Pada manusia, organ pernapasan utamanya adalah paru-paru dan dibantu oleh alat-alat pernafasan lain.
jalur pernapasan untuk sel-sel tubuh adalah rongga hidung > faring >laring >trakea >bronchus >paru-paru
>alveolus >sel-sel tubuh. Respirasi mempengaruhi kinerja atlet selama berlatih, dengan asupan O2 yang stabil
dan normal maka aktivitas atlet selama latihan tidak akan terganggu sehingga mampu mencapai maksimal energi
dan prestasi yang diharapkan. Selain dapat memberikan adaptasi fisiologis yang baik pada sistem pernapasan,
latihan yang berat memberi dampak negatif latihan akut yang berat dan lama dapat meningkatkan resiko infeksi
saluran nafas atas (upper respiratory tract infection/ URTI) oleh karena perubahan negatif fungsi imun,
peningkatan stress hormone, epinephrin dan kortisol pada atlet lari marathon yang bertanding bukan dilintasan.
Prevalensi alergi oleh karena exercise-induced system immune pada pelari marathon rekreasi hampir sama pada
elit atlet dan lebih tinggi daripada populasi umum.  Adanya peningkatan respon bronchus (Bronchial
hyperresponsiveness/ BHR) pada atlet renang dewasa, exercised-induced asthma terjadi setelah melakukan
exercise berat (strenuous exertion).

Kata kunci: Pernafasan, Latihan , Olahraga

PENDAHULUAN
Latihan adalah aktifitas fisik yang

direncanakan, terstruktur, berulang dan bertujuan
yang dapat meningkatkan dan mempertahankan satu
atau lebih komponen kebugaran fisik (Caspersen et
al, 1985). Aktifitas fisik didefinisikan sebagai
gerakan tubuh yang dihasilkan oleh kontraksi otot
skeletal sehingga menghasilkan energi. Aktifitas fisik
dalam kehidupan sehari-hari adalah aktifitas yang
berhubungan dengan pekerjaan (okupasi), olahraga,
conditioning, aktifitas rumahtangga atau aktifitas
lain.Komponen-komponen kebugaran fisik dibagi
menjadi dua, yaitu 1) kebugaran yang berhubungan
dengan kesehatan (ketahanan kardiorespirasi,
ketahanan otot, kekuatan otot, komposisi tubuh,
fleksibilitas), dan 2) kebugaran yang berhubungan
dengan ketrampilan/ skill (kelincahan/ agility,
keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, waktu
reaksi/ rection time.Menurut Sugiharto (2004) latihan
fisik sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan
tubuh dalam menanggapi tekanan yang diberikan,
bila tubuh diberikan beban yang terlalu ringan maka
akan terjadi proses adaptasi. Demikian juga bila
diberikan beban yang terlalu berat, tubuh tidak akan
mampu mentolerir akan menyebabkan terjadinya
proses homeostasis pada sistem tubuh dan dapat
mengakibatkan kerusakan jaringan.

Pada manusia, organ pernapasan utamanya
adalah paru-paru dan dibantu oleh alat-alat
pernafasan lain. Menurut Guyton (2006) jalur
pernapasan untuk sel-sel tubuh adalah : rongga
hidung >faring>laring>trakea>bronchus>paru-
paru>alveolus>sel-sel tubuh. Respirasi
mempengaruhi kinerja atlet selama berlatih, dengan
asupan O2 yang stabil dan normal maka aktivitas

atlet selama latihan tidak akan terganggu sehingga
mampu mencapai maksimal energi dan prestasi yang
diharapkan. Selain dapat memberikan adaptasi
fisiologis yang baik pada sistem pernapasan, latihan
yang berat memberi dampak negatif. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nieman
(1994) bahwa latihan akut yang berat dan lama dapat
meningkatkan resiko infeksi saluran nafas atas (upper
respiratory tract infection/ URTI) oleh karena
perubahan negatif fungsi imun, peningkatan stress
hormone, epinephrin dan kortisol pada atlet lari
marathon yang bertanding bukan dilintasan. Menurut
Ansley et all (2012) prevalensi alergi oleh karena
exercise-induced system immune pada pelari
marathon rekreasi hampir sama pada elit atlet dan
lebih tinggi daripada populasi umum.  Stadelmann et
all (2011) menemukan adanya peningkatan respon
bronchus (Bronchial hyperresponsiveness/ BHR)
pada atlet renang dewasa. Tan RA(1998) mengatakan
bahwa exercised-induced asthma terjadi setelah
melakukan exercise berat (strenuous exertion).

Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk
mengetahui tanda dan gejala pada system
respirasi/pernapasanselamalatihansertamengurangi
beberapa resiko yang timbul dari tanda dan gejala
yang mampu dicegah. Bahwa sesungguhnya
menanggulangi lebih baik daripada mengobati. Dan
pelatih atau instruktur olahraga mengetahui secara
materi dan mampu menerapkan saat dilapangan.
Gejala atau tanda pada masalah respirasi saat latihan
bisa dilihat dan diidentifikasi, karena sesungguhnya
berolahraga adalah jalan menuju sehat bahkan
membuat hidup manusia menjadi lebih hidup.

PEMBAHASAN
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Tandadan Gejala Respirasi yang muncul
selama Latihan

Tandadangejala pada sistem pernapasan
selain dipengaruhi oleh intensitas latihan juga
dipengaruhi oleh lingkungan. Karena bernapas
sendiri merupakan pemindahan pasif O2 dari
atmosfer ke jaringan untuk menunjang metabolisme
sel (Sherwood, 2009).

Selama beraktifitas berat/ latihan yang berat
akan terjadi peningkatan metabolisme otot, hal ini
terjadi karena sel-sel otot memakai oksigen dengan
sangat cepat. Jumlah oksigen yang ditransport ke sel-
sel otot meningkat tiga kali lipat. Selain itu curah
jantung meningkat enam sampai tujuh kali normal
pada pelari marathon yang terlatih dengan baik
(Guyton, 2006). Peningkatan curah jantung
menyebabkan peningkatan frekuensi pernapasan
(respiration rate/ RR).

Latihan berat (strenuous exertion) juga dapat
menimbulkan exercised- induced asthma (EIA) yaitu
suatu sindroma klinis  yang ditandai adanya obstruksi
jalan nafas sementara yang terjadi beberapa menit
setelah aktifitas fisik (Mahler, 1992). Peningkatan
latihan kurang lebih 12 menit dapat menyebabkan
bronchodilation selama latihan. Latihan durasi
pendek (4 – 10 menit), periodeintens dari latihan
dapat menjadi penyebab/ trigger kontriksi otot-otot
polos pada bronchial selama latihan. Figure 1.
Bronchokontriksi terjadi 5 – 15 menit sesudah latihan
dihentikan pada individu dengan EIA. Peningkatan
intensitas latihan akan meningkatkan
bronchokonstriksi.

Pathogenesis EIA menurutCanadian Lung
Association yaitu normalnya, orang bernapas melalui
hidung, karena hidung berfungsi sebagai filter/
penyaring udara. Selain itu juga berfungsi untuk
menghangatkan dan melembabkan udara sebelum
mencapai paru. Ketika latihan, tubuh memerlukan
banyak udara dan pernapasan menjadi cepat untuk
mendapatkan lebih banyak udara. Hal ini

menyebabkan terjadinya pernapasan lewat mulut
supaya mendapatkan lebih banyak udara. Udara yang
dihirup melalui mulut tidak disaring, dihangatkan
dan dilembabkan seperti dihidung. Ini artinya udara
yang melalui jalan napas dingin dan kering. Orang
dengan kondisi asma sangat sensitive jalan napasnya
dan sensitif terhadap udara yang dingin dan kering.
Otot-otot disekitar saluran napas menjadi menyempit,
hal ini yang menimbulkan wheezing/ “mengi”, batuk,
dada terasa ketat dan napas pendek-pendek.
Gambaran diagnostik dari gejala ini yaitu FEV 10%
atau lebih setelah latihan. Inhalasi udara yang kering
dan dingin selama latihan menjadi penyebab
hilangnya panas dan cairan pada mukosa bronchial
dan saluran napas menjadi dingin dan kering.
Partikel-partikel di udara dan polutan juga
merupakan faktor penting yang menimbulkan EIA
yang pada akhirnya dapat menyebabkan exercise-
induced bronchoconstriction (EIB). Menurut Minov
et all (2005) exercised-induced bronchoconstriction
berhubungan erat dengan asma (P<0.01).

Faktor utama yang menentukan EIA pada tabel
1. Semua kontrol asmadanhipereaktivitas
bronchial merupakanfaktor yang berpengaruh
pada frekuensi dan peningkatan EIA. Besarnya
intensitas latihan meningkatkan FEV1. Kondisi
udara yang dingin dan kering seperti polutan
udara meningkatkan dan memperberat EIA.
Lari juga berhubungan dengan peningkatan
bronchokonstriksi dibanding ergocycle pada
level ventilasi.
Tabel 1. Determinants of the severity of
exercise-induced asthma

1. Underlying bronchial
hyperreactivity

2. Duration of exercise
3. Intensity of exercise
4. Evironmental conditions

a. Cold > warm
b. Dry > humid
c. Air polutan, e.g., sulfur

dioxide and ozone
5. Mode of exercise
6. Interval since last episode of EIA

(refractory period)
Referensi : American College of Sport
Medicine

Exercise-induced bronchospasm (EIB)
merupakan penyempitan jalan nafas sementara

Gb 2Bronchi (Air tube
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yang terjadi selama dan sebagian besar
seringkali terjadi sesudah latihan pada 10% -
50% atlet profesional, tergantung olahraga yang
dilakukan (Rundell KW and Jenkinson DM,
2002). Beberapa faktor pasti yang
menyebabkan peningkatan respon EIB adalah
jalan napas kering yang disebabkan high
exercise-ventilation rate. Peningkatan reaksi ini
menggambarkan kecenderungan alergi pada
atlet, tipe dan konsentrasi polutan udara yang
diinspirasi serta intensitas (atau laju ventilasi)
latihan. Prevalensi paling tinggi pada populasi
olahraga ditempat dingin, dimana atlet lama
terpapar udara dingin dan/ atau lingkungan
polutan yang ditemukan pada arena es indoor.
Respon akut EIB digambarkan kontraksi otot
polos jalan napas, pembengkakan pada
membran dan/ atau formasi mukus yang
menyumbat. Kriteria diagnosa forced expiratory
volume in 1 second(FEV1) 10%

Upaya mencegah Gejala Respirasi
Upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk mengurangi resiko yang berat pada
exercise-induced asthma  pada saat berolahraga
yaitu dengan diperhatikan apa saja yang
menjadi penyebab/ trigger kambuhnya asma.
Individu dengan EIA apabila akan latihan/
olahraga harus memperhatikan hal-hal berikut
1) Pastikan tetap membawa inhaler setiap saat

(disaku, di taskecil dll)
2) Pastikan asma selalu di bawah kontrol. Jika

tidak terkontrol, latihan akan
membahayakan

3) Minumobat yang dianjurkan. Jika
mengalami gangguan pernafasan.

4) Lakukan pemanasan dan pendinginan
secukupnya sebelum latihan.

5) Lindungi diri sendiri dari penyebab asma
(asthma triggers) ketika latihan (udara
dingin, asap, pollen dsb)

6) Perhatikan kualitas udara dan suhu/
temperature tempat akan latihan

7) Jika berencana lari di udara terbuka yang
panas, lembab, berasap, asma akan

memburuk oleh udara dan latihan. Cobalari
dalam ruangan/ indoor.

8) Jika lari pada lapangan berumput tetapi
alergi pada rumput, asma akan memburuk.
Cobalari kehutan atau jalan beraspal.

9) Jika udara dingin menjadi penyebab asam
dan anda cross-country skiing pada suhu
25° dibawah nol. Asmaakan memburuk.
Cobalah bernapas lewat hidung atau
melalui scarf, untuk menghangatkan udara
sebelum udara sampai ke paru-paru. Jika
gejala asma kambuh, tunggu suhu
meningkat sebelum cross-country skiing.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari uraian

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1 Latihan fisik sebaiknya dilakukan sesuai

dengan kemampuan tubuh dalam menanggapi
tekanan yang diberikan, bila tubuh diberikan
beban yang terlalu ringan maka akan terjadi
proses adaptasidanapabiladiberikan beban
yang terlalu berat, tubuh tidak akan mampu
mentolerir akan menyebabkan terjadinya
proses homeostasis pada sistem tubuh dan
dapat mengakibatkan kerusakan jaringan.

2 Tandadan Gejala exercised-induced asthma
menurut Canadian Lung Assosiation adalah
wheezing/ “mengi”, napas pendek-pendek,
dada  terasaketat dan batuk. Menurut Mahler
(1992) tandadan gejala EIA yaitu dada
terasketat, susah bernapas, batuk dan
wheezing, meskipun beberapa individu hanya
mengeluh satu atau dua gejala, yaitu batuk
dan susah bernafas selama dan segera setelah
selesai latihan.

3 Hal-hal yang sebaiknya diperhatikan untuk
menghindari timbulnya EIA adalah dengan
memahami yang menjadi penyebab/ trigger
asmanya.

SARAN
Dalam melakukan latihan bagi

penderita asma sebaiknya memperhatikan yang
menjadi penyebab kambuhnya asmanya.
Selama keluhan asma tetap terkontrol, latihan
direkomendasikan untuk meningkatkan otot-
otot pernapasan, meningkatkan system
immune, mempetahankan fungsi paru dan
kesehatan tubuh
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KOMPOSISI DAN STRUKTUR VEGETASI HUTAN MANGROVE
DI DESA DEDAP KECAMATAN TASIKPUTRIPUYU

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
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ABSTRAK
Penelitian mengenai komposisi dan struktur vegetasi hutan mangrove di desa Dedap Kecamatan Tasikputripuyu Kabupaten
Kepulauan Meranti, Riau telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Juni 2015 menggunakan metode
survei dan teknik pencuplikan sampel secara random sampling dengan ukuran plot 10 x 10 m2 sebanyak 10 plot. Hasil
penelitian didapatkan 15 spesies mangrove yang tersusun atas 10 mangrove mayor dan 5 mangrove minor. Nilai kerapatan
mangrove berkisar antara 0,004-0,292 dan kerapatan relatif berkisar antara 0,498-36,364%. Frekuensi berkisar antara
0,100-1,000 dan frekuensi relatif berkisar antara 1,149-11,494%. Nilai penting menunjukkan kisaran antara 1,648-
47,858%. Indeks keanekaragaman berkisar antara 0,856-2,262 dengan rata-rata 1,735 yang menunjukkan berada pada
kategori sedang. Hasil pengukuran faktor fisika-kimia menunjukkan nilai yang cocok untuk kehidupan mangrove.
Kata Kunci: Dedap, Rhizophoraceae, Rubiaceae.

PENDAHULUAN
Mangrove merupakan vegetasi hutan yang tumbuh di
antara garis pasang surut, yang juga dinamakan
hutan pasang (Steenis et al., 2006). Beberapa ahli
mendefinisikan istilah “mangrove” secara berbeda-
beda, namun pada dasarnya merujuk pada hal yang
sama. Noor et al. (2006) menggunakan kata
mangrove baik untuk tumbuhan maupun
komunitasnya. Kordi (2012) menyatakan bahwa,
istilah bakau hendaknya digunakan hanya untuk
jenis-jenis tumbuhan tertentu saja yakni dari marga
Rhizophora, sedangkan istilah “mangrove”
digunakan untuk segala tumbuhan yang hidup di
lingkungan yang khas ini. Mangrove ditemukan pada
daerah peralihan antara pantai dangkal, muara
sungai, delta, teluk, laguna, rawa atau hamparan
lumpur di kawasan tropis dan subtropis (Sahoo dan
Dhal, 2009), serta diketahui hanya ditumbuhi oleh
tumbuhan halophyta (Komiyama et al., 2007).
Halophyta merupakan tumbuh-tumbuhan yang tahan
akan tanah yang mengandung garam dan genangan
air laut (Irwan, 2014).

Desa Dedap merupakan salah satu desa yang
terdapat di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan
Meranti. Sebagai daerah kepulauan, daerah ini
memiliki beberapa ekosistem salah satunya
mangrove. Desa ini memiliki kondisi habitat yang
mendukung bagi kehidupan mangrove, namun
dampak dari pemanfaatan tumbuhan mangrove oleh
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti
untuk bahan bangunan dan kayu bakar menyebabkan
kondisi lingkungan habitat mangrove menjadi tidak
stabil. Giesen et al. (2007) menyatakan eksploitasi
yang berlebihan oleh masyarakat menyebabkan
kurangnya regenerasi hutan. Regenerasi hutan
setelah penebangan tidak selalu mengembalikan
vegetasi yang sama, namun cukup sering jenis pohon
yang tumbuh menjadi dominan adalah Excoecaria
agallocha dan Bruguiera parviflora (di Karang
Gading, Langkat, Sumatera Utara). Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan
hutan mangrove yang disebabkan oleh penebangan
liar, pengambilan kayu dan alih fungsi hutan
menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi
distribusi, struktur dan komposisi komunitas,
kekayaan spesies dan keanekaragaman hayati. Akan
tetapi sampai saat ini belum pernah dilaporkan
adanya penelitian tentang komposisi dan struktur
vegetasi hutan mangrove di desa Dedap Kecamatan
Tasikputripuyu Kabupaten Kepulauan Meranti
Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui komposisi dan struktur vegetasi hutan
mangrove di desa Dedap Kecamatan Tasikputripuyu
Kabupaten Kepulauan Meranti  Provinsi Riau.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan
Desember 2014 sampai Juni 2015 dengan metode
survei. Lokasi penelitian bertempat di desa Dedap
Kecamatan Tasikputripuyu Kabupaten Kepulauan
Meranti Provinsi Riau. Beberapa peralatan yang
digunakan antara lain meteran, pancang, termometer,
sarung tangan, salinometer, tali rafia, gunting,
Global Positioning System (GPS), kamera digital,
alat tulis, botol koleksi, timbangan, lumpang
porselin, cawan porselin, tanur (furnace muffle)  dan
oven. Sedangkan bahan yang digunakan adalah
kantong plastik, kertas indikator pH, kertas label dan
alkohol 70%.

Pengambilan data dilakukan dengan teknik
random sampling. Sebelum dilakukan pengumpulan
data atau sampel, terlebih dahulu ditentukan posisi
pencuplikan dengan menggunakan GPS. Selanjutnya
dilakukan peletakan plot secara random pada stasiun
pengamatan dengan jumlah plot sebanyak 10 plot
yang disesuaikan dengan panjang vegetasi mangrove
dan masing-masing plot berukuran 10 x 10 m2.
Dalam penelitian ini parameter data yang
dikumpulkan adalah jenis mangrove dan jumlah
individu tiap jenis, sedangkan parameter fisika-kimia
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lainnya seperti pH, suhu, salinitas dan kadar organik
substrat. Sampel substrat diambil dan dimasukkan ke
dalam plastik, kemudian diberi alkohol 70% dan
diberi label. Kadar organik substrat dianalisis
menggunakan metode gravimetri di Laboratorium
Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau.
Sampel mangrove berupa bunga dan buah yang
didapatkan dari lokasi pencuplikan dijadikan
spesimen basah. Untuk penentuan jenis mangrove
diidentifikasi berdasarkan acuan Noor et al. (2006).
Sampel yang sudah diidentifikasi dianalisa dengan
menggunakan rumus:

- Kerapatan (K)

K =

- Kerapatan Relatif (KR)

KR = x 100%
- Frekuensi (F)

F =

- Frekuensi Relatif (FR)

FR = x 100%
- Nilai Penting (NP)

NP = KR + FR

Nilai indeks keanekaragamannya dihitung
dengan menggunakan indeks keanekaragaman
(Shannon-Wiener) (Magurran, 1988) dengan rumus:

H' = - Σ (pi ln pi)

Keterangan :

H' = Indeks keanekaragaman jenis
pi = Probabilitas penting untuk tiap spesies = ni/N
ni = Jumlah individu dari masing-masing spesies
N = Jumlah seluruh individu

Nilai indeks keanekaragaman adalah :
Bila H’ < 1 : Keanekaragaman rendah.
Bila H’ antara 1-3 : Keanekaragaman sedang.
Bila H’ > 3 : Keanekaragaman tinggi.

Kadar organik substrat dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut (Suin, 1997 dalam Setiani,
2013):

Kadar Organik Substrat = x 100%

Keterangan:
WAwal : Berat substrat sebelum

dikeringkan/Berat Konstan
WAkhir : Berat substrat setelah dikeringkan/Berat

Abu

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komposisi dan Struktur Vegetasi Mangrove
Tumbuhan mangrove yang ditemukan pada lokasi
penelitian berjumlah sebanyak 15 spesies yaitu
Avicennia alba, A. lanata, Acrosthicum aureum, A.
speciosum, Bruguiera gymnorrhiza, B. sexangula,
Ceriops decandra, Excoecaria agallocha, Heritiera
littoralis, Lumnitzera racemosa, Nypa fruticans,
Rhizophora apiculata, Sonneratia alba, S. ovata dan
Scyphiphora hydrophyllacea. Data komposisi
mangrove yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel
1 berikut.

Tabel 1. Komposisi mangrove yang didapatkan di lokasi penelitian.

No. Spesies
Plot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Acrosthicum aureum 6 9 0 0 0 8 0 15 3 3

2. Acrosthicum speciosum 11 12 9 11 5 13 8 9 14 10

3. Avicennia alba 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0

4. Avicennia lanata 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5. Bruguiera gymnorrhiza 5 4 2 5 0 4 0 0 3 2

6. Bruguiera sexangula 8 8 0 0 0 7 0 0 3 0

7. Ceriops decandra 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0

8. Excoecaria agallocha 26 18 15 45 40 52 24 14 39 19

9. Heritiera littoralis 5 3 0 5 0 6 8 2 6 3

10. Lumnitzera racemosa 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0

11. Nypa fruticans 7 3 1 2 0 2 12 5 4 4

12. Rhizophora apiculata 9 9 2 14 5 7 13 9 17 5

13. Scyphiphora hydrophyllacea 6 17 35 6 4 0 8 4 4 10

14. Sonneratia alba 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0

15. Sonneratia ovata 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0

JUMLAH 85 93 64 95 54 100 73 85 98 56
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Dalam penelitian ini komponen spesies
mangrove mayor paling sering dijumpai yaitu
sebanyak 10 spesies. Berdasarkan hasil penelitian
spesies A. lanata menempati daerah terdepan dan
didapati berasosiasi dengan R. apiculata. Sedangkan,
spesies A. alba, B. gymnorrhiza, B. sexangula, C.
decandra, N. fruticans, S. alba dan S. ovata
menempati daerah muara yang dipengaruhi oleh
pasang surut. Sebagaimana dikemukakan oleh
Setyawan et al. (2002), bahwa jenis tumbuhan
mangrove komponen mayor juga sering dijumpai di
pantai selatan Jawa yaitu diantaranya jenis Avicennia
sp., Bruguiera sp., Rhizophora sp., Sonneratia sp.
dan N. fruticans. Tomlinson (1986) menyatakan
bahwa mangrove mayor secara morfologi dapat
bertahan dalam kondisi asin dan merupakan
penyusun utama hutan mangrove yang dapat
membentuk tegakan murni.

Tumbuhan mangrove komponen minor yang
didapatkan pada lokasi penelitian yaitu sebanyak 5
spesies. Jika dibandingkan dengan komponen
mangrove mayor, komponen mangrove minor yang
didapatkan lebih sedikit. Hal tersebut menunjukkan
kemampuan adaptasi jenis mangrove minor yang
berbeda dengan mangrove mayor, sehingga vegetasi
yang ada hanya menunjukkan asosiasi dan lebih
sering tumbuh ditepi mangrove. Sesuai dengan
pendapat Tomlinson (1986) yang menyatakan
komponen mangrove minor hanya menempati bagian
tepi habitat atau lebih ke arah darat dan jarang
membentuk tegakan murni.

Penelitian dilaksanakan pada daerah yang dekat
dengan laut sehingga dalam pencuplikan data tidak
didapatkan jenis mangrove asosiasi. Mangrove
asosisasi ditemukan tumbuh jauh dari laut dan berada

pada zona nipah (Nypa fruticans). Setyawan,
Susilowati dan Wiryanto (2002: 249) menyatakan
bahwa tumbuhan mangrove asosiasi tumbuh pada
lingkungan vegetasi darat sehingga ditemukan sangat
terbatas pada pusat-pusat distribusi mangrove yang
tergenang dengan salinitas tinggi. Tomlinson (1986)
menambahkan bahwa komponen mangrove asosiasi
bukan anggota komunitas mangrove sejati dan
tumbuh pada lingkungan dengan kondisi salinitas
hampir tawar.

Nilai Komposisi dan Struktur Vegetasi
Hasil analisa kerapatan dan kerapatan relatif
menunjukkan spesies E. agallocha memiliki nilai
tertinggi berturut-turut yaitu 0,292 dan 36,364%,
sedangkan nilai kerapatan dan kerapatan relatif
terendah didapatkan dari spesies A. lanata berturut-
turut yaitu 0,004 dan 0,498%. Berdasarkan informasi
dari masyarakat setempat, beberapa tahun yang lalu
telah terjadi penebangan hutan mangrove secara
besar-besaran. Hal ini diduga menjadi penyebab
rendahnya kerapatan pada spesies A. lanata.
Penebangan hutan mangrove pada lokasi penelitian
juga diduga menjadi penyebab terjadinya invasi oleh
spesies E. agallocha. Noor et al. (2006) melaporkan
E. agallocha banyak ditemukan pada ekosistem
mangrove yang pernah terbuka akibat penebangan.
Jenis ini juga banyak ditemukan tumbuh pada area
yang tidak terkena arus pasang surut terlalu berarti di
sekitar lahan kosong pematang tambak yang sudah
tidak aktif (Mukhlisi et al., 2013). Setyawan et al.
(2008) menambahkan spesies ini dapat tumbuh pada
gundukan-gundukan tanah yang dibuat kepiting.

Tabel 2. Nilai Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR) dan Nilai Penting
(NP) masing-masing spesies tumbuhan mangrove.

Famili Spesies K KR (%) F FR (%) NP (%)

Arecaceae Nypa fruticans 0,040 4,981 0,900 10,345 15,326

Avicenniaceae Avicennia alba 0,014 1,744 0,100 1,149 2,893

A. lanata 0,004 0,498 0,100 1,149 1,648

Combretaceae Lumnitzera racemosa 0,008 0,996 0,200 2,299 3,295

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha 0,292 36,364 1,000 11,494 47,858

Pteridaceae Acrosthicum aureum 0,044 5,480 0,600 6,897 12,376

A. speciosum 0,102 12,702 1,000 11,494 24,196

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorrhiza 0,025 3,113 0,800 9,195 12,308

B. sexangula 0,026 3,238 0,500 5,747 8,985

Ceriops decandra 0,009 1,121 0,200 2,299 3,420

Rhizophora apiculata 0,090 11,208 1,000 11,494 22,702

Rubiaceae Scyphiphora hydrophyllacea 0,094 11,706 1,000 11,494 23,200

Sonneratiaceae Sonneratia alba 0,007 0,872 0,200 2,299 3,171

S. ovata 0,010 1,245 0,300 3,448 4,694

Sterculiaceae Heritiera littoralis 0,038 4,732 0,800 9,195 13,928

Total 0,803 100,000 8,700 100,000 200,000
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Hasil analisa frekuensi dan frekuensi relatif
menunjukkan A. speciosum, E. agallocha, R.
apiculata dan S. hydrophyllacea memiliki nilai
tertinggi yaitu 1,000 dan 11,494%. Nilai intensitas
keempat jenis mangrove ini menunjukkan bahwa
jenis tersebut ditemukan pada seluruh plot (10 plot).
Spesies A. speciosum memiliki spora yang
berlimpah, sedangkan spesies E. agallocha, R.
apiculata dan S. hydrophyllacea menghasilkan buah
sepanjang tahun, sehingga keempatnya memiliki
pola penyebaran yang cukup baik.

Spesies E. agallocha dijumpai dengan NP
tertinggi yaitu 47,858%. Meskipun tergolong dalam
mangrove minor, namun E. agallocha ini menjadi
jenis mangrove dengan tingkat penguasaan tertinggi.
Berdasarkan informasi masyarakat setempat
diketahui bahwa masyarakat desa Dedap juga
mempercayai getah dari mangrove ini dapat
menyebabkan kebutaan sehingga jarang ditebang dan
dibiarkan tumbuh secara alami. Hal tersebut sesuai
dengan laporan Noor et al. (2006) yang menyatakan
bahwa getah putih pada jenis ini beracun dan dapat
menyebabkan kebutaan sementara, sehingga disebut
juga dengan nama kayu buta-buta.

Spesies A. lanata memiliki nilai penting yang
rendah yaitu 1,648%. Berdasarkan informasi dari
masyarakat setempat diketahui bahwa kayu api-api
atau Avicennia spp. sering dimanfaatkan sebagai
bahan kayu bakar dan bahan bangunan karena
spesies ini memiliki ukuran cukup besar dan banyak
ditemukan di dekat pemukiman. Pemanfaatan secara
terus-menerus tanpa memperhatikan kelestarian
diduga menjadi penyebab kecilnya dominansi pada
spesies ini. Noor et al. (2006) dan Mukhlisi et al.
(2013) juga melaporkan bahwa tumbuhan jenis
Avicennia spp. tumbuh disepanjang muara sungai
yang dipengaruhi pasang surut dan dapat tumbuh
mencapai ketinggian 8 hingga 30 meter, namun
keberadaannya yang menempati habitat muara
sungai justru menyebabkan potensi tekanan terhadap
keberadaannya menjadi lebih tinggi karena
berdekatan dengan permukiman.

Keanekaragaman Mangrove
Dari hasil penghitungan nilai indeks
keanekaragaman pada lokasi penelitian didapatkan
nilai berkisar antara 0,856 hingga 2,262, dengan rata-
rata keseluruhan adalah 1,735 dan menunjukkan
berada pada ketegori sedang. Nilai indeks
keanekaragaman (H’) terendah didapatkan pada plot
5 dengan nilai 0,856, sedangkan nilai tertinggi
didapatkan pada plot 8 dengan nilai 2,262.

Rendahnya nilai keanekaragaman pada plot 5
disebabkan akibat terjadi  penebangan oleh
penduduk setempat. Pada lokasi tersebut ditemukan
sisa-sisa penebangan. Hal tersebut diduga
mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan
mangrove pada plot 5. Nilai 2,262 pada plot 8
merupakan nilai tertinggi pada lokasi penelitian
namun berada pada kategori sedang. Hal tersebut

menunjukkan bahwa kondisi habitat mangrove pada
keseluruhan plot sesuai bagi pertumbuhan dan
perkembangan mangrove, namun dampak dari
pemanfaatan tumbuhan mangrove oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk
bahan bangunan dan kayu bakar menyebabkan
kondisi lingkungan habitat mangrove menjadi tidak
stabil. Selain itu berkurangnya mangrove juga terjadi
akibat penebangan hutan mangrove yang digunakan
untuk jalan poros, pemukiman penduduk dan
dermaga pengangkutan pasir.

Gambar 1. Nilai indeks keanekaragaman

Hasil Pengukuran Faktor Fisika-Kimia
Keadaan lingkungan merupakan faktor yang
mempengaruhi kondisi mangrove. Hasil pengukuran
parameter fisika dan kimia lingkungan hutan
mangrove di desa Dedap Kabupaten Kepulauan
Meranti dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil pengukuran faktor fisika-kimia.

Plot
Suhu
(C)

pH
Salinitas
(‰)

C-organik
(%)

1 33 7 30 13,17
2 33 7 31 13,31
3 32 7 34 6,68
4 30 7 32 11,05
5 33 7 34 12,44
6 33 7 31 12,51
7 31 7 31 8,66
8 33 7 28 13,15
9 32 7 30 21,74
10 30 7 30 9,96

Rata-rata 32 7 31,1 12,267

Suhu lingkungan vegetasi mangrove pada
lokasi penelitian berkisar antara 30-33C dengan
rata-rata suhu adalah 32C. Suhu yang ada pada
masing-masing plot pengamatan disebabkan oleh
faktor intensitas sinar matahari yang terpapar
langsung di lingkungan mangrove sehingga pada
masing-masing plot pengamatan berubah-ubah
sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Berdasarkan
hasil pengukuran suhu pada lokasi penelitian
menunjukkan kondisi lingkungan yang masih dapat
ditoleransi untuk kehidupan mangrove. Sesuai
dengan Krauss (2008) yang menyatakan kisaran suhu
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lingkungan untuk berbagai tumbuhan tropis yang
salah satunya adalah mangrove, berkisar antara -2C
hingga 39C, sedangkan kisaran suhu yang dapat
menyebabkan kerusakan pada vegetasi mangrove
dimana daun mangrove menjadi terbakar dan kering
adalah 40-50C.

Nilai pH pada perairan habitat mangrove di
pesisir desa Dedap rata-rata adalah 7. Kisaran pH
pada keseluruhan plot tidak menunjukkan perbedaan
sehingga tergolong homogen. Kisaran pH tersebut
juga menunjukkan bahwa pH perairan termasuk
netral dan sesuai untuk kehidupan mangrove. Nilai
pH substrat memiliki angka yang sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan nilai pH perairan, dan pH
substrat dengan kisaran nilai antara 6-7 merupakan
pH yang sesuai untuk pertumbuhan mangrove
(Onrizal dan Kusmana, 2008; Fajar et al., 2013).
Kushartono (2009) menambahkan, bahwa nilai pH
antara 6-8 masih sesuai untuk pertumbuhan
mangrove, nilai pH yang asam merupakan akibat
dekomposisi serasah sehingga kandungan bahan
organik yang tinggi menyebabkan kondisi
permukaan tanah menjadi asam.

Hasil pengukuran kadar salinitas pada lokasi
penelitian bernilai antara 28-34o/oo dengan rata-rata
salinitas adalah 31,1o/oo. Perbedaan salinitas yang
signifikan disebabkan plot dengan salinitas yang
relatif tinggi berada pada zona yang berhadapan
dengan laut, sedangkan plot dengan salinitas yang
relatif lebih rendah disebabkan oleh adanya pengaruh
ketersediaan air tawar dari daerah daratan. Jesus
(2012) menyatakan bahwa habitat mangrove dengan
tidak adanya ketersediaan air tawar serta lokasinya
yang berada pada zona terbuka dan berhadapan
langsung dengan laut bebas, sangat mempengaruhi
salinitas di daerah tersebut. Berdasarkan hasil
pengukuran salinitas pada lokasi penelitian
menunjukkan kondisi habitat yang sesuai bagi
pertumbuhan mangrove. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan Tomlinson (1986: 21) bahwa mangrove
dapat bertahan dalam salinitas hingga 90 o/oo seperti
pada jenis Avicennia.

Berdasarkan analisis laboratorium terhadap
kandungan C-organik pada masing-masing plot,
menunjukkan bahwa kandungan C-organik berkisar
antara 6,68-21,74% dengan rata-rata kandungan C-
organik adalah 12,267%, dimana kandungan C-
organik tertinggi didapatkan di plot 9. Adanya
perbedaan kandungan C-organik pada masing-
masing plot pengamatan disebabkan oleh adanya
perbedaan struktur komunitas vegetasi mangrove.
Hal ini sesuai dengan pendapat Jesus (2012) bahwa
habitat mangrove dengan kandungan C-organik yang
tinggi disebabkan oleh sumbangan dari perakaran
mangrove yang mati, daun dan ranting yang
berguguran yang terdekomposisi, dimana diketahui
bahwa kerapatan mangrove yang bagus dapat
memproduksi serasah yang tinggi. Serasah mangrove
yang diuraikan oleh protozoa dan bakteri sebagai
bahan organik bisa menyumbangkan C-organik yang

lebih besar ke substrat yang ada di daerah habitat
mangrove dan kemudian menjadi sumber energi bagi
biota yang hidup di dalamnya (Pramudji, 2000).
Secara keseluruhan hasil pengukuran faktor fisika-
kimia pada lokasi penelitian memiliki nilai yang
cocok untuk mendukung kehidupan mangrove.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah spesies
tumbuhan yang didapatkan pada hutan mangrove di
desa Dedap Kabupaten Kepulauan Meranti tersusun
atas Avicennia alba, A. lanata, Acrosthicum aureum,
A. speciosum, Bruguiera gymnorrhiza, B. sexangula,
Ceriops decandra, Excoecaria agallocha, Heritiera
littoralis, Lumnitzera racemosa, Nypa fruticans,
Rhizophora apiculata, Sonneratia alba, S. ovata dan
Scyphiphora hydrophyllacea.

Nilai kerapatan mangrove berkisar antara
0,004-0,292; Kerapatan relatif berkisar antara 0,498-
36,364%; Frekuensi berkisar antara 0,100-1,000;
Frekuensi relatif berkisar antara 1,149-11,494%; dan
Nilai Penting berkisar antara 1,648-47,858%. Indeks
keanekaragaman berkisar antara 0,856-2,262 dengan
rata-rata 1,735 yang menunjukkan berada pada
kategori sedang.
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ANALISIS KESULITAN BELAJAR STRUKTUR ALJABAR PADA MAHASISWA SEMESTER III
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU TAHUN

AJARAN 2015/2016

ASTUTI
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PTT Riau

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dimana letak kesulitan belajar dan faktor-faktor yang

menyebabkan kesulitan belajar struktur aljabar yang dialami oleh mahasiswa agar nilai struktur aljabar lebih baik
dan memuaskan sehingga mahasiswa termotivasi untuk mengikuti mata kuliah struktur aljabar. Subjek penelitian
yang diambil yaitu mahasiswa semester III tahun pelajaran 2015/2016. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah metode dokumentasi, metode tes, metode observasi dan metode wawancara. Metode
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang daftar nama mahasiswa yang dijadikan susbjek
penelitian. Metode tes digunakan untuk memperoleh data penyelesaian mahasiswa pada mata kuliah struktur
aljabar.metode observasi diguankan untuk mengetahui kondisi objektif saat kegiatan belajar mengajar struktur
aljabar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Metode wawancara
dilakukan untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang dihadapi mahasiswa ketika belajaar struktur
aljabar.Letak kesulitan mahasiswa dalam belajar struktur aljabar yaitu pada bagian pemecahan masalah, konsep
dan keterampilan. Kesulitan yang paling tinggi dialami oleh siswa adalah pada bagian pemecahan masalah
dengan persentase 62,5%. Kesulitan lain yang dialami oleh mahasiswa yaitu kesulitan dalam konsep dengan
persentase 50%. Kesulitan yang terkahir dialami oleh mahasiswa yaitu kesulitan pada keterampilan dengan
persentase 45,7%.

PENDAHULUAN
Perkembangan yang sangat pesat dibidang

teknologi informasi dan komunikasi dilandasi oleh
perkembangan matematika dibidang teori bilangan,
aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika
diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan
teknologi dimasa depan diperlukan penguasaan
yang kuat sejak dini. Atas dasar itu matematika
perlu diberikan kepada semua peserta didik dari SD
hingga Perguruan Tinggi untuk membekali peserta
didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja
sama (Moch.Masykur, 2007:52).

Aktivitas lingkungan belajar yang
berlangsung tidak selalu sama keadaannya, ada
yang lancar, ada yang tidak lancar, ada mahasiswa
yang cepat mengerti apa yang disampaikan oleh
dosen dan ada juga mahasiswa yang merasa sulit
untuk memahami apa yang disampaikan oleh
dosen. Mahasiswa memiliki motivasi belajar yang
tinggi dan ada juga yang sulit untuk berkosentrasi
dan tidak mempunyai motvasi, hal ini lah yang
sering dijumpai dalam proses pembelajaran.

Aljabar merupakan salah satu mata kuliah
yang mendapatkan perhatian lebih dari kalangan
Dosen Matematika maupun mahasiswa. Hampir
semua dosen khususnya di jurusan pendidikan
matematika mempunyai persepsi bahwa aljabar
adalah pengetahuan penting yang harus dikuasai
oleh mahasiswa. Mata kuliah struktur aljabar
memiliki banyak teorema yang harus dibuktikan
dan dipahami oleh mahasiswa, dan tidak jarang
mahasiswa hanya terpaku oleh rumus saja, sehingga
terjadi kesulitan pada saat ada pengembangan
dalam menyelesaikan soal.

Ketelitian, keterampilan dan ketepatan
dalam berfikir sangat diperlukan saat mempelajari

mata kuliah struktur aljabar. Mata kuliah ini
memiliki karakteristik yang cukup abstrak, dan
didalamnya berisi cukup banyak teorema. Teorema
yang ada harus dibuktikan kebenarannya oleh
karena itu diperlukan mahasiswa memiliki
ketelitian, keterampilam dan ketepatan dalam
memahami maksud teorema sehingga mudah
dibuktikan kebenarannya.

Dalam proses perkuliahan sangat
diperlukan bagi seorang dosen untuk mengatasi
kesulitan belajar yang dihadapi mahasiswa, namun
dosen tidak dapat mengambil keputusan dalam
membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan
belajar jika dosen tidak tahu dimana letak
kesulitannya, oleh karena itu seorang dosen perlu
mengetahui kesulitan mahasiswa dalam belajar
mata kuliah struktur aljabar dan juga mengetahui
penyebabnya, dengan demikian diharapkan dosen
dapat mengambil atau menentukan usaha yang tepat
untuk mengatasi masalah tersebut demi perbaikan
hasil belajar mata kuliah struktur aljabar.
Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah metode deskriptif, yaitu
penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan
suatu gejala peristiwa atau kejadian secara
sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi
atau daerah tertentu (Nurul Zuriyah, 2007:47).
Penelitian bersifat kualitatif yaitu penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara
holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah (Moloeng, 2010:6).
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Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif analitis, yaitu metode yang bersifat
memaparkan sejelas-jelasnya tentang objek yang
diteliti, serta menggambarkan data secara
keseluruhan, sistematis, dan akurat. Oleh sebab itu,
data yang dihasilkan atau yang dicatat adalah data
yang sifatnya potret seperti apa adanya. Hal ini
sesuai dengan pendapat Ratna (2006:53) yang
menyatakan bahwa metode deskriptif analitik
dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis. Analisis
yang dilakukan menggunakan landasan teori yang
dipakai, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan
sesuai dengan kajian teori sehingga hasil penelitian
nantinya dapat menguraikan permasalahan yang
diteliti secara objektivitas, sistematis berdasarkan
teori-teori yang penulis pergunakan.

Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Observasi

Hasil observasi pembelajaran struktur
aljabar pada mahasiswa semester III tahun
ajaran 2015/2016 diperoleh data yang
menunjukkan bahwa pembelajaran yang
dilakukan oleh dosen kurang bisa
menumbuhkan semangat belajar mahasiswa.
Metode yang digunakan  dosen adalah metode
ceramah yakni dosen sebagai media
penyampai informasi sedangkan mahasiswa
mempunyai peran sebagai pendengar.

Pengajaran yang bersifat kurang bervariasi
dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari
mahasiswa yang menyebabkan timbulnya rasa
bosan mendengarkan penjelasan dosen dan
malas berfikir sehingga materi yang
disampaikan dianggap sulit dan lebih mudah
diabaikan. Kesiapan dan keaktifan mahasiswa
dalam proses pembelajaran masih rendah,
karena pada saat perkuliahan dimulai terdapat
mahasiswa yang tidak membawa buku
referensi dan membawa buku catatan.
Keaktifan mahasiswa dalam proses
pembelajaran tercermin pada saat kegiatan
pembelajaran, hampir tidak ada interaksi
antara mahasiswa dengan dosen, dan hanya 2
orang yang mengajukan pertanyaan kepada
dosen tentang materi yang disampaikan.
Dari observasi pembejalaran yang dilakukan
diperoleh data mengenai kompetensi dosen
dalam kegiatan pembelajaran serta aktivitas
dosen dalam proses pembelajaran dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a. Kompetensi Umum Dosen
Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Pengamatan
Tentang Kompetensi Dosen Dalam

Pelaksanaan Perkuliahan

Sub
Komponen

Aspek dan
Indikator
Keberhasi
lan

Skor Kategori

Kompetensi
Akademis

Peningkata
n
Pengetahu
an

62,5
%

Cukup

Peningkata
n
Keterampil
an
Peningkata
n Sikap
Kerja
Peningkata
n Percaya
Diri

Kompetensi
Sosial

Kerja sama

Kreativitas
dan inovasi

Kreativitas
Inovasi

b. Kegiatan Pembelajaran
Tabel 4.2

Rekapitulasi Hasil Pengamatan
Tentang Kompetensi Dosen Dalam

Pelaksanaan Perkuliahan

Sub
Kompone
n

Aspek dan
Indikator
Keberhasi
lan

Sko
r

Katego
ri

Persiapan
Pembelaja
ran

Persiapan
Pe
mbelajaran

79
%

Baik

Pelaksana
an

Pembelaja
ran

Penampila
n Dosen
Memulai
Pelajaran
Penyampai
an Materi
Komunikas
i
Penggunaa
n Metode
Penggunaa
n Media
Pembelajar
an

Evaluasi
Pembelaja
ran

Pelaksanaa
n Evaluasi
atau Tes
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c. Pengamatan aktifitas mahasiswa
Tabel 4.3

Rekapitulasi Hasil Pengamatan
Aktivitas Mahasiswa

Aspek yang
diamati

Skor % Kategori

Memperhatikan
penjelasan
dosen

30 62,5% Cukup

Mencatat
penjelasan
dosen

29 60,4% Cukup

Bertanya
kepada dosen

24 50% Cukup

Aktif
menjawab
pertanyaan
dosen

24 50% Cukup

Mengerjakan
tugas yang
diberikan
dosen

30 62,5% Cukup

1. Hasil Penelitian
Setelah diperoleh instrumen yang

baik, selanjutnya instrumen tersebut di
ujikan pada mahasiswa semester  III
tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah
12 orang. Jawaban mahasiswa yang
diperoleh dari penelitian yang telah
dilaksanakan kemudian dianalisis.
Berikut tabel kesulitan yang dialami
mahasiswa dalam menyelesaikan soal
struktur aljabar.

Tabel 4.4
Jenis Kesulitan yang Dialami Mahasiswa

dalam Menyelesaikan Soal Struktur Aljabar

Jenis
Kesulit

an

Butir Soal
Jum
lah

Porse
ntase

Kesuli
tan

1 2 3 4 5 6 7

Konsep 2 5 5 12 50%
Ketera
mpilan

1 5 5 11 45,7%

Pemeca
han
Masala
h

7 8 15 62,5%

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa
mahasiswa yang mengalami kesulitan pada konsep
sebesar 50%, kesulitan pada keterampilan sebesar
45,7%, dan kesulitan pemecahan masalah sebesar
62,5%. Jadi dapat disimpulkan kesulitan tertinggi
mahasiswa dalam menyelesaikan soal struktur
aljabar terletak pada bagian keterampilan yaitu
sebesar 62,5%.

2. Upaya Pemecahan Masalah untuk
Mengatasi Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar yang dialami mahasiswa
beraneka ragam, setiap mahasiswa
mempunyai kesulitan yang berbeda-beda.
Adapun kesulitan belajar mahasiswa yang
ditemukan antara lain:
a. Kesulitan belajar dengan latar belakang

kebiasaan belajar yang salah oleh
mahasiswa.

Beberapa cara untuk memecahkan
masalah ini antara lain:

1) Menjelaskan akibat atau pengaruh kepada
mahasiswa tentang kebiasaan yang salah
terhadap pengertian hasil belajar.

2) Memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk berlatih dengan pola-
pola kebiasaan baru contohnya belajar
mandiri dan memberikan waktu yang
banyak untuk mahasiswa aktif bertanya
dan berdiskusi untuk memecahkan
masalah yang terdapat pada saat
perkuliahan. Meninggalkan kebiasaan
lama yang salah, contohnya kebiasaan
lama yang tidak baik adalah belajar yang
tidak fokus, tidak bawa buku pegangan dan
kurang perhatian terhadap tugas yang
diberikan.

3) Memberikan kesempatan dan memotivasi
mahasiswa untuk mengkonstruksi sendiri
sebuah pengertian  atau rumus.
b. Kesulitan belajar dengan latar belakang

kurangnya motivasi dan minat belajar.
Kasus ini disebabkan kurangnya
motivasi dalam diri mahasiswa dan
juga minat untuk mengikuti
perkuliahan yang berasal dari diri
mahasiswa itu sendiri maupun dari
luar.
Beberapa cara untuk memecahkan
masalah ini antara lain:
1) Dosen diharapkan memilih metode

dan pendekatan belajar yang
efektif  sesuai dengan materi yang
disampaikan

2) Menghindari saran dan pernyataan
negatif yang dapat melemahkan
semangat belajar

3) Menciptakan situasi-situasi
kompetitif  sesama mahasiswa
secara sehat

4) Memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mendiskusikan
aspirasi-aspiranya secara rasional.

5) Memberikan ganjaran yang tulus
dan wajar, kendatipun hanya
ucapan pujian

6) Menunjukkan manfaat dari
pelajaran bagi kepentingan
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mahasiswa yang bersangkutan
pada saat kini dan nanti.

c. Kesulitan belajar dengan latar belakang
kurang menguasai keterampilan
berhitung.
Beberapa cara untuk memecahkan
masalah ini antara lain:
1) Dosen menyampaikan dengan jelas

bagaimana cara menghitung yang
benar untuk menyelsaikan suatu
soal atau permasalahan

2) Dosen perlu lebih banyak
memberikan latihan soal yang
menekankan pada penerapan
rumus dan menekankan
pemahaman konsep secara jelas
dalam melakukan proses
perkuliahan.

Simpulan
Setelah dilakukan pembahasan

terhadap data-data yang diperoleh dari hasil
penelitian, maka diambil kesimpulan, antara
lain:

1. Letak kesulitan mahasiswa dalam belajar
struktur aljabar yaitu pada bagian
pemecahan masalah, konsep dan
keterampilan. Kesulitan yang paling tinggi
dialami oleh siswa adalah pada bagian
pemecahan masalah dengan persentase
62,5%. Hal ini dikarenakan mahasiswa
kesulitan dalam menggunakan strategi
yang cocok untuk menyelesaikan suatu
perhitungan baik dalam angka besar
maupun dalam . Kesulitan lain yang
dialami oleh mahasiswa yaitu kesulitan
dalam konsep dengan persentase 50%. Hal
ini dikarenakan mahasiswa kurang
menguasai syarat suatu suatu ideal dan
homomorfisma. Kesulitan yang terkahir
dialami oleh mahasiswa yaitu kesulitan
pada keterampilan dengan persentase
45,7%. Ha ini dikarenakan mahasiswa
kesulitan dalam keterampilan berhitung
perkalian dan penjumlahan pada bilangan

.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan

mahasiswa mengalami kesulitan dalam
belajar struktur aljabar adalah:
a. Mahasiswa kesulitan memahami

masalah yang diberikan sehingga
mahasiswa tidak tahu strategi yang
digunakan untuk menyelesaikan
masalah tersebut.

b. Mahasiswa kurang mendapatkan
latihan dalam bentuk soal pemecahan

masalah sehingga mahasiswa tidak
terbiasa dengan soal pemecahan
masalah.

c. Mahasiswa tidak menguasai konsep-
konsep sebelumnya yang digunakan
untuk memahami materi yang
dipelajari.

d. Mahasiswa kurang menguasai konsep
pengurangan, penjumlahan, perkalian,
pembagian, suatu bilangan dalam .

e. Proses perkuliahan yang tidak
bervariasi membuat mahasiswa malas
tidak termotivasi  dalam mengikuti
perkuliahan struktur aljabar.

f. Tidak meratanya perhatian dosen
kepada mahasiswa sehingga kurangnya
perhatian kepada mahasiswa yang
tingkat kemampuan pemahamannya
rendah.
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AN APPLICATION OF TASK-BASED LEARNING IN IMPROVING ENGLISH ABILITY OF SMA
STUDENTS

Atni Prawati
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu  Pendidikan, Universitas Riau

Pekanbaru, 28293

ABSTRACT
This research is aimed at improving the SMA students’ English ability especially in the two Skills, namely
Speaking Skill and Reading Comprehension Skill. In this research, Task-Based Learning was applied. Among
many kinds of task suggested, Creative Task was chosen to apply in both Speaking and Reading Comprehension
skills. This research was conducted in two cycles in which each cycle consisted of 2 meetings. The variables
investigated include in some cycle components of tasks suggested by Task-Based Learning, namely: Pre-Task
(Introduction to topic and task), Task cycle (Task, Planning, Report), and Language Focus (Analysis, Practice).
Before Task-Based Learning was applied, a pre-test was conducted while a post-test was administered after the
treatment. The data were analyzed by comparing the result of pre-test and the result of post test. The findings for
students’ Speaking ability showed that there was an increase from 51.02 in Pre- Test  to 63,68 in Post-test
(Cycle 1) and to 77,61 in Post- Test (Cycle 2). Meanwhile, the findings for students’ Reading Comprehension
ability showed that there was an increase from    55,82  in Pre- Test  to  64,70 in Post-test (Cycle 1) and to 78,83
in Post- Test (Cycle 2). Therefore, it can be concluded that the application of Task-Based Learning is
significantly effective in improving the students’ ability in Speaking and Reading Comprehension skills.

Key words: task-based learning, creative task, skill, speaking ability, reading comprehension

PENDAHULUAN
Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP, 2006), mata pelajaran Bahasa Inggris
merupakan mata pelajaran wajib pada setiap satuan
pendidikan mulai dari tingkat SD sampai tingkat
SMA.  Adapun kemampuan berbahasa Inggris yang
diberikan pada setiap tingkat satuan pendidikan
tersebut meliputi kemampuan untuk menguasai 4
keterampilan berbahasa yaitu: keterampilan
menyimak (Listening Skill), keterampilan berbicara
(Speaking Skill), keterampilan membaca (Reading
Skill), serta keterampilan menulis (Writing Skill).
Mata pelajaran Bahasa Inggris ini bertujuan agar
siswa dapat mengetahui, memahami/menyimak,
merespon/menggunakan dan dapat membedakan
fungsi–fungsi bahasa (language functions), makna
dan langkah retorika berbagai jenis teks (genre),
serta teks fungsional pendek ( short functional
texts) secara lisan dan tertulis untuk berinteraksi
dalam konteks kehidupan sehari-hari. Untuk
mencapai tujuan kurikulum tersebut, pengalaman
belajar yang disajikan pada mata pelajaran Bahasa
Inggris ini secara umum meliputi:
memahami/menyimak, mengungkapkan/merespon
secara lisan dan tertulis makna dan langkah retorika
berbagai fungsi bahasa, jenis teks (genre), dan  teks
fungsional pendek dalam berbagai situasi
kehidupan sehari-hari.

Namun, berdasarkan pengamatan serta interview
penulis dengan guru-guru yang mengajar pada
tingkat SMA, khususnya yang mengajar mata
pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1
Bangkinang, ternyata masih banyak siswa yang
mendapatkan kesulitan menguasai materi

pembelajaran yang diaplikasikan kedalam 4
keterampilan berbahasa tersebut di atas.  Hal ini
terlihat dari nilai Bahasa Inggris siswa dimana
banyak nilai siswa yang belum mencapai Kriteria
Kemampuan Minimal (KKM) seperti yang telah
ditetapkan oleh sekolah yaitu 75,  sehinggga
mereka harus mengikuti kegiatan Remedial.
Kesulitan ini dihadapi oleh hampir 50 % siswa
yang mendapat nilai dibawah KKM. Kendala yang
dihadapi terutama dalam
mengungkapkan/merespon secara lisan dan tertulis
makna dan langkah retorika  berbagai fungsi
bahasa, jenis teks (genre), dan  teks fungsional
pendek pada keterampilan berbicara (Speaking)
dan membaca pemahaman (Reading
Comprehension). Untuk keterampilan Speaking,
kendala yang sering dihadapi adalah banyak siswa
yang kurang berani dan tidak mampu untuk
mempraktekkan berbicara didepan kelas, mereka
kurang mempunyai ide-ide tentang apa yang akan
disampaikan (What to say ?) dan kalaupun mereka
mempunyai ide-ide namun mereka menghadapi
kendala bagaimana cara mengungkapkan ide
tersebut (How to say it ?) sesuai kaidah berbahasa
Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk
keterampilan Reading juga masih banyak siswa
yang kurang mampu memahami teks/wacana yang
dibaca. Kesulitan yang dialami oleh siswa ini
mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, antara
lain faktor siswa, guru, serta sarana dan prasarana
sekolah. Sehubungan dengan faktor siswa, kesulitan
yang dihadapi mungkin disebabkan oleh rendahnya
kemampuan kosa kata (vocabulary), serta
kemampuan tentang tata bahasa (structure) bahasa
Inggris, motivasi belajar serta minat yang rendah.
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Dari faktor guru, hal ini mungkin disebabkan oleh
belum efektifnya media pembelajaran, tugas-tugas
yang diberikan, serta metode/strategi yang
digunakan guru. Khususnya tugas-tugas
pembelajaran yang selama ini diberikan di sekolah
pada umumnya diberikan pada akhir pembelajaran,
sehingga kurang mendukung pencapaian
kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya,
rendahnya kemampuan siswa mungkin disebabkan
karena belum tersedianya sarana/prasarana seperti
buku, ruangan labor bahasa, dan perpustakaan yang
memadai.

Sehubungan dengan metode/strategi pengajaran,
Willis (1996) mengemukakan bahwa kebanyakan
tugas yang diberikan guru hanya bersifat imajinatif
dan biasanya diberikan di akhir kegiatan belajar
mengajar, sehingga pengajaran menjadi kurang
komunikatif, dan siswa tidak termotivasi untuk
belajar. Menurut Willis (1996) tugas yang diberikan
dalam kegiatan pembelajaran seharusnya
merupakan fokus utama dalam kerangka
metodologi pengajaran, bersifat komunikatif dan
menciptakan tujuan nyata dari penggunaan bahasa
itu sendiri dan memberikan suatu konteks yang
alami dari bahasa yang sedang dipelajari. Dengan
demikian, diharapkan siswa akan lebih cepat
memahami konteks bahasa yang mereka pelajari
dan mendorong minat siswa untuk  belajar. Untuk
itu, Willis (1996) menyarankan penggunaan “Task-
Based Learning” (TBL) yang memberikan berbagai
alternative penggunaan tugas sebagai fokus
metodologi pengajaran yang dapat digunakan untuk
meningkatkan keterampilan listening, speaking,
reading dan writing.

Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang penggunakan
strategi “Task-Based Learning“ untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi siswa seperti yang
sudah diuraikan terdahulu. Dengan kata lain,
penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas
penggunaan Task-Based Learning untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa,
khususnya pada keterampilan berbicara (Speaking)
dan membaca pemahaman (Reading
Comprehension).

Kemampuan berbicara (Speaking)
Speaking merupakan kemampuan untuk
mengetahui, berkomunikasi, dan  bersosialisasi
dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan
komunikasi, Rahman (2010) mengungkapkan
bahwa berkomunikasi merupakan proses yang
bersifat dinamis dimana seseorang mengungkapkan
fakta, ide, pikiran, perasaan dan nilai. Ini
menunjukkan bahwa seseorang mengungkapkan
ide-ide dan fakta melalui komunikasi yaitu
berbicara (speaking). Brown (1994), Burns and
Joyce (1997) mendefinisikan berbicara (speaking)

sebagai suatu proses yang interaktif untuk
menyusun makna yang terdiri dari mengungkapkan,
menerima, dan memproses informasi. Selanjutnya,
Hornby (1987) mengatakan bahwa speaking adalah
untuk mengujarkan kata-kata, mengungkapkan
pikiran melalui kata-kata, berpidato,
berargumentasi, menyebutkan ide-ide tentang
berbagai hal. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa berbicara (speaking)   merupakan suatu
usaha untuk menggunakan bahasa secara bebas,
bisa berbicara, kebebasan berkomunikasi,
kemampuan mengungkapkan fakta, pikiran, ide,
dan nilai-nilai. Selanjutnya, mengenai komponen
speaking, Hughes (1998) mengatakan bahwa
keterampilan berbicara (speaking) sekurang-
kurangnya terdiri dari 4 komponen yaitu:
pengucapan (pronunciation), tata bahasa
(grammar), kosa kata (vocabulary) dan kelancaran
(fluency). Harris (1979) mengemukakakan bahwa
speaking terdiri dari 5

komponen yaitu: pengucapan (pronunciation), tata
bahasa (grammar), kosa kata (vocabulary) ,
kelancaran (fluency) dan pemahaman
(comprehension).
Dalam pengajaran speaking, seorang guru
dikatakan sukses bila siswa banyak berbicara, aktif,
mempunyai keinginan yang besar untuk berbicara
di kelas (Situmorang: 2011). Sejalan dengan hal ini,
Ur (1996) juga menyebutkan adanya 4 ciri-ciri
kesuksesan kegiatan berbicara, yaitu: siswa banyak
berbicara, tingginya motivasi dan partisipasi siswa
dan juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan
tingkat kemampuan siswa.
Membaca Pemahaman (Reading
Comprehension)
Burnes (1991) mengatakan bahwa kemampuan
membaca (reading skill) merupakan kemampuan
untuk memahami wacana tertulis, dimana pembaca
bertukar pikiran dengan pengarang melalui teks
dengan proses interaktif yaitu transfer makna/pesan
dari penulis kepada pembaca. Selanjutnya, menurut
Pearson, Rohler, Dole, & Duffy (1992), membaca
pemahaman, merupakan proses dimana pembaca
diharapkan memahami dengan baik materi yang
dibacanya dan mampu mengingat apa yang mereka
baca tersebut. Sehubungan dengan hal ini, King and
Stanley (1989:330) mengemukakan bahwa
membaca pemahaman ini terdiri dari beberapa
komponen yaitu: Finding main idea, finding factual
information, guessing vocabulary in context,
reference, and inference.
Pada penelitian ini, selain dari 5 komponen tersebut
di atas ada 2 komponen lagi yang ditambah yaitu
generic structure (susunan teks) dan language
features ( ciri kebahasaan teks) karena kedua hal ini
adalah kunci pembeda dari berbagai jenis teks yang
dipelajari di SMA.

Task-Based Learning
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Menurut Willis (1996: 38), Task-Based Learning
(TBL) adalah strategi pembelajaran berdasarkan
tugas, dimana tugas yang diberikan merupakan
fokus utama dalam kerangka kerja metodologi.
Adapun tugas atau “task” yang dimaksud disini
adalah semua kegiatan
yang menggunakan target language (bahasa
Inggris) untuk tujuan berkomunikasi untuk
mencapai tujuan. Task-Based Learning terdiri dari
beberapa komponen siklus tugas, yaitu: Pre-Task
(Introduction to topic and task), Task cycle ( Task,
Planning, Report), dan Language Focus (Analysis,
Practice). Rincian tugas yang dilakukan pada
masing-masing siklus adalah sebagai berikut: Pre-
Task (Introduction to topic and task): Guru
mendiskusikan topik bersama siswa, membahas
kata sulit, membantu siswa memahami instruksi
tugas dan persiapannya. Task Cycle :  siswa

mengerjakan tugas secara individu atau dalam
kelompok kecil. Guru memonitor kerja siswa.
Planning, siswa menyiapkan laporan hasil diskusi
kelompok atau tugas individu untuk dilaporkan
pada diskusi kelas. Bagaimana cara siswa
mengerjakan tugas dan bagaimana hasil
diskusi/kesimpulan yang mereka peroleh. Report,
siswa melaporkan hasil diskusi kelompok atau
bertukar hasil kerja individu, serta mendiskusikan
jawaban/hasil tugas tersebut. Language Focus:
Analysis, siswa menganalisa dan mendiskusikan
ciri-ciri khusus dari teks dan menganalisa tape-
script yang didengar. Practice, guru memberikan
latihan mengenai kata-kata baru (new vocabulary),
frasa atau kalimat yang didengar dari kaset baik
secara oral maupun tertulis. Kerangka kerjanya
adalah sebagai berikut.

Picture: The Willis TBL framework
(Willis 1996:52 in Harmer: 2007)

Creative Task
Willis (1996:149) pada Murad (2009:41)
menguraikan jenis-jenis tugas pada Task-Based
Learning (TBL) yaitu: Listing, Ordering,
Comparing, Problem Solving, Sharing Experience
and Creative Tasks. Jenis tugas yang diaplikasikan
pada penelitian ini adalah Creative Tasks, yaitu
menggunakan keterampilan dan imaginasi untuk
menghasilkan sesuatu yang baru yang meliputi:
brainstorming, menemukan fakta, menyusun,
memilah, membandingkan, memberikan alasan dan
menganalisa untuk mencari solusi suatu
permasalahan. Disini siswa bebas mengekspresikan
pikiran mereka, siswa bisa mengungkapkan apapun
yang mereka ketahui tentang topik yang diberikan
dengan mengemukan fakta dan alas an-alasan yang
tepat.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dilakukan di SMAN 1
Bangkinang Kab. Kampar.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa SMAN 1
Bangkinang kelas XI IPA 1 dan IPA 2 semester 1
tahun akademis 2012/2013 yang berjumlah 60
orang(masing-masing kelas terdiri dari 30 orang

siswa (Sample diambil dengan tehnik cluster
random sampling dari 9 kelas).
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas
(classroom action research). Rencana tindakan
dalam penelitian ini dibagi atas 4 (empat) tahap
kegiatan, yaitu: 1) perencanaan, 2) implementasi
tindakan, 3) observasi dan evaluasi, 4) analisis dan
refleksi.

1. Perencanaan
Pada tahap perencanaan ini kegiatan yang
dilakukan adalah berupa persiapan yang terdiri
atas:
a. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan

(SAP);
b. Menyusun bahan ajar;
c. Menyusun skenario pembelajaran dengan

menggunakan Task-Based Learning;
d. Menyusun alat evaluasi berupa tes

Speaking dan Reading Comprehension
untuk mengetahui kemampuan awal siswa
dan sesudah dilakukan tindakan.;

e. Menyiapkan lembar observasi untuk
melihat bagaimana proses pembelajaran
selama pemberlakuan tindakan.

2. Implementasi Tindakan
Sesuai dengan judul penelitian tindakan ini
yaitu penerapan Task-Based   Learning, maka

Pre-task
Introduction to topic and

task
Task cycle

Task
Planning ReportLanguage Focus

Analysis, practice
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skenario kerja tindakan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
a. Menjelaskan tujuan Task-Based Learning

serta pada skill Speaking/Reading
Comprehension kepada siswa serta tugas-
tugas (Creative Tasks) yang harus
dilaksanakan selama tindakan.

b. Menentukan topik materi
Speaking/Reading yang akan dipelajari
oleh siswa.

c. Menjelaskan tahap pelaksanaan Task-
Based Learning yang terdiri dari : Pre-
Task (Introduction to topic and task), Task
Cycle (Task, Planning, Report), Language
Focus (Analysis, Practice) serta tugas-
tugas pada Creative Tasks.

d. Menetapkan kelompok diskusi, pengaturan
tempat dan waktu diskusi.

e. Melaksanakan Pre-Task ( Introduction to
topic and task)

f. Memberikan materi Speaking/Reading
serta menyuruh siswa mengerjakan tugas
(Creative Tasks) dalam kelompok kecil.

g. Memberikan waktu kepada siswa untuk
berdiskusi dalam kelompoknya. Siswa
menyiapkan laporan hasil diskusi
kelompok. (Planning).

h. Mengadakan diskusi kelas dan masing-
masing kelompok melaporkan hasil
diskusi kelompoknya atau saling
bertukaran kertas jawaban (Report)).

i. Menganalisa dan mendiskusikan
materi/topik yang diberikan/dibaca dan
tata bahasa yang digunakan (Language
Focus: Analysis).

j. Mempraktekkan /mengunakan kosa kata
(new vocabulary), frasa dan kalimat yang
disimak , baik secara oral maupun tertulis
(Language Focus: Practice).

3. Observasi dan Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap
pelaksanaan tindakan. Kegiatan observasi
dilakukan oleh guru mitra. Observasi dilakukan
selama kegiatan dilakukan/ pada setiap siklus.
Adapun variabel yang diobservasi meliputi:
keaktifan mahasiswa dalam kegiatan selama
tindakan dilaksanakan, dan kegiatan mahasiswa
selama pemberian tindakan. Kegiatan evaluasi
dilakukan dengan memberikan tes
Speaking/Reading Comprehension untuk
mengetahui kemampuan siswa pada awal dan pada
akhir setiap siklus.
4. Analisis dan Refleksi
Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil
observasi, hasil pre-test, dan hasil post-test.
Berdasarkan hasil observasi, pemberi tindakan akan
dapat merefleksikan diri dengan melihat apakah
strategi Task-Based Learning dapat meningkatkan

kemampuan berbicara (Speaking Ability) dan
kemampuan membaca pemahaman (Reading
Comprehension Ability) siswa. Refleksi ini
digunakan sebagai acuan untuk  melaksanakan
siklus berikutnya.

Tehnik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah
berupa data kwalitatif dan data kwantitatif. Untuk
pengumpulan data ini digunakan instrument sebagai
berikut.

1. Lembar Observasi, yang digunakan untuk
mengambil data tentang proses
pembelajaran selama pemberlakuan
tindakan.

2. Lembaran tes, yang digunakan untuk
mengambil data  kemampuan awal (pre-
test) dan untuk mengetahui
perkembangan/kemajuan yang dicapai
setelah pemberlakuan tindakan pada
akhir siklus. Tes ini berupa tes Speaking
yang berbentuk oral test dimana siswa
diminta untuk berbicara sesuai dengan
topik yang diberikan dan tes Reading
Comprehension yang berbentuk multiple-
choice.

Kriteria keberhasilan
Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah
jika evaluasi pembelajaran pada akhir setiap siklus
mencapai nilai rerata minimal 75 % (tingkat
penguasaan kompetensi minimal/KKM 75%).

Tehnik Analisa Data
Tehnik analisa data dalam penelitian ini adalah
analisis data kwantitatif dan kwalitatif. Data
kwantitatif diperoeh dari hasil tes Speaking dan
Reading Comprehension yang diolah dengan cara
membandingkan nilai yang diperoleh pada tes awal
dengan nilai yang diperoleh pada akhir setiap
siklus. Nilai -nilai ini dimunculkan pada tabel. Data
kwalitatif diperoleh dari hasil observasi yang
dianalisa melalui pendeskripsian. Hasil analisis
tindakan siklus I digunakan sebagai bahan refleksi
untuk merencanakan dan implementasi tindakan
pada siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemampuan Berbicara (Speaking Ability)
Hasil Pre-Test
Pre-test di laksanakan sebelum pemberian
tindakan. Pre-test ini dilaksanakan untuk
mengetahui kemampuan siswa sebelum strategi
Task-Based Learning dilaksanakan.  Dari hasil pre-
test diperoleh nilai rata-rata 51.02. Ini berarti
tingkat penguasaan kompetensi siswa pada pre-test
mencapai 51.02 %. Hasil ini dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Hasil Penelitian Siklus 1
Hasil Observasi dan Post test 1

Dari hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 1 selama proses belajar pada pertemuan 1 dan 2 diperoleh rata-
rata kemampuan siswa mengikuti aktivitas Task-Based Learning adalah sebesar 71.38. Dari hasil post-test yang
dilaksanakan pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor siswa  yaitu 63.68. Ini berarti rata-rata tingkat penguasaan
siswa pada siklus 1 mencapai 63,68 %. Hasil observasi dan post-test Siklus 1 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Siklus 1

No Students' Activities

1st Meeting 2nd Meeting
Number

of
Student

%
Number of

Student
%

1 Paying Attention 23 76.67% 26 86.67%
2 Making Group 28 93.33% 30 100.00%
3 Doing Task 28 93.33% 30 100.00%
4 Sharing Ideas 20 66.67% 25 83.33%

5
Deciding and
Writing the
Information

15 50.00% 25 83.33%

6 Reporting to Class 2 6.67% 5 16.67%

Total Average
64.44% 78.33%

71.38 %

Tabel 3. STUDENTS ABILITY IN EACH ASPECT OF SPEAKING IN CYCLE 1

No
Aspects of
Speaking Rater 1 Rater 2 Rater 3 Average

Ability
Level

1 Pronunciation 64.53 63.33 66.00 64.62
Average
To Good

2 Grammar 60.87 58.67 62.67 60.73
Average
To Good

3 Vocabulary 64.67 66.00 68.00 66.22
Average
To Good

4 Fluency 67.80 56.00 62.00 61.93
Average
To Good

5 Comprehension 74.67 53.33 66.67 64.89
Average
To Good

Tabel 1. STUDENTS ABILITY IN EACH ASPECT OF SPEAKING
No Aspects of Speaking Rater 1 Rater 2 Rater 3 Average Ability Level

1 Pronunciation 44.67 55.33 56.00 52.00
Poor To
Average

2 Grammar 39.33 50.67 52.67 47.56 Poor

3 Vocabulary 46.00 54.67 56.00 52.22
Poor To
Average

4 Fluency 45.33 52.00 54.67 50.67
Poor To
Average

5 Comprehension 55.33 48.67 54.00 52.67
Poor To
Average

Total Average 46.13 52.27 54.67 51.02
Poor To
Average
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Total Average 66.51 59.47 65.07 63.68
Average
To Good

Hasil Analisis dan Refleksi Siklus 1
Dari  hasil observasi berupa partisipasi siswa pada aktifitas Task-Based Learning terlihat bahwa siswa masih
kurang mampu mengikuti aktifitas- aktifitas strategi Task-Based Learning. Partisipasi yang masih rendah terlihat
pada Meeting 1 adalah Sharing Ideas 20 orang (66,6%), Deciding and Writing the Information 15 orang (50%),
dan Reporting to Class 2 orang (6,67%). Sedangkan pada Meeting 2  yang terlihat rendah adalah Reporting to
Class 5 orang (16,67%). Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian pada siklus 1 yaitu
penerapan strategi Task-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berbicara (Speaking ability) siswa
belum memuaskan. Hal ini terlihat dari :

1. Kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan dengan menerapkan
strategi Task-Based Learning belum memuaskan, baru mencapai rata-rata 71,38 %.

2. Nilai rata-rata post-test pada siklus I adalah 63,68. Ini berarti rata-rata tingkat penguasaan
63,68%.

Dari hasil analisa diatas, pertanyaan yang direfleksi adalah : Mengapa dengan menerapkan Strategi Task-Based
Learning dalam pengajaran berbicara (Speaking), kemampuan berbicara (Speaking ability) siswa belum
mencapai 75 ?
Dari hasil refleksi ini, maka tindakan yang akan diimplementasikan pada siklus 2 adalah : tetap melaksanakan
cara kerja tindakan pada siklus 1, namun, diberikan bimbingan yang
lebih intensif kepada siswa untuk melakukan setiap tahapan  strategi Task-Based Learning, terutama pada
aktifitas Sharing Ideas, Deciding and Writing the Information, dan Reporting to Class yang masih rendah. Selain
itu, memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi kelompok.

Hasil Penelitian Siklus 2
Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus 2
Dari hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 2 selama proses belajar pada pertemuan 3 dan 4 diperoleh rata-
rata kemampuan siswa mengikuti aktivitas Task-Based Learning adalah sebesar 79.17%. Dari hasil post-test
yang dilaksanakan pada siklus 2 diperoleh rata-rata skor siswa  yaitu 77,61. Ini berarti rata-rata tingkat
penguasaan siswa pada siklus 1 mencapai 77,61 %. Hasil observasi dan post-test Siklus 1 ini dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Observasi Siklus 2

No Students' Activities 3rd  Meeting 4th Meeting
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Hasil Analisis dan Refleksi Siklus 2
Dari  hasil observasi berupa partisipasi siswa pada aktifitas Task-Based Learning terlihat bahwa siswa sudah
mampu mengikuti aktifitas- aktifitas strategi Task-Based Learning. Dari hasil analisis di atas, dapat
dikemukakan bahwa hasil penelitian pada siklus 2 yaitu penerapan strategi Task-Based Learning untuk
meningkatkan kemampuan  berbicara (Speaking ability) siswa sudah memuaskan/memenuhi kriteria
keberhasilan yang ditetapkan (KKM :75). Hal ini terlihat dari :

a. Kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan dengan menerapkan
strategi Task-Based Learning sudah memuaskan  dengan rata-rata 79,17 %.

b. Nilai rata-rata post-test pada siklus 2 adalah 77,61. Ini berarti rata-rata tingkat penguasaan
77,61% .

Dari hasil analisa di atas, maka terlihat bahwa kemampuan berbicara (speaking ability) siswa sudah memuaskan
atau dengan kata lain sudah memenuhi krteria keberhasilan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Task-Based Learning dapat meningkatkan
kemampuan siswa  dalam berbicara (Speaking).  Dengan demikian, berarti penelitian tidak perlu dilanjutkan ke
siklus berikutnya.

Pembahasan
Hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pola siklus dan terdiri dari 2 siklus ternyata dapat
menjawab tujuan penelitian yang dikemukakan. Dengan kata lain, kemampuan berbicara (speaking ability) siswa
telah meningkat secara signifikan setelah strategi Task-Based Learning diterapkan  dalam perkuliahan. Hal ini
dapat dibuktikan dengan hasil observasi dan hasil post-test pada siklus 2. Untuk lebih jelasnya, pada tabel
disajikan hasil observasi pada siklus 1 dan 2 .

Number of
Student

%
Number of

Student
%

1 Paying Attention 25 83.33% 29 96.67%

2 Making Group 29 96.67% 30 100.00%

3 Doing Task 29 96.67% 30 100.00%

4 Sharing Ideas 25 83.33% 28 93.33%

5 Deciding and Writing the Information 20 66.67% 25 83.33%

6 Reporting to Class 5 16.67% 10 33.33%

Total Average
73.89% 84.44%

79.17%

Tabel 5. STUDENTS ABILITY IN  EACH ASPECT OF SPEAKING IN CYCLE 2

No Aspects Of Speaking Rater 1 Rater 2 Rater 3 Average Ability Level

1 Pronunciation 75.86 75.17 83.45 78.16 Average To Good
2 Grammar 71.72 74.48 77.24 74.48 Average To Good
3 Vocabulary 76.55 74.48 78.62 76.55 Average To Good
4 Fluency 74.48 76.55 76.55 75.86 Average To Good

5 Comprehension 90.34 73.10 85.52 82.99 Good To Excellent

Total Average 77.79 74.76 80.28 77.61 Average To Good

42

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Tabel 6. Hasil Observasi pada Cycle 1 dan Cycle 2

Selanjutnya, pada tabel 7 dapat dilihat peningkatan skor siswa dari  (Pre-Test), Post-Test Siklus I, dan Post-Test
Siklus 2, yang rata-ratanya sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa strategi Task-
Based Learning sangat tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa  dalam berbicara (speaking).

No
Students'
Activities

Cycle 1 Cycle 2
1st Meeting 2nd Meeting 1st Meeting 2nd Meeting

Number of
Student

%
Number of

Student
%

Number
of

Student
%

Number
of

Student
%

1 Paying Attention 23 76.67% 26 86.67% 25 83.33% 29 96.67%

2 Making Group 28 93.33% 30 100.00% 29 96.67% 30 100.00%

3 Doing Task 28 93.33% 30 100.00% 29 96.67% 30 100.00%

4 Sharing Ideas 20 66.67% 25 83.33% 25 83.33% 28 93.33%

5
Deciding and
Writing the
Information

15 50.00% 25 83.33% 20 66.67% 25 83.33%

6
Reporting to
Class

2 6.67% 5 16.67% 5 16.67% 10 33.33%

Total Average
64.44% 78.33% 73.89% 84.44%

71.39% 79.17%

Tabel 7. Skor Rata-rata Test  Speaking

Test
Students' Mean

Score Category

Pre-Test 51.02
Poor To
Average

Post-Test 1 63.68
Average To

Good

Post-Test 2 77.61
Average To

Good
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang

menerapkan strategi Task-Based Learning, dapat
disimpulkan bahwa rata-rata skor pre-test siswa
adalah 51,02. Ini berarti bahwa tingkat penguasaan
siswa adalah 51,02 %. Penerapan Strategi Task-
Based Learning pada Siklus 1 belum mencapai
kriteria yang ditetapkan dengan hasil rata-rata
observasi baru mencapai 71,38 %, dan rata-rata
hasil post-test baru mencapai 63,68 %. Penerapan
strategi Task-Based Learning pada Siklus 2 sudah
dapat meningkatkan kemampuan siswa dan
mencapai kriteria yang ditetapkan dengan hasil
rata-rata observasi 79,17 dan rata-rata hasil post-
test 77.61. Kedua hasil ini sudah melebihi kriteria
yang ditetapkan yaitu 75 %. Dengan demikian,
hasil ini sudah menjawab tujuan penelitian
tindakan kelas ini dimana penerapan strategi Task-
Based Learning dapat meningkatkan kemampuan
berbicara (speaking ability) siswa kelas XI IPA
SMAN 1 Bangkinang.

2. Kemampuan Membaca Pemahaman (Reading
Comprehension)
Hasil Pre test
Pre-test di laksanakan sebelum pemberian
tindakan. Pre-test ini dilaksanakan untuk
mengetahui kemampuan mahasiswa sebelum
strategi Task-Based Learning dilaksanakan.  Dari
hasil pre-test diperoleh nilai rata-rata 55.82. Ini
berarti tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa
pada pre-test mencapai 55.82 %.

Hasil Penelitian Siklus 1
Hasil Observasi dan Post- test 1
Dari hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 1
selama proses belajar pada pertemuan 1 dan 2
diperoleh rata-rata kemampuan siswa mengikuti
aktivitas Task-Based Learning adalah sebesar
72,21 %. Dari hasil post-test yang dilaksanakan
pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor siswa  yaitu
64,7. Ini berarti rata-rata tingkat penguasaan siswa
pada siklus 1 mencapai 64,7 %. Hasil observasi dan
post-test Siklus 1 ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Table 10 . Hasil Observasi Siklus1

No. Students' activities

1 st Meeting 2nd Meeting
Number of
Students %

Number of
Students %

1 Playing Attention 25 83,33 29 96,66

2 Making Group 25 83,33 29 96,66

3 Doing Task 28 93,33 30 100

4 Sharing Ideas 23 76,66 26 86,66

5 Deciding and Writing 12 40 15 50

6 Reporting to Class 8 26,66 10 33,33

T. Average

67,21% 77,21%

30 students ( 72.21% )

Table 11. The classification of students Score in Post Test 1
Score Level of Ability Frequency Percentage

81-100 Excellent 2 6.66 %

61-80 Good 20 66,66 %

41-60 Fair 5 16.66 %

21-40 Poor 4 13,33 %

0-20 Very poor 0.00 %

Total 30 100 %

Hasil Analisis dan Refleksi Siklus 1
Dari hasil observasi berupa partisipasi siswa pada
aktifitas Task-Based Learning terlihat bahwa siswa
masih kurang mampu mengikuti aktifitas- aktifitas
strategi Task-Based Learning. Partisipasi yang

masih rendah terlihat pada Meeting 1 Deciding and
Writing the Information 12 orang (40 %), dan
Reporting to Class 8 orang (26,66 %). Sedangkan
pada Meeting 2  yang terlihat rendah adalah
Deciding and Writing the Information 15 orang (50
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%), dan Reporting to Class 10 orang (33,33 %).
Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan
bahwa hasil penelitian pada siklus 1 yaitu
penerapan strategi Task-Based Learning untuk
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman
(Reading Comprehension Ability) siswa belum
memuaskan. Hal ini terlihat dari :

a. Kemampuan siswa dalam mengikuti
kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan
menerapkan strategi Task-Based Learning
belum memuaskan, baru mencapai rata-
rata 72,21 %.

b. Nilai rata-rata post-test pada siklus I
adalah 64,70 Ini berarti rata-rata tingkat
penguasaan 64.70%

Dari hasil analisa diatas, pertanyaan yang direfleksi
adalah: Mengapa dengan menerapkan Strategi
Task-Based Learning dalam pengajaran
kemampuan membaca pemahaman (Reading
Comprehension Ability) siswa belum mencapai 75 ?
Dari hasil refleksi ini, maka tindakan yang akan
diimplementasikan pada siklus 2 adalah : tetap

melaksanakan cara kerja tindakan pada siklus 1,
namun, diberikan bimbingan yang lebih intensif
kepada siswa untuk melakukan setiap tahapan
strategi Task-Based Learning, terutama pada
aktifitas Sharing Ideas, Deciding and Writing the
Information, dan Reporting to Class yang masih
rendah. Selain itu, memotivasi siswa untuk lebih
aktif dalam berdiskusi kelompok.

Hasil Penelitian Siklus 2
Hasil Observasi dan Evaluasi Siklus 2
Dari hasil observasi yang dilakukan pada Siklus 2
selama proses belajar pada pertemuan 3 dan 4
diperoleh rata-rata kemampuan siswa mengikuti
aktivitas Task-Based Learning adalah sebesar
84,44 %. Dari hasil post-test yang dilaksanakan
pada siklus 2 diperoleh rata-rata skor siswa  yaitu
78.63 Ini berarti rata-rata tingkat penguasaan siswa
pada siklus 2 mencapai 78.63 %. Hasil observasi
dan post-test Siklus 2 ini dapat dilihat pada tabel
berikut:

Table 12. Hasil Observasi siklus 2

No. students' activities

1 st Meeting 2nd Meeting
Number of
Students %

Number of
Students %

1 Playing Attention 28 93,33 30 100

2 Making Group 30 100 30 100

3 Doing Task 30 100 30 100

4 Sharing Ideas 25 83.33 27 90

5
Deciding and

Writing 22 73.33 25 83,33

6 Reporting to Class 12 40 15 50

T. Average

81,66 87.22

( 84.44 %)

Table 13. Klasifikasi Skor Reading Comprehension Siklus 2
Score Level of Ability Frequency Percentage

81-100 Excellent 6 19.35%
61-80 Good 22 74.20%
41-60 Fair 2 6.45%
21-40 Poor 0.00%
0-20 Very poor 0.00%
Total 30 100%

Hasil Analisis dan Refleksi Siklus 2

Dari  hasil observasi berupa partisipasi siswa pada
aktifitas Task-Based Learning terlihat bahwa siswa
sudah mampu mengikuti aktifitas- aktifitas strategi

Task-Based Learning. Dari hasil analisis di atas,
dapat dikemukakan bahwa hasil penelitian pada
siklus 2 yaitu penerapan strategi Task-Based
Learning untuk meningkatkan kemampuan
membaca
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pemahaman (Reading Comprehension Ability)
siswa sudah memuaskan/memenuhi kriteria
keberhasilan yang ditetapkan (KKM :75). Hal ini
terlihat dari :

a. Kemampuan siswa dalam
mengikuti kegiatan-kegiatan
pembelajaran dengan menerapkan
strategi Task-Based Learning
sudah memuaskan  dengan rata-
rata 84.44 %.

b. Nilai rata-rata post-test pada
siklus 2 adalah 78.63. Ini berarti
rata-rata tingkat penguasaan
78.63%  .

Dari hasil analisa di atas, maka terlihat bahwa
kemampuan membaca pemahaman (Reading
Comprehension Ability) siswa sudah memuaskan
atau dengan kata lain sudah memenuhi krteria

keberhasilan. Dengan kata lain dapat disimpulkan
bahwa penerapan strategi Task-Based Learning
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
membaca pemahaman (Reading Comprehension).
Dengan demikian, berarti penelitian tidak perlu
dilanjutkan ke siklus berikutnya.
Pembahasan
Hasil penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan pola siklus dan terdiri dari 2 siklus
ternyata dapat menjawab tujuan penelitian yang
dikemukakan. Dengan kata lain, kemampuan
membaca pemahaman (Reading Comprehension
Ability) siswa telah meningkat secara signifikan
setelah strategi Task-Based Learning diterapkan
dalam pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan
dengan hasil observasi dan hasil post-test pada
siklus 2. Untuk lebih jelasnya, pada tabel  disajikan
hasil observasi pada siklus 1 dan 2 .

Tabel 14. Hasil Observasi pada Cycle 1 dan Cycle 2

Selanjutnya, pada tabel 15 dapat dilihat peningkatan skor siswa dari Pre-Test, Post-Test Siklus I, dan Post-Test
Siklus 2, yang rata-ratanya sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa strategi Task-
Based Learning sangat tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman (reading
comprehension ability) siswa.

Tabel 15. Skor Reading Comprehension
Pre-Test Post-Test 1 Post-Test 2

55,82 64,70 78,63

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang
menerapkan strategi Task-Based Learning, dapat
disimpulkan bahwa rata-rata skor pre-test siswa
adalah 55.82. Ini berarti bahwa tingkat penguasaan
siswa adalah 55.82 %. Penerapan Strategi Task-
Based Learning pada Siklus 1 belum mencapai
kriteria yang ditetapkan dengan hasil rata-rata
observasi baru mencapai 72,21%, dan rata-rata
hasil post-test baru mencapai 64,70 %. Penerapan
strategi Task-based Learning pada Siklus 2 sudah
dapat meningkatkan kemampuan siswa dan

mencapai kriteria yang ditetapkan dengan hasil
rata-rata observasi 84,44 % dan rata-rata hasil post-
test 78.63. Kedua hasil ini sudah melebihi kriteria
yang ditetapkan yaitu 75 %. Dengan demikian,
hasil ini sudah menjawab tujuan penelitian tindakan
kelas ini dimana penerapan strategi Task-Based
Learning dapat meningkatkan kemampuan
membaca pemahaman (Reading Comprehension
Ability) siswa kelas XI IPA SMAN 1 Bangkinang.

No Students' Activities

Cycle 1 Cycle 2
1st Meeting 2nd Meeting 3rd Meeting 4th Meeting

Number
of

Student
%

Number of
Student

%
Number

of
Student

%
Number

of
Student

%

1 Paying Attention 25 83,33 29 28 28 93,33 30 100
2 Making Group 25 83,33 29 30 30 100 30 100
3 Doing Task 28 93,33 30 30 30 100 30 100
4 Sharing Ideas 23 76,66 26 25 25 83.33 27 90

5
Deciding and
Writing the
Information 12 40 15 22 22 73.33 25 83,33

6 Reporting to Class 8 26,66 10 12 12 40 15 50

Average
67,21 % 77,21 % 81,66 % 87,22 %

72,21 % 84.44 %
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IMPLEMNENTASI QUANTUM LEARNING
UNTUK  MENINGKATKAN SELF-EFFICACY SISWA
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1,2,3)Program Studi Pendidikan Fisika FKIP

Universitas Riau, Pekanbaru
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan self-efficacy siswa Kelas

X3 SMA Negeri 14 Pekanbaru Tahun ajaran 2015/2016 dengan menerapkan Quantum
Learning. Penelitian ini menggunakan design one group pretest-posttest. Instrumen
penelitian yang digunakan meliputi: lembar angket self-efficacy Analisis data dilakukan
dengan melihat peningkatan (Gain) self-efficacy melalui angket yang diberikan kepada
siswa kelas X3 sebelum dan sesudah penerapan Quantum Learning. Hasil penelitian
menunjukkan self-efficacy siswa mengalami peningkatan, dengan nilai gain 0,30 berada
pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan penerapan model Quantum
Learning dapat meningkatkan self-efficacy siswa pada pembelajaran Fisika.

Kata kunci : Quantum Learning, self-efficacy..
I.PENDAHULUAN

Menciptakan manusia yang
mampu berfikir kritis serta berwawasan
luas sehingga mampu meningkatkan
mutu pendidikan  merupakan tujuan
dari pendidikan (Mustofa Rifki, 2008).
Pendidikan sebagai sarana untuk
menumbuhkembangkan  potensi
sumber daya manusia. Dalam proses
belajar tidak semua individu memiliki
rasa percaya diri dan keyakinan diri
yang cukup. Dari segi perkembangan
siswa, keyakinan diri timbul karena
adanya pengakuan dari lingkungan.
Keyakinan yang didasari oleh batas-
batas kemampuan yang dirasakan akan
menuntun siswa berprilaku secara
mantap dan efektif. Istilah keyakinan ini
yang disebut dengan self-efficacy (Heru
Prakoso, 2006).

Fisika merupakan salah satu
bidang ilmu yang mempelajari tentang
fenomena alam baik yang abstrak
maupun yang konkrit.  Kenyataannya
banyak siswa yang mengalami

permasalahan dalam belajar diantaranya
adalah rendahnya self efficacy.
Keyakinan diri tersebut dapat
mempengaruhi berbagai tindakan yang
dilakukan siswa (Lauren Hinton, 2008).
Siswa dengan self efficacy yang tinggi
akan mempunyai keinginan yang kuat
untuk mempelajari suatu konsep
pelajaran serta bersungguh-sungguh
dalam mengerjakan tugas. Siswa seperti
ini memiliki strategi belajar yang lebih
baik serta mampu mengatur diri sendiri.
Siswa seperti ini akan mampu
memandang sesuatu yang sulit sebagai
tantangan. Self efficacy yang tinggi
akan mampu membuat siswa memiliki
perasaan tenang dalam menghadapi
situasi  apapun.

Keyataan di lapangan banyak
siswa SMA yang memiliki
permasalahan pada self efficacy.

Rendahnya self efficacy dapat
dilihat dari: a) rargu-ragu dalam
mengungkapkan pendapat, b) cenderung
pasrah dalam mengerjakan tugas, c)
lebih  akin degan jawaban orang lain, d)
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hasil belajar yang rendah. Melihat
kondisi tersebut, maka perlu dicari
solusi dalam pembelajaran fisika. Salah
satu pembelajaran yang mampu
memfasilitasi siswa dalam membangun
self efficacy serta membangun
pemahaman konsep dan proses belajar
yang melibatkan fisik dan psikis adalah
dengan menerapkan model
pembelajaran Quantum (Quantum
Learning). Quantum Learning menurut
DePorter (2004) adalah penggubahan
belajar yang meriah dengan segala
nuansanya, yang menyertakan segala
kaitan, interaksi, dan perbedaan yang
memaksimalkan momen belajar serta
berfokus pada hubungan dinamis dalam
lingkungan kelas serta adanya interaksi
yang mendirikan landasan dalam
kerangka untuk belajar.

Quantum Learning berasaskan
pada bawalah dunia mereka ke dunia
kita, dan antarkan dunia kita ke dunia
mereka. Prinsip-prinsip dalam Quantum
Learning menurut DePorter (2004: 7)
meliputi: segalanya berbicara, segalanya
bertujuan, pengalaman sebelum
pemberian nama,

akui setiap usaha, jika layak dipelajari
maka layak pula dirayakan.

Salah satu karakteristik dari
pembelajaran Quantum yaitu bersifat
konstruktivis yang berarti memadukan,

menyinergikan, dan mengkolaborasikan
faktor potensi diri manusia selaku
pembelajar dengan lingkungan (fisik
dan mental) sebagai konteks
pembelajaran. Pembelajran Quantum
juga dapat meningkatkan rasa percaya
diri siswa (De Potter, 2000; Lauren
Hinton, 2008). Tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah
meningkatkan self efficacy siswa
melalui penerapan Quantum Learning.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di

kelas X3 SMA N 14 pekanbaru  tahun
ajaran 2015/2016. Rancangan yang
digunakan adalah one group pre test
post test designe (Sugiyono, 2014).
Instrumen penelitian yang digunakan
adalah angket Self Efficacy. Indikator
dari self efficacy yang diukur adalah:
(1) Pengalaman Otentik, (2)
pengalaman orang lain, (3) persuasi
verbal, (4) Psikologis. Instrumen angket
yang dikembangkan memiliki nilai
reliabilitas 0,917. Teknik analisis data
pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif, yaitu menggambarkan hasil
self efficacy siswa sebelum dan sedudah
diterapkan quantum learning. Untuk
melihat peningkatan self efficacy
digunakan gain (Hake, 1991).=

Tabel 1. Kategori Ppeningkatan (Gain)
Interval Kategori
G ≥ 0,7 Tinggi
0,3≤G≤0,7 Sedang
G < 0,3 Rendah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian secara umum
memeprlihatkan bahwa melalui
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implementasi Quantum Learning
mampu meningkatkan Self Efficacy
siswa.

Tabel 2. Peningkatan (Gain) Self
Efficacy
Siswa

No Indikator

Self-
Efficacy

Awal

Self-
Efficac
y Akhir

Gain
(Kategori)

(Skor) (Skor)
1 Pengala

man
otentik

2,15 2,77 0,33
(Sedang)

2 Pengala
man
orang
lain

2,08 2,65 0,30
(Sedang)

3 Persuasi
verbal

2,41 2,94 0,33
(Sedang)

4 Psikologi
s

2,34 2,73 0,23
(Rendah)

Nilai Rata-rata 2,24 2,77 0,30
(Sedang)

Usep (2013) menyatakan bahwa
pengalaman otentik adalah pengalaman
yang dicapai pada masa lalu.
Peningkatan indikator pengalaman
otentik sangat dipengaruhi oleh
pengalaman belajar siswa. Menurut
Putriana Septi (2013), indikasi siswa
yang mengalami peningkatan self-
efficacy yaitu munculnya kepercayaan
pada diri siswa terlihat pada
kemandirian dalam penyelesaian tugas
dan berani menjelaskan kepada teman
yang mengalami kesulitan. Quantum
Learning menjadikan pengalaman
belajar yang lalu sebagai pengubah
keyakinan diri terhadap kemampuan
siswa pada pembelajaran fisika. (Asbar,
2015).

Seseorang belajar dengan
mengamati tingkah laku orang lain,
hasil pengamatan tersebut kemudian
dimantapkan dengan menghubungkan
pengalaman baru dengan pengalaman

sebelumnya (Trianto,2012). Dengan
mengamati keberhasilan orang lain
dapat meningkatkan self efficacy siswa.
Siswa juga akan merasa mampu meraih
keberhasilan seperti yang diraih siswa
yang diamatinya.

Turmudi (2009) menyatakan
komunikasi adalah bagian yang esensial
dari pembelajaran. Hal ini merupakan
cara untuk berbagi gagasan dan
mengklasifikasikan pemahaman. Proses
komunikasi membantu membangun
makna dan kelengkapan gagasan dan
membuat hal ini menjadi milik publik.
Bansu Ansori (2009), menyatakan
bahwa mkomunikasi matematik yang
ada dalam fisika sebagai penjelasan
verbal yang diukur melalui tiga dimensi
yaitu kebenaran (correctness),
kelancaran dalam memberikan
bermacam-macam jawaban benar dan
representasi fisika, dalam bentuk
formal, visual, persamaan matematika,
dan diagram.

Quantum Learning memberikan
penguatan kepada siswa yang ikut aktif
dan terlibat selama pembelajaran.
Sehingga, dapat meningkatkan self-
efficacy siswa untuk indikator persuasi
verbal. Feist (2011) menjelaskan bahwa
persuasi verbal yang diberikan dalam
pembelajaran dapat meningkatkan atau
menurunkan self-efficacy siswa tetapi
pada kondisi siswa harus mempercayai
pihak yang melakukan persuasi. Hal ini
mengakibatkan siswa menjadi lebih
yakin dengan kemampuannya setelah
diberikan penguatan positif kepada
siswa. Persuasi verbal menurut
Bandura merupakan suatu penguatan
keyakinan seseorang yang berasal dari
keadaan sosial/lingkungan bahwa
mereka memiliki kemampuan untuk
mencapai apa yang mereka inginkan
(Usep, 2013).
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Kristina Elisabet (2010)
menyatakan banyak siswa yang merasa
takut gagal dalam belajar, mengerjakan
tugas dengan mencontoh teman lain,
apabila memecahkan soal yang sulit
siswa merasa putus asa dan siswa kuatir
akan kegagalan. Oleh karena itu,
implementasi Quantum Learning
mampu membuat pembelajaran fisika
menjadi menyenangkan. Keadaan
psikologis siswa ikut mempengaruhi
tingkat self-efficacy siswa untuk aktif
mengikuti pembelajaran fisika.
Seseorang yang mengalami ketakutan
yang kuat, kecemasan yang akut,
tingkat stress yang tinggi dapat
mengurangi self-efficacy siswa.
Indikator Psikologis pada penelitian ini
masih perlu ditingkatkan lagi.

Keempat aspek self Efficacy
mampu membuat siswa mengkonstruksi
pemahaman fisika (Hairida dan
Marhaeny Wiji Astuti. 2012). Hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Palupi Purnamawati (2010) bahwa
pembelajaran yang bersifat kontruktivis
dapat meningkatkan pola pikir siswa
dan mengembangkan ruang gerak
siswa, sehingga siswa dituntut aktif
dalam membangun pengetahuannya
melalui pemahaman konsep
berdasarkan pengalaman dan
lingkungan sekitarnya.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa implemetasi
Quantum Learning dapat meningkatkan
Self Efficacy siswa. Penelitian ini
merekomendasikan agar Quantum
Learning dijadikan alternatif model
pembelajaran di sekolah.  Perlu upaya
dalam meingkatkan self efficacy siswa
secara terus menerus guna mencapai
liteasi sains dimana siswa harus mampu
emngeksplor apa yang sudah ia pahami.
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MIXING MIND MAPPING AND ONLINE RESOURCES ON STUDENTS’
READING COMPREHENSION
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ABSRTACT

Membaca atau reading tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi
pendidikan bahasa inggris. Membaca merupakan mata kuliah yang harus mereka selesaikan. Dalam mengampu
mata kuliah ini dosen menerapkan berbagai macam metode dan teknik agar mahasiswa dapat memahami teks
maupun esai dengan baik. Namun, berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman mengajar di semester IV,
nilai mereka masih rendah. Untuk itu, Dosen perlu mempadukan teknik dan teknologi. Menurut teori mind
mapping and online resources cocok digunakan untuk membantu mahasiswa memahami teks maupun esai.
Penelitian eksperimen dipilih untuk mengetahui dampak dari perpaduan teknik dan tehnologi ini. Subjek
penelitian yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa inggris semester IV. Reading test (essay form)
merupakan instrumen penelitian. Hasil tes dihitung menggunakan independent t-test. Penemuan menunjukkan
bahwa nilai kemampuan mahasiswa memahami teks dan esai lebih baik dan minat membaca mereka lebih
tinggi.

Keyword: Extensive Reading, Mind Mapping, Online Resources

INTRODUCTION
Reading is one of the essential skills for

university students. It cannot be separated in
University level especially in English Department.
To get the information and knowledge, the students
should master reading skill to comprehend about
what they read, the message, and meaning about. In
other word, the aim of reading is to get message
and meaning of text. Part of reading process is
reading comprehension. It involves students’
background knowledge, vocabularies, grammar,
and reading strategies in process of extracting and
constructing meaning of text or essay. Reading is
greatly important for English education students. It
is one of their subjects. They learn reading subject
four times. It is started from first to fourth
semester.

In English Study Program of University of
Pasir Pengaraian, Reading can be defined as a
compulsary subject which consist of Intensive
Reading and Extensive Reading. These subject
must be completed in different level.in short, the
students might not be able to take Extensive
Reading until they completed Intensive Reading.
Some of the characteristics in teaching Intensive
Reading are (1) students are required to read
limited reading sources which mostly provided by
the lecturer and (2) students are asked to read short
texts or simple texts. These criteria are not any
longer used in Extensive Reading. Here, the
students must be able to read large amount and
variety of texts in different context.

In line with teaching reading, several
problems were faced by English Department
Student of UPP. Based on the result of observation
and teaching experience at English study program,

the students did not comprehend the text well.  It
could be seen from the result of their last  semester
scores. Eight of twenty four students (33.3%) were
not able to find main idea. Sixth of them (25%)
used inappropriate words while writing the answer
of questions related essay. Sixth of them (25%)
failed to identify content of text.  Others (17.7%)
did not finish their answer. Those were caused by
some phenomena. First, students do not know
meaning of words. Second, they are difficult to get
information or idea explicitly and implicitly. Third,
they are careless in using learning strategies of
reading comprehension. Last, they need much time
in reading text, however, they are still not
understanding content of text. Besides, the students
are lack of motivation in reading, lack of
vocabularies, and get difficulties to identify the
purpose of text. In addition, based on the result of
interview, some of the students said that they were
difficult to get information of essay due to they
found many unknown words in text. Others said
that reading is bored. Besides, it could be found the
students’ psychological factors. Reading always
teach in the aftenoon at 2.00 pm where only fan can
reduce hot weather. This leads the students sleep
rather than lazy to read. The second problem are
due to lack of lecturer’s control during reading. As
the result, their reading scores are far from
expectation.

Therefore, the lecturers have to find
appropriate technique to help the students solve
their problems in reading. According to some
experts, one of the techniques predicted to help
them is Mind mapping. It will help the students not
only to analyze the texts but also to see the
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relationshis between concept and at the same time
can be used as a method of assesment (Davies,
2011). Besides, nowadays is the technology era.
Internet can not be separated from students. The
online resources are needed to support them. Thus,

this research focuses on implementing mind
mapping and online resource on students’ reading
comprehension. In other word, mind mapping and
online resource are mixed to get result of reading
comprehension of become well.

REVIEW RELATED THEORIES
Mind Mapping

Mind map has variety of names. They are
known as concept maps, semantic mapping,
knowledge mapping, think-links, graphic
organizers or cognitive maps (Svantesson, 2009).
According to Buzan (2003), mind maps attempt,
visually and graphically, to portray a relationship of
ideas or concepts.  mind mapping is as a
representation of cognition and comprehension in
the learner, and as an excellent way to help learners
to express themselves both verbally and visually.
Indeed, in their mind map, learners may use
graphic representation which may help in the
brainstorming process. Mind mapping is one of the
best ways to capture students’ thoughts and bring
them to life in visual form.  Mind mapping can help
students become more creative, remember more,
and solve problems more effectively.

Mind mapping can be drawn on book with
color or interesting tree or can be as an online mind
mapping. It is named as online mind mapping or
MindMeister. According to Wilson (2015:2), it as a
tool that lets students capture, develop and share
ideas visually. It lets students share their mind
maps with many friends or colleagues and
collaborate with them in real-time. Everyone can
see changes made in the mind map immediately.
Collaborators can quickly comment on topics, vote
on ideas or discuss changes in our integrated chat.
Furthermore He said that online mind mapping is
visualizing students’ ideas that are the most
powerful way to communicate them to others. With
MindMeister's built-in presentation mode they turn
mind maps into beautiful, dynamic slideshows
within seconds. MindMeister is completely web-
based, which means there is no download and no
updating. Thus students can use online mind
mapping without connection to internet. It means
that students can use this software in all time.

Online Reading Resources
In reading, comprehension becomes an

important process. Reading on online or on book is
same. The process, the component, and element of
reading are same. As Sheng (2000:18) argues
reading is the process of recognition, interpretation,
and perception of the written or printed material
while comprehension is the understanding of the
meaning of the written material and covers the
conscious strategies that lead to understand.  It
means that reading comprehension is understood as
a written text means extracting the required
information from as efficiently as possible. Dhakal

(2010:17) states that reading comprehension
involves the process of extracting and constructing
the meaning of the texts and the readers involve
actively in this process and use their background
knowledge, vocabulary, grammatical knowledge
and the strategies to understand the text.

Hughes (2005:166) gives some indicators
of reading comprehension, such as: identify topics,
main idea, detail (stated and unstated detail),
reference, and vocabulary in context. Zainil
(2010:125) also explains that there are five
essential skill of reading comprehension such as
identifying topic; it is one thing a paragraph about,
main idea; it is what the author want the reader to
know about the topic, supporting detail; they are
facts and ideas that explain or prove the main idea
of paragraph, reference; they are words which
substitute for other or phrases and they usually
refer back to ideas that have already been expressed
in paragraph, transition; they are linking words or
phrases that a writer uses to lead the reader from
one idea to another; example: time-sequence (first,
later, next), enumeration (first, second, third), cause
and effect (because, thus, consequently).

In addition, Cain et.al (2004:32) states that
there are three components skill in reading
comprehension. They are making inference,
comprehension monitoring, and understanding text
structure. Green and Pye (1993:40) states that there
are some strategies of reading comprehension such
as predicting, reading for specific information,
evaluating text, dealing with unfamiliar words and
text organization, understand the writer style,
reacting to the text and extracting main idea and
inferring. Then, Farel (2003:20) explains that a
strategy refers to how the readers make sense of
what they read and what they do when they do not
understand something in the text. Furthermore,
essay is an important text to be understood by
students. They need to comprehend the
organization and structure of it.

Teaching Reading through Integrating Mind
Mapping and Online Resources

Online reading and online mind mapping
(MindMeister) can be access in software on PC or
smart phone. Students can download this software,
then use it in reading text. It can be applied in
extensive and intensive reading. Beare (2015:3)
mentions steps how to teach Reading through
Mixing Mind Mapping and Online Resources
(Mind Meister). First, introduce the concept of a
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Mind Map by showing students Mind Maps posted
online. Just go to Google and search on "Mind
Map" you'll find plenty of examples. Second, ask
students what type of things would lend themselves
to Mind Mapping.

Hopefully, students will come up with all sorts
of creative uses, simple examples such as
vocabulary about the home, or job
responsibilities. Third, as a class, create a Mind
Map of the story you are currently working on. In
this example, students can post an overview of one
of my books this term. Fourth, start with the main
character. Ask students to identify the main areas
of that character's life. In this case the class
chose family, friends, work and school. Fifth, ask
students about the particulars of each category.
Who are the people? What events happen? Where
does the story take place?. Sixth, once lecturer
provided the basic outline, ask students to either
draw the map on a piece of paper, or use Mind
Mapping software (Free Mind, an open source

program). Ask students to fill in the Mind Map
noting the relationships, main events, difficulties,
etc. for each of the categories.

After students finished their mind mapping
installing, they can do practice to use mind
mapping. In this part, the lecturer can ask students
to review the reading in a variety of ways.  They
are use the map to discuss the relationships
between the characters, places, etc. to partners.
Each student can choose one arm of the map to
discuss at length, use the map as a written activity
by asking students to write an accompanying
explanatory text to the map, ask students to really
dig into the details by mapping out one or two arms
of the map. Be artistic and provide sketches for
their mind map, speculate on the backgrounds of
the relationships represented using modal verbs of
probability, focus in on grammar functions such as
tenses by posing questions about the relationships
in a variety of tenses, and have students compare
and contrast the maps they create.

RESEARCH METHODOLOGY

The type of this research was quasi
experimental research; post test only design. To get
the effect of variable, the researcher gave treatment
in experimental class by using mind mapping and
online resources and taught the students of control
as usual. The subjects of this research were fourth
semester students of English study program. It was
22 students of regular class. It was experimental
class. 18 students of non regular class was control
class.

The instrument of this research was
reading test (essay form). Therefore, the data were
gathered from the result of test. The test was
applied both of experimental class and control
class. To get the instrument valid, content validity
chosen. It was appropriated with Bachman’s
Theory (1990:40). He states that the test has
content validity if the test design measured what

should be measured in teaching learning process
reflect to syllabus or instructional program. The test
was arranged based on syllabus and what students
learn. Then, to obtain reliability of test, intra –rater
reliability was used. It was lined with Brown
(2010:27), if the test is arranged based on
curriculum or syllabus and no rater, intra-rater
reliability is appropriate. It means that the
instrument had been valid and reliable. It could be
used for measuring students’ reading
comprehension.

To know students comprehendible with
the text, students search the online text and attach
on online group (mind-meister), they draw the
mapping in order to they get the point of text. Next,
they share to others. Last, they answer some
questions made in lecturer. Finally, students’ score
gotten and it analyzed by independent t-test.

FINDING AND DISCUSSION
a. Data Analysis

All of the data were gathered from
students’ reading test on pre-post test . The test that
given on pre and post test were the same in both

experimental class and control class. The data were
gathered from 40 students. The finding was
analyzed statictically by using SPSS. It could be
summarized in the table below;

Table 1
Students’ Reading Test

PRE TEST
CONTROL

CLASS
POST TEST

CONTROL CLASS

PRE TEST
EXPERIMENTAL

CLASS

POST TEST
EXPERIMENTAL

CLASS

N Valid 18 18 22 22

Missing 0
0 0 0
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Mean 59.2222 63.4444 62.5000 71.0909

Median 60.0000 60.0000 60.0000 70.0000

Mode 60.00 60.00 60.00 65.00

Std. Deviation 6.44027 9.48821 7.19623 9.95662

Variance 41.477 90.026 51.786 99.134

Minimum 50.00 50.00 50.00 60.00

Maximum 70.00 80.00 80.00 100.00

Sum 1066.00 1142.00 1375.00 1564.00

The table.4 and figure.2 shows that the
results pre-test and post test of reading test. The
students’ scores in each of test were different.
There was improvement between pre-test and post
test Moreover, the students’ mean score of pre-test
is 59 while their mean score of post-test control
class is 63. It means that the different was 4 point
among both of tests. The students’ standard
deviation score is 6.4 while post test is 9.4. The
different was 3 point. The students’ sum score is
1066 while post-test is 1042. It had difference 76
point. It means that students’ reading test after
post-test was better than pre-test.

The students’ mean score of pre-test
experimental is 62.5 while their mean score of
post-test is 71. It means that there was raising score
about 9.5 point from pre test to post test. Next, the
median and mode score between pre-test and post-
test had difference. Those scores increased from

pre-test to post-test. The students’ standard
deviation score of pre-test was 7.1 while their score
of post-test was 9.9.  The students’ sum score of
pre-test was 1375 while post-test is 1564. It had
significant difference about 189 point among both
of the tests. It means that the students’ reading test
result after post-test was better. In conclusion, the
students’ scores of experimental class were higher
than students’ scores of control class.

Furthermore, the normality of data used
Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) and variance
of samples used Levene formula. The result of tests
showed that the data either in experimental class
and control class were normal distribution and
variance of samples was homogenous. To know
whether hyphothesis of the research was accepted
or not, the researcher computed the t-calculated
using independent t-test. The result of testing could
be seen as below;

Table 2. The Result of t-Calculated

The table shows that t-calculated both of
classes were 2.208. The t-calculated was compared
t table α 1% = 1.684 and t table α 5% = 2.021. As
the result, t calculated was bigger than t table α 5%
and t table α 1% (1.684<2.208>2.021.). Thus, null
hypothesis (H0) was rejected and alternative
hypothesis (Ha) was accepted. It means that mind
mapping and online resources helped the students
to comprehend text or essay well. In conclusion,
students who were taught by integrating mind
mapping and online resources more
comprehendible than those who taught by others. It
caused by students had technology in their hand,

easy to use, and integrated in their daily life. It was
in line with Wilson (2015:2), online mind mapping
is as a tool that lets students capture, develop and
share ideas visually. It lets students share their
mind maps with many friends or colleagues and
collaborate with them in real-time. Everyone can
see changes made in the mind map immediately.
Collaborators can quickly comment on topics, vote
on ideas or discuss changes in our integrated chat.
Furthermore He said that online mind mapping is
visualizing students’ ideas that are the most
powerful way to communicate them to others.

Levene's Test for
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Differe

nce

Std.
Error

Differe
nce

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper

Coccontrol ,
Experimental Class

Equal variances
assumed .001 .977 2.208 38 .034

-
6.8556

1

3.1050
2

13.14698 .56425

Equal variances
not assumed 2.208 38 .032

-
6.8556

1

3.0706
9

13.08430 .62693
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CONCLUSION AND SUGGESTION

Conclusion
Based on the finding and discussion, the result of
study shows that integrating mind mapping and
online resource enhance students reading
comprehension. The students can comprehend text
or essay well wherever and whenever.
Suggestion
Based on the conclusion above, the students
suggest to used online mind mapping for either
intensive or extensive reading.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
BERBANTUKAN KOMPUTER (COMPUTER ASSISTED

INSTRUCTION/CIA) UNTUK PEMBELAJARAN KIMIA SMA

Betty Holiwarni1

1Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran
berbantukan komputer yang valid, praktis, dan efektif untuk pembelajaran kimia SMA
pada pokok bahasan struktur atom dan ikatan kimia. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian pengembangan (development research). Penelitian dilaksanakan
dalam dua tahun dan terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pendefinisian (define),
perancangan (design), pengembangan (develop), pendesiminasian (desseminate).
Penelitian pada tahun pertama baru sampai pada tahap pengembangan. Data penelitian
dikumpulkan melalui lembar penilaian yang diisi oleh validator. Hasil penelitian tahun
pertama menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran berbantukan komputer yang
dikembangkan untuk pembelajaran kimia SMA pada pokok bahasan struktur atom dan
ikatan kimia telah memenuhi kriteria valid dari segi isi dan konstruksi.

Kata Kunci: Perangkat, pembelajaran, berbantukan, komputer

Abstract: The objective of this research is to develop instructional tools assisted by
computer which is valid, practical, and effective to instructional high school chemistry
at Atomic Structure and Chemical Bonding subject. The method of this research is
development research. The research is held for two years and consist of 4 stages, define,
design, develop, and disseminate. The research in the first year is as far as the
development stage. Research data were collected through assessment form filled by the
validator. The result showed that instructional tools assisted by computer which is
developed for high school chemistry lesson at Atomic Structure and Chemical Bonding
subject meeting the valid criteria in terms of content and construction.

Keywords: Instructional, tools, assisted, computer

PENDAHULUAN

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan

masih belum memperlihatkan peningkatan yang berarti, meskipun berbagai program

perbaikan telah dilaksanakan seperti, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar,

peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan lainnya, peningkatan manajemen

pendidikan, serta pengadaan fasilitas belajar. Berdasarkan data dari badan standar
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nasional pendidikan (BSNP) dari tahun ajaran 2007 sampai 2012 untuk sekolah

menengah atas, masih banyak kompetensi-kompetensi yang belum mencapai nilai

standar kelulusan pada ujian nasional.

Mata pelajaran yang diuji secara nasional untuk sekolah menengah atas jurusan

IPA adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia.

Persentase kompetensi yang belum mencapai standar kelulusan pada ujian nasional

untuk mata pelajaran kimia SMA di Propinsi Riau berturut-turut dari tahun 2008 sampai

2010 berkisar antara 5-46% ; 6,3-37,5%; 2,5-32,7% (Holiwarni, 2011). Kompetensi-

kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik diantaranya konsep atom, konsep

molekul dan ikatan kimia yang terjadi dalam senyawa organik maupun anorganik.

Ilmu kimia adalah ilmu yang mencakup sejumlah aspek mengenai bahan-bahan

kimia. Bahan kimia termasuk semua bahan-bahan yang sehari-hari kita pegang, lihat

dan cium baunya. Bahan Kimia yang dipelajari ada yang bersifat makroskopik seperti

logam, larutan, garam dan dapat dipelajari secara langsung melalui penelitian

dilaboratorium tetapi untuk sifat-sifat mikroskopik pada tingkat atom, molekul, ion dan

ikatan yang membahas elektron harus dipelajari dengan metode tidak langsung

misalnya dengan menggunakan media pembelajaran dan saat ini dapat menggunakan

komputer atau peralatan elektronik (Chang, 2005).

Menurut Hidayatullah dkk (2007), media pembelajarn sebagai salah satu sumber

belajar ikut membantu guru memperkaya wawasan anak didik. Media pembelajaran

(yang sangat berkembang saat ini adalah komputer) dapat membantu guru dalam

menyajikan pelajaran sehingga informasi yang disajikan lebih jelas dan lebih bervariasi.

Secara umum, perangkat pembelajaran berbantukan komputer dapat memperjelas

penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, dapat mengatasi keterbatasan

ruang, waktu, dan daya indra, dan dapat mengatasi sikap pasif anak didik karena dapat

menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara

anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar

sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya (Sadiman, 2010).

Penggunaan komputer sebagai perangkat pembelajaran dikenal dengan nama

pembelajaran dengan bantuan komputer (Computer-Assisted Instruction/CIA). Pada

dasarnya perangkat pembelajaran berbantukan komputer dibagi menjadi dua bagian
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yaitu perangkat presentasi pembelajaran dan perangkat pembelajaran mandiri (Arsyad,

2008).

Dua tahun belakangan ini, untuk banyak kegiatan dalam pendidikan sudah

menggunakan komputer, contohnya UN tingkat SMA dibeberapa sekolah, UKG untuk

guru, seleksi penerimaan guru, pendaftaran siswa, buku-buku pelajaran elektronik yang

disediakan pemerintah untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dan sebagainya. Melihat

kenyataan ini, sudah seyogianya sekolah-sekolah menggunakan perangkat pembelajaran

berbantukan komputer agar siswa terlatih, sehingga kegagalan siswa dalam ujian akhir

bukan disebabkan faktor teknis tetapi memang karena kemampuan mereka dalam

penguasaan materi yang kurang.

Salah satu program komputer yang dapat digunakan sebagai perangkat

pembelajaran adalah Macromedia Flash. Macroperangkat Flash adalah sebuah program

yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam animasi, presentasi, game

bahkan bahan ajar (Gora dkk, 2005). Menurut Arsyad (2008) Macromedia Flash

memiliki banyak keuntungan dalam proses pembelajaran yaitu memperbaiki sistem

pengajaran, lebih nyaman, kemudahan pengajaran, serta mempersingkat waktu.

Program Macromedia Flash memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan

program-program komputer lain seperti Microsoft Word atau Microsoft Power Point,

yaitu  kemampuan untuk menyatupadukan bahan-bahan yang telah dibuat menggunakan

program-program komputer lain sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran utuh.

Penggunaan Macromedia Flash sebagai perangkat pembelajaran didasarkan pada

kemampuannya dalam menggabungkan konsep pembelajaran dengan teknologi

audiovisual yang mampu menghasilkan hal-hal baru yang dapat dimanfaatkan dalam

pendidikan dan ini dikenal dengan pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran

berbasis multimedia tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak

monoton, dan memudahkan penyampaian (Chotimah, 2008).

Pada tahun 2011 beberapa orang dosen FKIP Universitas Riau melakukan

penelitian pemetaan mutu pendidikan (PPMP) di propinsi Riau. Hasil penelian ini

menemukan bahwa faktor penyebab peserta didik belum menguasai kompetensi untuk

mata pelajaran kimia antara lain adalah guru belum menggunakan media dalam proses

pembelajaran, baik itu yang alami atau buatan apalagi media pembelajaran yang

berbasis IT. Akibatnya, pembelajaran kimia yang berhubungan dengan atom, molekul,
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ion dan ikatan tidak menarik, membosankan dan sulit dipahami (Holiwarni, 2011),

(Copriadi, 2011). Dari hasil penelitian ini, juga ditemukan penyebab belum

digunakannya perangkat dalam pembelajaran oleh guru adalah guru belum mampu

merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran sendiri sedangkan di lapangan

belum tersedia perangkat pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Mengacu pada permasalahan-permasalahan di atas, serta belum tersedianya

perangkat pembelajaran kimia berbantukan komputer, terutama untuk materi yang

berhubungan dengan struktur atom dan ikatan kimia yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, maka melalui penelitian ini dikembangkan perangkat

pembelajaran berbantukan komputer untuk pembelajaran kimia SMA. Hasil Penelitian

ini diharapkan dapat membantu guru kimia mengatasi kesulitan dalam melaksanakan

pembelajaran yang menyenangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dua tahun dengan menggunakan metode penelitian

pengembangan yang dikemukakan oleh Tiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974).

Kegiatan penelitian terdiri dari empat tahap dan disebut Four-D Model. Empat tahap

tersebut adalah tahap pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan

(develop), Pendesiminasian (Desseminate). Penelitian pada tahun pertama difokuskan

untuk merancang prototipe perangkat pembelajaran berbantukan komputer untuk

pembelajaran kimia SMA pada pokok bahasan struktur atom dan ikatan kimia yang

valid. Kegiatan penelitian diawali dengan analisis kebutuhan yang meliputi:

menganalisis kurikulum kimia, melakukan wawancara dengan guru dan siswa, serta

mereviu literatur tentang perangkat pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis dirancang

prototipe perangkat pembelajaran berbantukan komputer.

Prototipe perangkat pembelajaran berbantukan komputer yang dihasilkan

divalidasi oleh validator. Kegiatan validasi dilakukan dalam bentuk tertulis dan diskusi

sampai tercapai suatu kondisi yang mana validator berpendapat bahwa perangkat

pembelajaran yang dikembangkan sudah valid dan layak untuk digunakan di sekolah.

Setelah proses validasi dengan validator, dilakukan revisi terhadap prototipe perangkat

pembelajaran berbantukan komputer. Diagram alir pengembangan perangkat

pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1.
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Draft II

Draft IDesain Awal Perangkat Pembelajaran

Validasi Perangkat Pembelajaran

tool

Gambar 1. Diagram Alir Pengembangan perangkat pembelajaran berbantukan  komputer

a.  Tahap I: Pendefinisian

Ada lima rangkai kegiatan yang dilakukan pada tahap pendefinisian, yaitu

analisis kurikulum, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, serta yang terakhir

merumuskan tujuan pembelajaran.

Analisis ujung-depan atau front-end analysis merupakan kajian di awal atau

ujung-depan dari rangkaian langkah pengembangan perangkat pembelajaran, khususnya

kajian terhadap masalah mendasar yang dihadapi pembelajaran kimia SMA saat ini.

Analisis siswa dilakukan berdasarkan temuan penelitian terdahulu. Secara umum

dapat dikatakan bahwa bekal awal siswa dalam mata pelajaran kimia baik produk,

proses, maupun psikomotor rendah (Holiwarni, 2009). Penelitian lain menemukan

bahwa siswa menunjukkan minat tinggi pada saat diperkenalkan alat-alat dan dilatih

cara menggunakan alat dan senang mengikuti kegiatan praktikum dan keterampilan

siswa itu dapat ditingkatkan. (Nur, 2006).
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Analisis tugas adalah pengidentifikasian keterampilan proses dan psikomotor

yang perlu dilatihkan kepada siswa. Keterampilan proses yang harus dikuasai siswa

terutama adalah keterampilan melakukan pengamatan, dan percobaan dengan benar.

Analisis konsep adalah pengidentifikasian konsep-konsep utama yang tercakup

pada materi pokok (struktur atom dan ikatan kimia) yang dipilih, kemudian dibuatkan

peta konsep untuk setiap konsep utama.

Perumusan tujuan pembelajaran merupakan langkah terakhir dari tahap

pendefinisian. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan indikator dengan kata

kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya.

b.  Tahap II: Perancangan

Pada tahap perancangan dilakukan merancang prototipe perangkat pembelajaran.

Tahap ini dapat dimulai setelah tujuan pembelajaran dirumuskan. Pemilihan format

untuk perangkat pembelajaran dan produksi versi awal perangkat pembelajaran

merupakan kegiatan utama tahap ini. Tahap kedua ini terdiri dari empat langkah berikut

ini.

Pemilihan format untuk perangkat pembelajaran mengacu pada syarat yang telah

ditentukan oleh badan standar nasional (BSN). Dengan format ini, perangkat

pembelajaran yang dikembangkan memiliki karakteristik penting, antara lain

pendekatan yang lebih konstruktivis dan memasukkan strategi-strategi untuk

mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan kreatif, serta pendekatan science,

teknology, and society. Dengan format ini diharapkan siswa akan belajar kimia dengan

senang, sementara guru mendapat kemudahan untuk mengajar kimia.

Kegiatan awal yang dilakukan adalah merancang perangkat pembelajaran untuk

kompetensi dasar pokok bahasan struktur atom dan ikatan kimia yang telah ditetapkan

dalam silabus. Tahap ini menghasilkan draf I.

c.  Tahap III.: Pengembangan

Tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan draf perangkat

pembelajaran. Draf perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan divalidasi oleh

validator, berdasarkan masukan dari validator draf perangkat pembelajaran direvisi.

Validasi dilakukan oleh dua orang validator. Dalam memvalidasi, validator sekaligus
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diminta untuk memberikan masukan dengan cara menuliskan masukannya langsung

pada lembar penilaian draf I. Berdasarkan itu dilakukan revisi atas draf I dan

menghasilkan draf II. Untuk tahun pertama penelitian, draf II merupakan produk hasil

penelitian pengembangan perangkat pembelajaran berbantukan komputer untuk

pembelajaran Kimia SMA pada pokok bahasan struktur atom dan ikatan kimia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bahagian ini akan dikemukakan perangkat pembelajaran berbantukan

komputer yang dikembangkan dan hasil validasi perangkat pembelajaran yang

dilakukan validator.

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah bahan ajar/modul, RPP,

LKPD, dan Media Pembelajaran berbantukan kompur dalam bentuk compack disk

(CD). Guru dan siswa yang ingin menggunakan perangkat pembelajaran ini tinggal

melihatnya dikomputer dan memilih menu yang diinginkan. Kalau ingin melihat bahan

ajar misalnya, tinggal memilih menu bahan ajar dan clik di menu yang dipilih maka

materi yang diinginkan akan munjul.

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan divalidasi oleh validator. Validasi

yang dilakukan validator ditinjau dari aspek materi (konsep dan fakta), penyajian

(sistematika dan ilustrasi gambar), kepedulian terhadap pembentukan sikap.

Hasil validasi perangkat pembelajaran berbantukan komputer yang telah

divalidasi oleh validator disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran oleh validator

No Aspek yang Ditelaah
Nilai rata-rata dari validator

Sebelum Validasi Setelah validasi
1 Kesesuaian materi dengan tujuan

pembelajaran
4 4

2 Kebenaran konsep 3,4 4
3 Kebenaran fakta 3,6 4
4 Kebenaran materi 3,6 4
5 Tampilan gambar 3,4 4
6 Jenis/ukuran huruf/tulisan 3,6 4
7 Penggunaan warna 3,1 4
8 Penggunaan bahasa 3,2 4
9 Penggunaan animasi 3,4 4
10 Kepraktisan 3,6 4

Proporsi rata-rata penilaian 3,49 4
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Nilai yang ditulis pada Tabel 1 di atas untuk masing-masing kriteria adalah nilai

rata-rata yang diberikan kedua orang validator untuk masing-masing kriteria, kemudian

untuk mendapatkan proporsi rata-rata maka nilai dari masing-masing aspek di

jumlahkan dan dibagi 10 (sebanyak jenis kriteria yang dinilai). Nilai yang diberikan

oleh masing-masing validator untuk setiap aspek yang dinilai adalah 1 = tidak baik, 2 =

kurang baik, 3 = baik, dan 4 = sangat baik.

Saat validasi, masing-masing validator menilai perangkat yang dikembangkan

dengan sepuluh aspek penilaian (kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran,

kebenaran konsep, kebenaran fakta, kebenaran materi, tampilan gambar, jenis/ukuran

huruf/tulisan, penggunaan warna, penggunaan bahasa, menggunaan animasi, dan

kepratisan) dan nilai rata-rata dari kedua validator adalah yang tertera pada penilaian

sebelum validasi pada Tabel 1. Setelah penilaian pada tahap pertama selesai, dilakukan

diskusi antara tim peneliti dan validator untuk perbaikan perangkat pembelajaran yang

dikembangkan. Saat diskusi, validator langsung memberikan masukan sesuai dengan

sepuluh aspek penilaian sebagai perbaikan untuk setiap perangkat yang dikembangkan.

Setelah diskusi selesai, tim pengembang langsung melakukan revisi terhadap perangkat

pembelajaran sesuai masukan dari validator. Kegiatan ini berulang sampai mencapai

suatu kesepakatan dimana masing-masing validator sudah mengatakan bahwa perangkat

pembelajan yang dikembangkan sudah valid dengan memberikan nilai untuk masing-

masing aspek bernilai 4 dan nilai yang diberikan oleh kedua validator adalah yang

tertera pada penilaian setelah validasi pada Tabel 1.

Pada aspek kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kedua validator

sudah menyatakan sepakat, hanya saja ada perubahan urutan dari slide perangkat

pembelajaran yang harus diganti. Pada aspek kebenaran konsep, kebenaran fakta, dan

kebenaran materi, validator menyarankan untuk merubah, mengganti, dan

menghilangkan beberapa kata karena dapat menimbulkan pengertian yang salah atau

meragukan. Untuk aspek tampilan gambar ada beberapa penggantian gambar, karena

gambar yang ada kurang menampakkan peristiwa yang terjadi, sedangkan komponen

tersebut sangat penting untuk menjelaskan konsep. Sedangkan untuk jenis/ukuran

huruf/tulisan, penggunaan warna, dan penggunaan bahasa juga ada beberapa yang harus

diperbaiki, misalnya pada penggunaan warna yang kurang kontras pada suatu sisi

sehingga sulit membedakan dengan sisi yang lain sehingga salah satu harus diganti
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dengan yang kontras, begitu juga dengan penggunaan jenis/ukuran huruf/tulisan di

beberapa slide harus diganti karena ukuran dan jenis hurufnya ada yang terlalu besar

dan ada yang terlalu kecil sehingga kurang serasi dengan tampilan perangkat. Untuk

penggunaan bahasa juga ada perbaikan karena adanya bahasa yang terlalu sulit untuk

dipahami siswa sehingga diganti dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga lebih

mudah dipahami.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk pembelajaran kimia SMA

pada pokok bahasan struktur atom ikatan kimia memenuhi kriteria valid dari segi isi dan

konstruksi dan disarankan untuk mengujicobanya di kelas untuk melihat praktikalitas

dan efektifitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan atas dana yang telah diberikan dalam Penelitian Unggulan Fakultas

Pengembangan Inovasi Pembelajaran Sekolah sehingga penelitian ini dapat
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PENINGKATAN KEMAMPUAN ESTAFET SISWI KELAS XI IPA MA DINIYAH PUTERI
PEKANBARU MELALUI VARIASI LATIHAN

Debby Indah
Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi

baisangka@gmail.com
STKIP Rokania

ABSTRAK
Masalah penelitian ini adalah terdapatnya kelemahan siswi kelas XI IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru

melakukan lari estafet, terutama dari cara memegang, memberi dan menerima tongkat estafet. Kebanyakan siswi
melempar memberikan tongkat estafet. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas kepada siswi kelas XI
IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru yang berjumlah 18 orang dalam meningkatkan kemampuan estafet melalui
variasi latihan. Teknik pengambilan sampel adalah total randum sampling. Instrumen penelitian menggunakan
rublik penilaian kemampuan estafet berdasarkan siklus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Hasil penelitian yaitu peningkatan yang terjadi dari kemampuan awal estafet siswi setelah diterapkan siklus I
yaitu dari nilai rata-rata kemampuan awal sebesar 14.50 meningkat sebesar 8.22 menjadi nilai rata-rata 22.72
setelah diterapkan siklus II. Dengan begitu, penerapan variasi latihan pada siklus II memberikan peningkatan
terhadap kemampuan estafet siswi kelas X1 IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru. Disimpulkan, terdapat
peningkatan kemampuan estafet siswi kelas X1 IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru melalui variasi latihan.

Kata kunci: kemampuan estafet, variasi latihan
PENDAHULUAN

Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan
yang diajarkan di sekolah memberikan kesempatan
kepada siswa terlibat langsung dalam berbagai
pengalaman belajar melalui aktivitas gerak secara
sistematis. Pengalaman belajar  diarahkan untuk
merangsang pertumbuhan fisik dan pengembangan
psikis yang lebih baik, sekaligus membentuk pola
hidup sehat dan bugar sepanjang hayat.

Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
merupakan media untuk mendorong pertumbuhan
fisik, perkembangan psikis, keterampilan motorik,
pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai
(sikap- mental- emosional- sportivitas- spiritual-
sosial), serta pembiasaan pola hidup sehat yang
bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan
perkembangan kualitas fisik dan psikis  yang
seimbang.

Salah satu materi yang diberikan dalam
mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan
kesehatan di sekolah adalah pembelajaran atletik.
Pembelajaran atletik dikembangkan kepada nomor
lari, lompat, tolak dan lempar. Pada nomor lari
yang diajarkan pada siswa salah satunya lari
estafet. Winendra (2011: 32) mengemukakan, “lari
estafet (beranting) adalah satu-satunya perlombaan
beregu dalam atletik. Dalam satu tim, lari estafet
terdiri dari 4 orang. Lintasan lari estafet dibagi
menjadi 4 bagian. Pelari pertama berlari di lintasan
pertama, lalu segera memberikan tongkat kecil
yang ia bawah kepada pelari berikutnya di lintasan
ke dua, dan seterusnya. Penyerah terimaan tongkat
kecil harus dilakukan dalam jarak jangkau 20 meter
di zona serah terima”.

Pembelajaran estafet diutamakan pada
teknik pengantian tongkat estafet salah satunya cara
visual. Soegito, dkk (1994: 131) mengemukakan:

“Pada saat pemberi tongkat estafet mulai mendekat,
setelah sampai pada tanda yang sebelumnya sudah
dibuat di lintasan ia segera start dengan kecepatan
yang disesuaikan pemberi tongkat estasfet sambil
mengulurkan tangan ke belakang dan melihat
tongkat estafet yang diulurkan oleh pemberi untuk
menerima tongkat estafet. Penerimaan tongkat
sebaiknya terjadi sebelum pelari melampaui jarak
10 m sesudah garis permulaan daerah pergantian”.

Pengembangan konsep pembelajaran estafet
salah satunya melalui menerapan variasi latihan.
Usman (2002: 84) mengatakan, bahwa ”variasi
stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks
proses interaksi belajar-mengajar yang ditujukan
untuk mengatasi kebosanan murib sehingga, dalam
situasi belajar-mengajar, murib senantiasa
menunjukan ketekunan, antusiasme, serta penuh
partisipasi.

Menerapkan variasi latihan dalam
menyajikan materi pembelajaran estafet akan
membuat siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran,
karena bervariasinya bentuk gerak yang diberikan.
Dengan begitu, akan berdampak positif terhadap
hasil belajar siswa dalam mencapai ketuntasan
materi pembelajaran.

PASI (1994: 13) mengemukakan beberapa
tahapan mengajar pengantian tongkat secara visual,
diantaranya:
1) Penyampain atau pemberian tongkat secara

acak atau random:
a. Kelompok pelari bergerak secara acak

dalam daerah seluas 40 x 40m diberikan
tongkat estafet satu buah setiap dua orang
atlet.

b. Memberikan tongkat dari yang satu ke atlet
yang lain dari depan, samping dan dari
belakang.
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c. Pemberian tongkat adalah visual atau
melihat dan diberikan dari tangan kanan ke
tangan kiri.

d. Menerima tongkat dengan tangan kiri dan
segera memindahkan ke tangan kanan.

2) Dengan lari ancang-ancang pendek dan
memberi tongkat secara visual:
a. Bekerja berpasangan pelari yang datang

berasal dari tempat kira-kira 30m,
membawa tongkat pada tangan kanan.

b. Pelari yang akan berangkat memasang
tangan kirinya dengan telapak  tangan
menghadap keatas dan mengambil tongkat
dan segara memindahkan ke tangan kanan.

c. Pelari yang akan berangkat berlari 30m
dengan membawa tongkat

MA Diniyah Puteri Pekanbaru merupakan
salah satu pondok pesantren puteri yang ada di kota
pekanbaru. Mata pelajaran pendidikan jasmani
merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan sesuai kurikulum pendidikan yaitu pada
siswi kelas X1 IPA.

Ditemukan kegiatan pembelajaran estafet
masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal
ini disebabkan oleh kemampuan siswi melakukan
lari tidak cepat, dan kebanyakkan siswi tidak
sesuai dengan teknik dalam memberikan dan
menerima saat terjadi pemindahan tongkat.
Pemindahan tongkat estafet dilakukan dengan cara
melemparkan tongkar estafet. Kurangnya
kreatifitas guru dalam memodifikasi sarana
pembelajaran estafet, dimana hanya 2 buah tongkat
estafet yang dimiliki sekolah yanga digunakan
untuk proses pembelajaran. Tidak ada lapangan
untuk melakukan lari estafet yang sebenarnya.
Dimana hal ini sangat berdampak terhadap proses
pembelajaran yang dilakukan.

Untuk itu penerapan variasi latihan akan
memberikan peningkatkan terhadap kemampuan
estafet, sehingga akan siswi mampu mencapai
ketuntasan belajar dan hasil belajarnya baik.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam bentuk

penelitian tindakan kelas yaitu memberikan bentuk
variasi latihan yang diterapkan pada siklus sesuai
rencana pelaksanaan pembelajaran. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswi kelas XI IPA Diniyah
Putri Pekanbaru dari tanggal 24 dan 25 Agustus
2013.

Data yang diperoleh berdasarkan rublik
penilaian (unjuk kerja) kemampuan estafet diolah
secara manual.

HASIL PENELITIAN
1. Kemampuan Awal Estafet Siswi Kelas X1 IPA

MA Diniyah Puteri Pekanbaru
Data kemampuan estafet siswi

didistribusikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Ketuntasan Kemampuan Awal Estafet
Siswi Kelas X1 IPA MA Diniyah Puteri
Pekanbaru

No Kategori Frekuensi
Persentase

(%)
1 Tuntas 2 11.11

2
Tidak
Tuntas

16 88.89

Jumlah 18 100
Sumber: Data hasil penelitian 2013

Dari tabel di atas, 18 orang siswi yang melakukan
tes awal kemampuan estafet hanya 2 orang siswi
yang mencapai ketuntasan materi pembelajaran dan
16 orang siswi yang tidak mencapai ketuntasan
materi pembelajaran. Dilihat dari ketuntasan
klasikal yang diperoleh siswi sebesar 11.11%,
maka kategori kemampuan siswi adalah tidak
bagus.

2. Siklus I Kemampuan Estafet Siswi Kelas X1
IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru

Data kemampuan estafet siswi setelah
melakukan siklus I didistribusikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 2. Ketuntasan Tes Siklus I Kemampuan

Estafet Siswi Kelas X1 IPA MA Diniyah
Puteri Pekanbaru

No Kategori Frekuensi
Persentase

(%)
1 Tuntas 8 44,44

2
Tidak
Tuntas

10 55,55

Jumlah 18 100
Sumber: Data hasil penelitian 2013

Dari tabel di atas, 18 orang siswi yang melakukan
tes awal kemampuan estafet hanya 8 orang siswi
yang mencapai ketuntasan materi pembelajaran dan
10 orang siswi yang tidak mencapai ketuntasan
materi pembelajaran. Dilihat dari ketuntasan
klasikal yang diperoleh siswi sebesar 44.44%,
maka kategori kemampuan siswi adalah kurang
bagus.

3. Siklus II Kemampuan Estafet Siswi Kelas X1
IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru

Data kemampuan estafet siswi setelah
melakukan siklus I didistribusikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 3. Ketuntasan Tes Siklus II Kemampuan

Estafet Siswi Kelas X1 IPA MA Diniyah
Puteri Pekanbaru

No Kategori Frekuensi
Persentase

(%)
1 Tuntas 14 77.78

2
Tidak
Tuntas

4 22.22

Jumlah 18 100
Sumber : Data hasil penelitian 2013
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Dari tabel di atas, 18 orang siswi yang melakukan
tes awal kemampuan estafet hanya 14 orang siswi
yang mencapai ketuntasan materi pembelajaran dan
4 orang siswi yang tidak mencapai ketuntasan
materi pembelajaran.Dilihat dari ketuntasan
klasikal yang diperoleh siswi sebesar 77.78%,
maka kategori kemampuan siswi adalah bagus.

PEMBAHASAN
Hasil tes yang diperoleh berdasarkan rublik

penilaian (untuk kerja) kemampuan estafet siswi
kelas X1 IPA MA Diniyah Puteri Pekanbaru
melalui variasi latihan. Dari 18 orang siswi yang
dites kemampuan awal estafet, 2 orang siswi yang
mampu mencapai standar ketuntasan. Hal ini
dilatar belakangi oleh pengetahuan siswi kurang
terhadap lari estafet terutama cara memberi dan
menerima tongkat estafet sesuai dengan tekniknya.
Sehingga berdampak terhadap praktek kemampuan
estafet yang dilakukan oleh siswi.

Untuk hasil siklus I berdasarkan RRP, dari
18 orang siswi yang dites setelah mengikuti
pembelajaran siklus I, 8 orang siswi yang mencapai
standar ketuntasan belajar. Hasil ini masih berada
di bawah standar ketuntasan pembelajaran yang
ditentukan terhadap materi estafet. Hasil ini
dipengaruhi oleh  rendahnya motivasi siswi
mengikuti pembelajaran estafet, walaupun telah
diberikan berbagai variasi latihan. Siswi kelihatan
malas melakukan gerakan-gerakan yang diberikan,
apalagi dalam melakukan pengulangan gerakan.
Hal ini berdampak terhadap pembelajaran yang
dilakukan yaitu tidak sesuai dengan rancangan
RPP. Karena kebanyakan dari siswi masih main-
main mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan
pembelajaran tidak tercapai.

Untuk mengatasi hal di atas, peneliti
menekankan kelanjutan pembelajaran pada siklus II
berdasarkan RRP, dari 18 orang siswi yang dites
setelah mengikuti pembelajaran siklus II, 14 orang
siswi mampu mencapai standar ketuntasan belajar.
Hasil ini secara individu tidak tercapai secara
keseluruhan tujuan pembelajaran, namun
ketuntasan secara klasikal sudah tercapai. Dengan
demikian penelitian PTK yang peneliti lakukan
dengan penerapan variasi latihan dua siklus
pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar
kemampuan estafet siswi berjalan dengan baik.

KESIMPULAN
Berdasarkan pengolahan data penelitian,

maka dapat disimpulkan terdapat peningkatan
kemampuan estafet siswi kelas X1 IPA MA
Diniyah Puteri Pekanbaru melalui variasi latihan.
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN
MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA SISWA

KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 UJUNGBATU

ELFIDA*
Guru Biologi SMA Negeri 1 Ujungbatu

Email : Elfida_efi@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model Problem Based
Learning (PBL) terhadap peningkatan aktifitas dan hasil belajar  siswa pada materi sistem ekskresi manusia.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana bentuk analisis datanya bersifat dekriptif (uraian
kalimat). Populasi penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 SMAN 1 Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Tahun
Pelajaran 2014/2015 Semester II.  Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes untuk data hasil belajar
kognitif, angket dan lembar observasi untuk melihat aktivitas siswa dan hasil belajar afektif sedangkan
praktikum uji urine untuk nilai psikomotor. Berdasarkan hasil olahan data dapat disimpulkan ada peningkatan
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 3 SMAN 1 Ujungbatu. Dapat dilihat dari hasil tes kemampuan
awal sebelum dimulai pembelajaran sistem ekskresi yaitu guru memberi 5 soal uraian, diperoleh ketuntasan
individu terendah dengan nilai 35 dan tertinggi dengan nilai 88 dan ketuntasan klasikalnya 53,125%, hal ini
menunjukan siswa belum siap belajar karena siswa mengakui materi yang akan dipelajari belum ada di baca di
rumah. Adapun nilai kognitif siswa pada siklus 1 penelitian diperoleh dari tes formatif 1 sebagai berikut
ketuntasan individu terendah adalah 35, dan tertinggi adalah 90, ketuntasan klasikalnya 71,89 %. Sedangkan
hasil tes formatif 2 yaitu ketuntasan individu terendah 60 dan tertinggi 100, dan ketuntasan klasikal 90,63.
Kemudian hasil belajar afektifnya terdapat peningkatan aktifitas siswa dari penilaian lembar kegiatan siswa
setiap pertemuan, siklus 1 diperoleh rata-rata kelas dengan nilai 2,61, setelah siklus 2 lembar kegiatan siswa
diperoleh rata-rata kelas dengan nilai 2,98.  Jadi model pembelajaran based learning (PBL) pada materi sistem
ekskresi dapat meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA 3 SMAN 1 Ujungbatu Tahun
Pelajaran 2014 dan 2015.
Kata kunci: aktifitas, hasil belajar, dan model pembelajaran  Problem Based Learning.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk

memperbaiki kualitas sumber daya manusia sehingga
perbaikan kualitas pendidikan harus senantiasa
ditingkatkan. Salah satu aspek yang mempengaruhi
kualitas pendidikan adalah model pembelajaran.
Model pembelajaran penting untuk diperhatikan
karena dengan model pembelajaran yang tepat dapat
membawa dampak positif dalam menciptakan proses
pembelajaran yang berkualitas. Guru perlu memiliki
kreatifitas agar dapat membuat suasana kelas dan
pembelajaran menjadi nyaman, menyenangkan, dan
bermakna sehingga siswa merasa belajar merupakan
sesuatu yang menarik dan ditunggu-tunggu.

Dalam proses pembelajaran sehari-hari kita
sebagai seorang pendidik sering dihadapkan pada
berbagai masalah. Permasalahan yang timbul
disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: kurangnya
inovasi guru ketika melakukan pembelajaran di
kelas, kurangnya penggunaan media, kurangnya
pemilihan strategi yang tepat dan benar, tidak
adanya penerapan model-model pembelajaran untuk
menimbulkan ketertarikan peserta didik, tidak
adanya variasi tempat pelaksanaan dalam
pelaksanaan pembelajaran serta penentuan sistem
penilaian yang kurang tepat.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana
menemukan cara yang terbaik untuk menyampaikan
berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat

mengingat lebih lama konsep tersebut dan
menerapkannya. Untuk itu guru dapat membuka
wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa,
sehingga  dapat mempelajari berbagai konsep dan
cara mengaitkannya dalam kehidupan  nyata.

Rendahnya hasil belajar siswa untuk mata
pelajaran Biologi juga terjadi di SMA Negeri 1
Ujungbatu Kelas XI IPA 3 . Berdasarkan hasil
belajar Semester 1 menunjukkan bahwa nilai
ketuntasan belajar siswa kelas XI IPA 3 jauh lebih
rendah daripada nilai kelas XI IPA lainnya di SMA
Negeri 1 Ujungbatu, padahal guru dalam proses
belajar mengajar memberikan perlakuan yang sama
pada semua kelas IPA yang ada di SMA Negeri 1
Ujungbatu. Namun dari hasil pengamatan, kelas XI
IPA 3 ini  siswanya cenderung bersifat pasif dan
tidak bersemangat dalam belajar Biologi, sehingga
hasil ulangan harian setiap Kompetensi Dasar pada
semester 1 selalu berada pada tingkat ketuntasan
yang paling rendah.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dan
perbaikan pembelajaran Biologi ke arah
konstruktivistik, yaitu pembelajaran yang
memungkinan siswa terlibat secara aktif dalam
menemukan konsep, mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, dan memecahkan masalah melalui
keterampilan proses sains.
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BAHAN DAN METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1

Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Pelajaran 2014-2015. Dimulai
dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret
tahun 2015 semester genap, pada hari Senin tanggal
2 Februari 2015 merupakan pelaksanaan siklus 1
dan hari Senin tanggal 16 Februari 2015 merupakan
pelaksanaan siklus 2. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI IPA 3. Jumlah siswa sebanyak 32 orang
yang terdiri dari 12 orang siswa laki-laki dan 20
orang siswa perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas
yang terdiri dari 2 siklus. Adapun langkah-langkah
dalam setiap siklus terdiri dari :
(1) Planning / Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan adalah :
(a) Menyusun proposal penelitian
(b) Membuat perencanaan proses pembelajaran.
(c) Membuat media pembelajaran berupa

Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
(d) Membuat instrument penelitian berupa

lembar observasi kegiatan siswa dan guru,
lembar soal tes formatif dan lembar
penilaian kegiatan tes formatif siswa.

(2) Acting / Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang

banyak berhubungan dengan lapangan dan
pengolahan hasil penelitian.
(3) Observasi

Melaksanakan observasi atau pengamatan yang
dilakukan oleh guru peneliti terhadap siswa pada saat
proses belajar mengajar (PBM) berlangsung untuk
melihat kegiatan siswa dan observasi yang dilakukan
oleh guru kolaborasi terhadap proses belajar
mengajar yang diselenggarakan oleh peneliti.
(4) Reflecting/ Refleksi

Refleksi dilakukan pada akhir proses belajar
mengajar untuk melihat hasil dari kegiatan proses
belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian
hasil dari refleksi pada siklus pertama merupakan
acuan bagi  peneliti untuk melakukan tindakan pada
siklus selanjutnya (siklus II). Selanjutnya pada siklus
II melakukan perubahan tindakan pada proses belajar
mengajar terhadap kekurangan yang terjadi pada
siklus I sehingga hasil proses belajar mengajar akan
menjadi lebih baik sesuai dengan harapan dan tujuan
yang dicapai.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
model Problem Based Learning (PBL) dan metode
eksperimen. Teknik pengumpulan data hasil belajar
kognitif menggunakan metode tes, pengumpulan
data afektif dan kreatifitas dengan lembar observasi,
hasil belajar psikomotor siswa diperoleh dengan
metode praktikum, observasi dan angket. Sedangkan
untuk mengetahui hasil belajar, sampel diberikan tes
yang berupa soal-soal pilihan ganda untuk materi
Sistem Ekskresi. Soal-soal tersebut disesuaikan
dengan kisi-kisi soal yang disusun berorientasi pada
silabus.

Instrumen dalam penelitian ini terbagi menjadi
dua yaitu: instrumen pelaksanaan penelitian dan
instrumen pengambilan data.

Instrumen pelaksanaan penelitian yaitu  silabus
kelas XI IPA Tahun 2014-2015, rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS).
Instrumen penilaian kognitif, afektif dan psikomotor.

1.  Lembar soal tes formatif  setiap siklus
2.  Lembar kegiatan siswa setiap siklus
3. Lembar observasi kegiatan siswa
4. Lembar penilaian melakukan praktikum.

Metode pengumpulan data yang dipakai
dalam penelitian ini adalah:
1. Metode Observasi Partisipatif
3. Metode Tes
4. Metode angket

Instrumen yang digunakan berupa lembar
aktifitas dan butir soal. Analisis data yang digunakan
adalah teknis analisis data deskriptif yang meliputi :
analisis deskriptif komparatif hasil belajar dengan
cara membandingkan hasil  belajar dengan indikator
pada siklus I dan siklus II.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau
persentase keberhasilan siswa setelah proses belajar
mengajar setiap siklus dilakukan dengan cara
memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada
setiap akhir siklus.
1. Data aktivitas siswa dan guru

Teknik analisa data yang dipergunakan untuk
melihat persentase aktivitas siswa dan guru  dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

P = X 100 % (Sudijono,

008:43).
Keterangan :

P = Angka persentase
f = Frekwensi aktivitas
N= Banyaknya individu.

Tabel 1: Aktivitas siswa

Kriteria Persentase

Sangat rendah 0-20

Rendah 21-40

Sedang 41-60

Tinggi 61-80
Sangat tinggi 81-100

Sumber:Arikunto (2004)

2. Ketuntasan Belajar Siswa
Pengertian dari ketuntasan belajar siswa jika

siswa secara individual telah memenuhi kriteria
ketuntasan minimal (KKM) 70. Untuk melihat
ketuntasan secara individual digunakan rumus:= × 100%
Keterangan :   KI  =     Ketuntasan Indikator

SS = Skor perolehan siswa
SMI =     Skor maksimum ideal
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Sedangkan untuk melihat ketuntasan klasikal
dengan rumus sebagai berikut :

KK =
∑

x 100 %

Keterangan : KK = Ketuntasan klasikal
ST = siswa yang tuntas
SS = siswa seluruhnya

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Tindakan

I. Siklus 1
1) Pertemuan 1 Pada Siklus 1

Pelaksanaan pertemuan 1 dilaksanakan pada
hari Senin 2 Februari 2015 pukul 07.45  WIB sampai
pukul 09.15 WIB.

Pada awal pembelajaran setiap kelompok
masih bingung dan masih belum fokus pada  lembar
kegiatan siswa yang diberikan, maka disini guru
harus benar-benar membimbing agar siswa lebih
mengerti dan dapat mengerjakan lembar kegiatan
siswa lebih baik. Guru mengamati kegiatan siswa
dan dicatat pada lembar observasi siswa (Lampiran
7.1). Kemudian siswa dari perwakilan kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke
depan kelas.
2) Pertemuan 2 Pada Siklus I

Pelaksanaan pertemuan 2 Siklus I adalah 7
Februari 2015 pukul 07.00-08.30 WIB  yakni siswa
melakukan uji kandungn urin manusia yang
dilakukan di Laboratorium Biologi-Kimia.

Pada kegiatan awal sebelum pembelajaran
dilakukan, guru menyiapkan petunjuk praktikum
berupa Lembar Kegiatan Siswa (Lampiran 4),
kemudian guru menyiapkan alat dan bahan karena
SMA Negeri 1 Ujungbatu belum punya seorang
laboran Biologi.

Kemudian guru membagi siswa dalam  5 (lima)
kelompok. Kemudian guru menyuruh siswa duduk di
kelompoknya. Dan memberikan lembar kegiatan
siswa (Lampiran 4) dan siswa mulai bekerja  sesuai
petunjuk praktikum dan penjelasan guru.

Selama praktikum berlangsung guru
mengamati kegiatan siswa dan dicatat pada lembar
observasi siswa (Lampiran 7.2). Siswa melakukan uji
urin mereka masing-masing sehingga semua bekerja
dan mengumpulkan data kelompok. Selesai
praktikum, perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas.

Diakhir pelajaran guru bersama siswa
menyimpulkan pelajaran. Pertemuan selanjutnya
guru memberikan test berupa soal evaluasi siklus 1
dalam bentuk soal objektif sebanyak 20 butir.

II. Siklus 2
1) Pertemuan 1 siklus 2

Pelaksanaan pertemuan 1 dilaksanakan pada hari
Senin 16 Februari 2015 pukul 07.45  WIB sampai
pukul 09.15 WIB. Kegiatan pembelajaran diawali
dengan penyajian pertanyaan dari guru untuk
merangsang rasa ingin  tahu siswa dan  bagaimana
siswa  dapat memecahkan masalah tersebut jika
terjadi pada diri sendiri, yakni siswa diberikan

masalah mengapa kita mengeluarkan keringat? Hal
ini dapat dijawab dengan mempelajari organ ekskresi
kulit, paru-paru dan kolon. Guru membagi siswa
dalam  5 (lima) kelompok, kemudian guru menyuruh
siswa duduk di kelompoknya. Dan memberikan
Lembar kegiatan siswa (Lampiran 5) dan siswa
mulai mengerjakannya sesuai petunjuk dan
penjelasan guru. Siswa dengan bersemangat dalam
mengerjakan lembar kegiatan siswa dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang ada kemudian
mempresentasikannya ke depan kelas. Guru
mengamati kegiatan siswa dan dicatat pada lembar
observasi aktivitas siswa (Lampiran 7.3). Kemudian
siswa dari perwakilan kelompok mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Akhir
pelajaran guru dan siswa menyimpulkan pelajaran
hari itu.
2) Pertemuan 2 siklus 2

Pada pertemuan 2 siklus 2 kegiatan ini,
pertanyaan dari guru tentang kelainan pada alat
ekskresi lebih meningkatkan rasa ingin  tahu siswa
dan  siswa dituntut belajar indoor dan outdoor dalam
memecahkan masalah tersebut, sehingga aktifitas
siswa juga meningkat.

Siswa diberikan tugas berupa permasalahan
tentang gagal ginjal dan cuci darah. Guru membagi
siswa dalam  5 (lima) kelompok, kemudian guru
menyuruh siswa duduk di kelompoknya dan
memberikan lembaran artikel tentang cuci darah bagi
penderita gagal ginjal (Lampiran 6), siswa mulai
berkerja sesuai petunjuk Lembar  Kegiatan Siswa
dan penjelasan guru.

Dalam tugas membaca artikel, siswa dapat
menjawabnya dengan melakukan studi literature
melalui media elektronik, media cetak atau
wawancara dengan tim medis, pasien gagal  ginjal
atau keluarga terdekat yang mengerti ataupun
mengalami gagal ginjal tersebut. Data yang siswa
kumpulkan dipresentasikan di depan kelas. Guru
mengamati kegiatan siswa dan dicatat pada lembar
observasi siswa (Lampiran 7.3). Kemudian siswa
dari perwakilan kelompok mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya ke depan kelas.

Pada kegiatan akhir ini guru bersama siswa
membuat kesimpulan materi yang telah dibahas
tersebut, selanjutnya guru melakukan evaluasi dan
siswa mengerjakan soal evaluasi siklus 2.

B. Hasil Penelitian
1. Hasil belajar dan keaktifan siswa

prapenelitian
Sebelum masuk kegiatan inti guru mengadakan

uji kemampuan awal dengan maksud untuk
pengambilan data awal yang nantinya akan dijadikan
sebagai pembanding terhadap hasil tindakan.  Soal
uji kemampuan awal ini ada 5 soal esay. Hasil yang
diperoleh berupa hasil belajar siswa dalam bentuk
nilai dan lembar observasi aktifitas siswa awal
(Lampiran 2.2), yang disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Rekapitulasi nilai uji kemampuan awal
NILAI KETUNTASAN (%)

≥ 70 ≤ 70 TUNTAS
TIDAK

TUNTAS

7 orang
25
orang

21,87 % 78,12%

Dan dari uji kemampuan awal diperoleh nilai
tertinggi adalah 88 oleh 2 siswa,  sedangkan nilai
terendah adalah 35 dan 2 orang siswa tidak hadir saat
dilakukan tes awal,  jumlah siswa yang tuntas KKM
sebanyak 7 siswa (21,87 %) sedangkan jumlah siswa
yang belum tuntas KKM sebanyak 25 siswa (78,12
%) dari 32 siswa.
Jadi dari data di atas  masih banyak siswa yang tidak
tuntas, dan belum mencapai KKM 70. Pada setiap kegiatan pembelajaran diadakan observasi terhadap aktifitas siswa tersebut. Dalam hal ini, peneliti dibantu oleh seorang observer untuk melakukan observasi aktifitas siswa. Kemudian dicatat pada lembaran obervasi aktifitas siswa (Lampiran 5).

2. Hasil belajar setelah penelitian
I. Siklus 1

Dalam penelitian ini dikumpulkan data
kuantitatif dan kualitatif, untuk data kualitatif
diperoleh dari hasil observasi aktivitas siswa selama
penelitian (lampiran 5). Adapun rekapitulasi hasil
belajar siswa sebagai berikut.
berikut.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus

1

Nilai siswa Ketuntasan klasikal (%)

>70 <70 Tuntas
Tidak
Tuntas

23 orang 9  orang 71,89 % 28,125 %

Dari tabel hasil belajar pada siklus 1, siswa
yang tuntas 23 orang dengan nilai tertinggi 90 dan 9
orang tidak tuntas dengan terendah  nilai 40 dari 32
orang siswa, sehingga diperoleh ketuntasan klasikal
71,89 % dan ketidaktuntasan klasikal 28,125 %.
Nilai tersebut memang tidak jauh diatas nilai KKM,
tapi terjadi peningkatan dari nilai uji kemampuan
awal  yaitu hasil belajarnya  memperoleh ketuntasan
klasikal 21,87 %, jadi terdapat angka peningkatan
sebesar 50,02 %. Hal ini menunjukkan ada pengaruh
dari sistem pembelajaran Problem Based Learning
dapat meningkatkan hasil belajar siswa walaupun
belum terjadi peningkatan drastis dan signifikan.

Pada saat pelaksanaan penelitian, guru
(peneliti) dibantu oleh seorang observer untuk
melakukan observasi aktivitas siswa. Hasil observasi
keaktifan siswa disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Observasi
Aktivitas Siswa Siklus 1

No
Aspek Yang

diamati
Pert. I

Pert.

II
Total Rata-

Rata

1
Antusias siswa
dalam mengikuti
Kegiatan Belajar

2.5 2.6 5.1 2.55

Mengajar (KBM)

2

Kelancaran
mengemukakan ide
dalam memecahkan
masalah

2.5 2.5 5.0
2.
5

3

Keaktifan siswa
dalam mengikuti
kegiatan

2.6 2.8 5.4
2.
7

4
Partisipasi siswa
dalam kelompok

2.4 3.2 5.6
2.
8

5
Keaktifan siswa
dalam mencari
sumber belajar

2.4
4

2.7
8

5.2
2

2.61

6
Kelancaran siswa
dalam menjawab
pertanyaan

2.4 2.6 5.0
2.
5

Keterangan skor :
Baik  sekali : 3.51 – 4
Baik :    2.51 – 3.50
Cukup :    1.51 – 2.50
Kurang : 0 – 1.50

Dari tabel di atas terjadi peningkatan rata-rata
aktivitas seluruh siswa pada siklus I  dari  pertemuan
1 sampai pertemuan 2, dimana :
1) Skor rata-rata antusias siswa dalam mengikuti

kegiatan belajar mengajar yaitu  2.55 dan
termasuk dalam kategori ” Baik”.

2) Skor rata-rata kelancaran mengemukakan ide
dalam memecahkan masalah yaitu 2.5 dan
termasuk kategori ” Cukup”.

3) Skor rata-rata keaktifan siswa dalam mengikuti
kegiatan 2,7 dengan ”Baik”.

4) Skor rata-rata partisipasi siswa dalam kelompok
2,8  dengan kategori ”Baik”

5) Skor rata-rata keaktifan siswa dalam mencari
sumber belajar 2,61 dengan kategori ” Baik”

6) Skor rata-rata kelancaran siswa dalam menjawab
pertanyaan 2.5 ” Cukup”

Sehingga rata-rata hasil observasi pada siklus I
yaitu 2,61 dan termasuk dalam kategori ”Baik”.
Dengan demikian penelitian tindakan kelas siklus I
yang dilaksanakan selama 2 kali pertemuan
pembelajaran ini, dapat mengidentifikasi adanya
peningkatan hasil belajar dengan menggunakan
model problem based learning. Dalam hal ini,
peneliti dan guru observer melakukan evaluasi
terhadap beberapa tindakan yang telah diterapkan
untuk diperbaiki pada tindakan berikutnya.
Berdasarkan hasil tes dan observasi Siklus I,
diperoleh beberapa kendala antara lain:
1. Kemampuan peneliti yang belum sepenuhnya

menerapkan pembelajaran problem  based
learning dengan baik. Hal ini disebabkan karena
peneliti adalah pemula dan juga masih kurang
membaca literature pendukung yang berdampak
pada pembelajaran problem based learning
(PBL).

2. Pembelajaran dengan menggunakan
pembelajaran problem based learning (PBL)
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membutuhkan waktu yang relatif lama
sedangkan waktu yang disediakan sangat
terbatas.
Setelah siklus I selesai dilaksanakan dan

penilaian terhadap hasil belajar siswa, aktivitas siswa
serta kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, maka guru peneliti dan guru
observer membuat pertemuan untuk membahas
tentang tindakan yang harus diperbaiki serta tindakan
yang harus dipertahankan pada proses belajar
mengajar di siklus II .

Proses pembelajaran yang dilaksanakan sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai. Baik dari
penjelasan yang disampaikan oleh guru maupun
proses pembelajaran yang dilakukan. Sesuai dengan
indikator yang akan dicapai tentang struktur dan
fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem ekskresi
pada manusia.

Dalam melaksanakan pembelajaran guru sudah
terlihat membimbing siswa dalam menggunakan
model problem based learning. Dengan membagi
siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan
Lembar Kegiatan Siswa supaya dijawab dan
dipelajari berkelompok.

Disamping itu guru juga memberi kesempatan
kepada siswa untuk bertanya dan juga
menyampaikan pendapat. Hal ini memberi
kesempatan pada siswa agar tidak hanya berdiam diri
tetapi dapat melatih keberanian dalam berbicara,
walaupun demikian masih terlihat tidak semua
anggota kelompok yang terlibat secara aktif dan
masih terkesan didominasi oleh sebagian siswa
tertentu.

Berdasarkan pengamatan guru dalam mengajar,
guru sudah memberi motivasi pada siswa dengan
memberi dorongan serta pujian bagi siswa yang bisa
menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini berdampak
positif bagi siswa agar tetap semangat dan dapat
lebih memotivasi siswa dalam mengerjakan tugas
dari guru.

Sebelum mengakhiri pelajaran guru sudah
membimbing siswa dalam menyimpulkan materi
pembelajaran. Pada setiap akhir pembelajaran guru
sudah melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk
mengukur hasil belajar siswa sekaligus hasil dari
evaluasi ini digunakan untuk melihat penggunaan
model pembelajaran problem based learning
terhadap materi sistem ekskresi  pada manusia yang
disampaikan oleh guru dapat meningkatkan hasil
belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan guru observer
perlu penyempurnaan pelaksanaan proses kegiatan
belajar mengajar diantaranya :
- Menyampaikan apersepsi sebelum kegiatan

belajar di mulai bukan setelah LKS dibagikan
sehingga siswa tidak bingung dalam menerima
materi pelajaran.

- Melakukan intervensi terhadap siswa yang tidak
aktif dalam kelompoknya, dan   membimbing
siswa dalam diskusi kelompok dengan cara
mendekati tempat duduk siswa untuk melihat
aktivitas siswa lebih dekat serta membimbing

siswa yang tidak aktif dan kurang termotivasi
dalam kegiatan diskusi kelas.

- Pengelolaan waktu lebih efektif sehingga semua
kelompok dapat menyampaikan hasil diskusi
kelompoknya.

II. Siklus 2
Adapun rekapitulasi hasil belajar siswa

sebagai berikut dan observasi pada 2 kali pertemuan
di siklus 2 dapat disajikan dalam bentuk tabel
dibawah ini:

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil belajar siswa siklus 2

Nilai siswa Ketuntasan klasikal (%)

>70 <70 Tuntas
Tidak
Tuntas

29 orang

3
o
r
a
n
g

90,63 % 0,09  %

Dari tabel diatas, siswa yang tuntas 29 orang
dengan nilai tertinggi 100 dan 3 orang tidak tuntas
dengan nilai terendah  60 dari 32 orang siswa,
sehingga diperoleh ketuntasan klasikal 90,63 % dan
ketidaktuntasan klasikal 0,09 %.  Nilai tersebut
sudah memenuhi nilai KKM, dan terjadi peningkatan
hasil belajar sebesar 18,73 %.
Hal ini menunjukkan adanya pengaruh dari metode
pembelajaran Problem Based Learning yang
diterapkan.

Pada siklus 1 metode pembelajaran yang
diberikan mengarahkan siswa untuk mengenal materi
dasar dari pokok bahasan tentang Sistem ekskresi
dan belum sampai membahas aplikasi pokok bahasan
dalam  kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada siklus
2 lebih menekankan aplikasi pokok bahasan sistem
ekskresi dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga
minat siswa makin meningkat.

Peningkatan nilai siswa di siklus 1 dan siklus 2
dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel perbandingan nilai siklus 1 dan 2 adalah:

Nilai Ketuntasan (%)
Terting

gi
Terend

ah
>70 <70

Tuntas
Tidak
Tuntas

Siklu
s
I

90 40
9

oran
g

23
oran

g

28,12
%

71,89 %

Siklu
s
II

100 60
29

oran
g

3
oran

g

90,63
%

0,09
%
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Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas
Siswa Siklus 2

No
Aspek Yang

diamati
Pert. I Pert. II

Jumla
h

Rata
-

Rata

1

Antusias siswa
dalam mengikuti
Kegiatan Belajar
Mengajar
(KBM)

2.8 2.9 5.7 2.85

2

Kelancaran
mengemukakan
ide dalam
memecahkan
masalah

2.6 2.8 5.4 2.7

3
Keaktifan siswa
dalam mengikuti
kegiatan

2.9 3.1 6.0 3.0

4
Keaktifan dalam
kelompok

2.8 3.1 5.9 2.95

5
Keaktifan siswa
dalam mencari
sumber belajar

2.88 3.06 5.94 2.97

6

Kelancaran
siswa dalam
menjawab
pertanyaan

3.4 3.5 6.9 3.45

Keterangan skor :
Baik  sekali : 3.51 – 4
Baik :    2.51 – 3.50
Cukup :    1.51 – 2.50
Kurang : 0 – 1.50

Dari tabel di atas dapat diketahui peningkatan
rata-rata aktivitas seluruh siswa dari siklus 1 sampai
siklus 2 dapat dilihat :
1) Skor rata-rata antusias siswa dalam mengikuti

kegiatan belajar mengajar yaitu  2.85 dan
termasuk dalam kategori ” Baik”.

2) Skor rata-rata  keberanian siswa dalam
mengajukan pertanyaan atau pendapat yaitu 2.7
dan termasuk kategori ”Baik”

3) Skor rata-rata perhatian siswa saat guru
menjelaskan 3.0 dengan ”Baik”.

4) Skor rata-rata partisipasi siswa dalam proses
pembelajaran 2,95 dengan kategori ”Baik”.

5) Skor rata-rata pengembangan sikap tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas dari guru 2.97
dengan kategori ” Baik”  .

6) Skor rata-rata kerjasama siswa dalam
mengerjakan tugas secara berkelompok dengan
3.45 kategori”Baik”
Pada siklus 2 ini rata-rata hasil observasi yaitu
2,98 dan  seluruh aspek pengamatan termasuk
dalam kategori ” Baik”. Hal ini  berbeda di
siklus 1, dimana ada 2 aspek pengamatan yaitu
kelancaran mengemukakan ide dalam
memecahkan masalah dan kelancaran siswa
menjawab pertanyaan berkategori “Cukup”,
walaupun secara keseluruhan bernilai rata-rata
“Baik”.

Pada siklus 2 ini berdasarkan pengamatan
guru observer telah dilaksanakan perbaikan tindakan
antara lain :
- Guru telah menyampaikan apersepsi kepada

siswa sebelum pembelajaran dimulai.
- Dalam pembelajaran guru sudah meningkatkan

perhatiannya kepada siswa sehingga siswa
termotivasi dan terlibat secara aktif dalam
kelompoknya,  maupun dalam kegiatan diskusi
kelas, dengan cara lebih fokus memberikan
kesempatan ke siswa yang sebelumnya kurang
aktif , seperti melibatkan siswa tersebut dalam
menjawab pertanyaan, atau mempresentasikan
hasil survey kelompoknya ke depan kelas.

- Guru lebih mampu mengelola waktu
pembelajaran lebih efektif sehingga semua
kelompok bisa mempresentasikan hasil
kelompoknya secara tepat waktu karena tugas
yang diberikan berupa outdoor, yakni lembar
kegiatan siswa dibawa pulang sebelum pertemuan
sehingga pada saat tatap muka siswa langsung
mempresentasikan laporan kelompoknya dengan
batasan waktu tertentu.

KESIMPULAN
Terjadi kenaikan angka aktifitas siswa dari

siklus 1 dengan nilai aktifitas 2,61 menjadi 2,98 pada
siklus 2. Sedangkan  peningkatan hasil belajar
ditunjukan dengan adanya perubahan  persentase
ketuntasan klasikal yaitu dari 71,89 % dari 32 siswa
atau tuntas sebanyak 23 orang pada siklus 1 menjadi
ketuntasan klasikal 90,63 % atau tuntas sebanyak 29
orang dari 32  orang pada siklus 2 .

Dengan demikian model pembelajaran Problem
Based Learning dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa di kelas XI IPA SMA Negeri 1
Ujungbatu.

SARAN
- Bagi guru, dalam pembelajaran Biologi lebih

kreatif dan variatif dalam menerapkan model
pembelajaran lainnya agar siswa tidak jenuh
dalam menerima pelajaran biologi sehingga siswa
termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Hal ini
dapat meningkatkan hasil belajar.

- Bagi kepala sekolah, sebaiknya mendukung
proses kegiatan belajar mengajar dengan
menyediakan fasilitas media pembelajaran
sehingga dapat digunakan setiap kali media
pembelajaran diperlukan serta dilakukan
observasi secara periodic terhadap metode guru
dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas
dan memberikan saran perbaikan kepada guru
yang bersangkutan.

76

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S., 2006. Prosedur Penelitian, Suatu
Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Bakri, M. (ed) 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif, Tinjauan Teoritis dan Praktis. Penerbit
Universitas Islam Malang. Malang.

Budiningsih, A., 2005. Belajar dan
Pembelajaran. PT. Rineka Cipta. Jakarta

Dahar, R.W., 1989. Teori-Teori Belajar.
Depdikbud. Dirjen Dikti. P2LPTK. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2004.
Kurikulum SMA tahun 2004. Direktorat

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta.

Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian
Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Mulyana, D. 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu

Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya.
Rosdakarya. Bandung.

Mulyasa. 2003. Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan
Implementasi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurgiyantoro, B. dkk., 2002. Statistik Terapan
Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Gadjah Mada
University Press. Yogyakarta.

Sanjaya, W., 2007. Strategi Pembelajaran,
Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.

Wiraatmadja, R. 2005. Metode Penelitian
Tindakan Kelas. Untuk Meningkatkan Kinerja
Guru dan Dosen, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

77

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



A SURVEY ON THE LECTURERS’ PERCEPTIONS OF THE
STRATEGIES IN WRITING APPROACHES

Eliwarti
Universitas Riau

ABSTRACT

The main objective of this study was to examine the lecturers’ perceptions of the strategies in writing
approaches: Process Approach (PA), Process-Genre Approach (PGA) and Product/Traditional Approach (PTA).
The subjects were 21 English language lecturers of FKIP of Riau University. Three sets of questionnaire with
five-point Likert scale were distributed to the subjects. Each set contains 15, 24 and 16 items respectively with
the highest score is 75, 120 and 80 in order. The level of perceptions was differentiated into three: Highly
Positive, Positive and Negative and the criteria applied to decide the lecturers’ level of perception was ≥ 70%.
The results showed that All lecturers had Positive and Highly Positive level of perception of the strategies in PA,
PGA and PTA and no lecturers had Negative perception of the strategies in those three writing instruction
approaches. One interesting finding was that the number of percentage of the lecturers’ perception of the
strategies in PA and PGA was exactly similar, 47.62% for Highly Positive level and 52.38% for Positive level.
Although most lecturers were in Positive level of perception for the three writing instruction approaches, their
perception of the strategies in PTA was the lowest percentage (38.10%) for the Highly Postitive level.

Key Words: Lecturers’ Perceptions, Writing Approaches
INTRODUCTION

Writing is considered to be a difficult and
complex skill to acquire, particularly for EFL
students. Writing requires performing a number of
activities that often need to be done simultaneously.
For instance, while expressing ideas students need
to think about the appropriate vocabulary, the
spelling of the words, mechanics, style as well as
the correct structure to use in arranging good
English sentences. The complexity of the writing
skill thus can affect EFL students’ writing
performance.

The complexity of writing skill is also
specified by Peha (2002) and Myles (2002). They
believe that writing skilll development involves
much more than the accurate use of grammar and a
good range of vocabulary, it is about the way that
ideas are ordered into sentences and paragraphs to
communicate to the reader of each particular piece
of writing (Creme and Lea 2008). Therefore, it is
quite reasonable that EFL students’ writing
performance is unsatisfactory.

There are several ways to cope with
students’ problems in essay writing. Al-Khasawneh
(2009) claims that teachers should employ multiple
teaching techniques in order to improve students’
writing performance. Babalola (2012) specifically
says that the reasons for students’ poor writing
performance can be grouped into two; teachers and
teaching methodology and students’ attitude and
motivation. Morgan, et.al (2007) suggests to
provide teachers with strategies for promoting
generalization of writing skills in each stage of the
writing process: prewriting, drafting, revising,
editing, and publishing. These ideas are mostly
concerned with the teaching strategies, teaching
methods and teaching techniques used by the
teacher. Therefore, the students’ writing problems

can be minimized and solved by professional
English teachers that employ multiple teaching
strategies and appropriate teaching methods in their
writing instructions.

In addition to the teaching strategies,
methods and techniques used by the teacher in the
teaching of writing, another factor which is also
very important and plays a very important role in
improving students’ writing performance is lecturer
perception. Perception is the process of
interpreting and organizing sensation in order to
produce a meaningful experience (Lindsay and
Norman 1977). They add that perception describes
someone’s experience and it particularly involves
the process of sensory input. Lecturer perceptions
of the strategies in the writing instruction
approaches might influence his/her choices of the
strategies, methods and techniques used in the
teaching of writing. Therefore, lecturers can have
certain perception of the strategies in writing
instruction approaches which can be either
negative, positive or highly positive.

The purpose of this study was to examine
the lecturers’ perceptions of the strategies in writing
approaches: Process Approach (PA), Process-Genre
Approach (PGA) and Product/Traditional Approach
(PTA). Specifically, the study aimed to describe the
lecturers’ perceptions of the approach incorporated
in the teaching of EFL writing.

Approaches to Teaching Writing
Tribble (2009) identifies three main

approaches of the teaching of writing: focusing on
form, on the writer, and on the reader. In addition to
the three approaches, there is another approach
which  synthesizes the focuss on the writer and the
reader, which is called Process-Genre Approach
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(Badger and White 2000). Each approach is
discussed in the following paragraphs.

Product/Traditional Approach (PTA)
Product/Traditional Approach (PTA) is

grounded on behaviorist principles and relates
language teaching to linguistic forms, separate
linguistics skills and habit formation. Tribble
(2009) claims that in PTA the focus is on form.
PTA is a traditional, text-based approach which is
still used in many materials today. In this approach,
the teacher often presents some texts for students to
imitate or adapt. Errors are considered as something
that should be corrected, or if possible, eliminated.
The teacher’s main role is to instill notions of
correctness and conformity.

Process Approach (PA)
Process Approach is an approach where

students focus on the process of how they produce
their writing rather than on the product. By
focusing on the writing process, students
understand more about themselves and are expected
to find out how to work through their writing.
Applebee (1986 cited in Kroll 1990:96) explains
that the process approach “provided a way to think
about writing in terms of what the writer does
(planning, revising, and the like) instead of what
the final product looks like (patterns of
organization, spelling, and grammar)”. Therefore,
students are considered as central in learning.
Through the writing process, students need to
maximize their writing abilities in both knowledge
and skills. This can be done with help and
cooperation from the teacher/lecturer and other
students. It also encourages students to feel free to
express thoughts or feelings by providing them with
enough time and opportunity to reconsider and
revise their writing. At each step, students are
encouraged to get assistance from lecturers.

Genre Approach (GA)
Genre Approach (GA) is grounded on the

systemic functional model that refers to the theory
of genre as theory of language use, which describe
the relationship between the context and the
language used (Gee 1997). Halliday (1994 cited in
Yasuda 2011) describes that genre draws on
systemic functional linguistics (SFL) which uses
language as a resource for making meaning in a
certain context of use, not as a set of fixed rules and
structures. The important aspect is the social aspect
uses of language based on context. In addition, it is
believed that language is a tool for teachers to use
in teaching and learning process.

Process-Genre Approach (PGA)
Frith (2006) and Goa (2007) contend that

the PGA is a hybrid, the combination of two
approaches which considers the development of

writing skills as well as the conventions, concepts
which are from the genre approaches but also keeps
the process philosophy. The samples of the
conventions and concepts from GA are the
knowledge of context and the purpose of writing
and language features; while the sample from
process writing are writing skills development and
students’ response. Goa (2007) further clarifies
that PGA does not only characterize the students’
creative thinking and how writers form text, but
also the knowledge of linguistic features as well as
specific discourse community where a particular
genre performs.

METHODOLOGY

This is a descriptive research which assess
the lecturers’ perceptions of the strategies in the
three writing approaches: PA, PGA and PTA in the
teaching of writing in EFL classroom. The
questionnaire is constructed based on the strategies
of each particular approach. The questionnaire for
the PA is constructed based on the strategies in PA:
prewriting, drafting, revising, and editing; the
questionnaire for the PGA is constructed based on
the strategies in the PGA: preparation, modeling,
planning, joint constructing, independent
constructing, and revising and editing; and the
questionnaire for the PTA is constructed based on
the strategies in the the PTA: familiarization,
controlled writing, guided writing and free writing.
Therefore, there are three sets of questionnaire
which are used for all the subjects.

The structure of the items in the
questionnaire is built and guided by relevant
research in the field of writing instruction approach.
For the specific content of the items, they are
developed based on various readings in writing
instruction approaches. There are 16 items for the
PA, 30 items for the PGA and 18 items for the PTA
altogether. As a result of the validation and
feedback from the experts, the lecturer
questionnaire is then left 15 items for the PA, 27
items for the PGA and 16 items for the PTA. The
Likert Scale which consists of statements of
agreement information is used. The scales used are:
Strongly Agree (SA), Agree (A), Neutral (N),
Disagree (D), and Strongly Disagree (SD) (Setiyadi
2006). Furtheremore, there are twenty seven
English language lecturers altogether. Because of
several reasons and conditions, twenty one
lecturers participated in this study.

To provide the answers to the questions
posed in the study, the lecturers’ perception of the
strategies in writing approaches (PA, PGA and
PTA) in the teaching of EFL writing were analyzed
through percentage. They were differentiated into
three different categories: Highly Positive, Positive,
and Negative. The criteria applied to decide the
students’ and the lecturer’s level of perception was
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≥ 70%. Therefore, the level of perception was
considered to be negative if the score was below
70%.

RESULTS AND DISCUSSION

There were 21 lecturers and the number of
items in PA, PGA and PTA questionnaire was 15,
24 and 16 respectively. Therefore, the highest score

of lecturer questionnaire in PA, PGA and PTA with
five-point Likert scale was 75, 120 and 80 in order.
The level of perceptions was also differentiated into
three: Highly Positive, Positive and Negative and
the criteria applied to decide the students’ level of
perception was ≥ 70%. Lecturer questionnaire on
the strategies in PA, PGA and PTA is discussed in
the following table.

Lecturer Questionnaire (PA, PGA and PTA)
Approaches Range of Score Level of

Perception
Number of
Lecturer

Percentage
%

Process Approach
(PA)

65 - 75
52.5 - 63.75

0 - 52.5

Highly Positive
Positive
Negative

10
11
0

47.62%
52.38%

0%
Process-genre

Approach (PGA)
103 - 120

84 - 102
0 - 84

Highly Positive
Positive
Negative

10
11
0

47.62%
52.38%

0%
Product/Traditional

Approach (PTA)
69 - 80
56 - 68

0 - 56

Highly Positive
Positive
Negative

8
13
0

38.10%
61.90%

0%

All lecturers had Positive and Highly
Positive level of perception of the strategies in PA,
PGA and PTA and no lecturers had Negative
perception of the strategies in those three writing
instruction approaches. One interesting finding was
that the number of percentage of the lecturers’
perceptions of the strategies in PA and PGA was
exactly similar, 47.62% for Highly Positive level
and 52.38% for Positive level. In addition, the
percentage between the Highly Positive and
Positive level was also nearly similar. Although
most lecturers were in Positive level of perception
for the three writing instruction approaches, their
perception of the strategies in PTA was the lowest
percentage (38.10%) for the Highly Positive level.

Conclusion
The data from lecturers of the English

study program showed that the majority of lecturers
had Positive perceptions of the strategies in PA,
PGA and PTA in the teaching of writing in EFL
classroom. As a matter of fact, the percentage of the
lecturers’ perceptions of the strategies in PA and
PGA was exactly similar, 47.62% for Highly
Positive level and 52.38% for Positive level.
However, if it is compared with PTA, the
percentage of the lecturers’ perception for the
Highly Positive level in PA and PGA (47.62%) was
higher than that of in PTA (38.10%). Therefore, it
can be concluded that the lecturers’ perceptions of
the strategies in PTA were the lowest compared to
the strategies in PA and PGA.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENCERITAKAN KEMBALI ISI
CERPEN DENGAN STRATEGI THINK TALK WRITE PADA SISWA

KELAS IX 5 SMP N 1 UJUNGBATU
TAHUN AJARAN 2014/2015
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menceritakan kembali isi cerpen
siswa kelas IX5 SMP Negeri 1 Ujungbatu dengan menggunakan strategi pembelajaran Think Talk Write.
Melalui strategi pembelajaran Think Talk Write, peningkatan dapat dilihat secara proses maupun secara
produk. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Negeri 1 UJUNGBATU. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX 5 yang terdiri atas 34 siswa. Objek
penelitian ini adalah keterampilan bercerita. Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari empat
kompetensi setiap siklusnya, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini
dilakukan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi, angket, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan tes keterampilan bercerita.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket, lembar observasi, pedoman wawancara, tes bercerita,
catatan lapangan, dan lembar penilaian keterampilan bercerita siswa. Validitas yang digunakan dalam
penelitian ini adalah validitas proses, validitas dialogis, dan validitas hasil. Data yang diperoleh dianalisis
secara kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan strategi Think Talk Write dapat meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas IX 5 SMP
Negeri 1 Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. Peningkatan tersebut ditunjukkan dari kualitas proses
pembelajaran yang tercermin dari keaktifan, perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran, minat siswa
selama pembelajaran, keberanian siswa bercerita di depan kelas. Peningkatan secara produk dapat dilihat
dari skor rata rata keterampilan bercerita dari pratindakan sampai siklus II. Pada pratindakan, skor rata-
rata kelas yang diperoleh sebesar 16,82, kemudian meningkat menjadi 21,55 pada siklus I dan meningkat
lagi menjadi 28,39 pada siklus II. Peningkatan skor rata-rata dari siklus I hingga siklus II sebesar 6,34
sedangkan skor rata-rata kelas dari pratindakan hingga siklus II sebesar 12,10.

Kata Kunci : keterampilan bercerita, strategi pembelajaran Think Talk Write 1

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah salah satu bentuk

perwujudan kebudayaan manusia yang  dinamis
dan sarat perkembangan. Oleh karena itu,
perubahan atau perkembangan pendidikan
adalah hal yang memang seharusnya terjadi
sejalan dengan perubahan budaya kehidupan.
Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan
pada semua tingkat perlu terus dilakukan
sebagai antisipasi kepentingan masa depan.
Pendidikan yang mampu mendukung
pembangunan di masa mendatang adalah
pendidikan yang mampu mengembangkan
potensi peserta didik dan kualitas pembelajaran.

Peningkatan kualitas pembelajaran
merupakan salah satu peningkatan mutu
pendidikan secara keseluruhan. Upaya
peningkatan mutu pendidikan adalah bagian
terpadu dari upaya peningkatan kualitas
manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian
maupun tanggung jawab sebagai warga Negara.

Dalam proses pembelajaran sehari-hari
kita sebagai seorang pendidik sering dihadapkan
pada berbagai masalah. Permasalahan yang
timbul disebabkan oleh berbagai hal, antara
lain: kurangnya inovasi guru ketika melakukan
pembelajaran dikelas, kurangnya penggunaan
media, kurangnya pemilihan strategi yang tepat
dan benar, tidak adanya penerapan model-model
pembelajaran untuk meimbulkan ketertarikan
peserta didik, tidak adanya variasi tempat
pelaksanaan pembelajaran serta penentuan
sistem penilaian yang kurang tepat.

Untuk standar kompetensi berbicara di
kelas IX 5 salah satunya adalah menceritakan
kembali isi cerpen. Dari sudut keterampilan
berbahasa, berbicara memiliki peran dalam
pembentukan kemampuan aspek yang lain
seperti menyimak, membaca, dan menulis.
Salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan berbicara adalah penguasaan
bahan/materi. Materi tersebut dapat digali dan
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diperoleh dari aktivitas menyimak dan
membaca. Kegiatan berbicara dilakukan
seseorang setiap hari paling tidak untuk
memenuhi kebutuhannya sebagai manusia
dalam peristiwa apapun. Karena keterampilan
berbicara sudah terbiasa dilakukan dalam
pembelajaran kompetensi tersebut siswa dapat
75% tuntas hasil pembelajarannya. Namun,
kenyataannya di kelas IX 5 SMPN 1 Ujungbatu
pada kompetensi dasar menceritakan kembali isi
cerpen hanya mencapai 55%. Dengan demikian,
di kelas tersebut dapat dikatakan tidak tuntas
secara klasikal.

Berdasarkan hasil observasi awal di
kelas IX 5 SMP N1 Ujungbatu beberapa siswa
masih sulit untuk mengemukakan ide, pikiran,
atau gagasan ke dalam bentuk kata-kata.
Kendala yang dihadapi siswa antara lain, rasa
malu, gerogi, dan tidak berani siswa untuk
mengutarakan gagasan, ide, atau pendapatnya
dalam kegiatan bercerita, proses berbicara
masih banyak siswa yang kurang serius dan
aktif dalam proses pembelajaran bercerita.

Melihat semua permasalahan yang ada
pada siswa kelas IX 5 SMP N 1 Ujungbatu,
perlu digunakan strategi pembelajaran yang
menarik agar mampu meningkatkan proses
pembelajaran bercerita siswa.

BAHAN DAN METODOLOGI
Penelitian dilakukan dikelas IX 5 SMP Negeri 1
Ujungbatu yang beralamat Jalan Jendral
Sudirman 154 Ujungbatu Rokan Hulu.
Penelitian ini dilakukan pada awal semester
ganjil tahun ajaran 2014/2015 yaitu pada bulan
September 2014. Subjek penelitian adalah siswa
kelas IX 5 dengan jumalah siswa 34 orang.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan
kelas (PTK). Dalam penelitian ini dilaksanakan
dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat
langkah yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana

Rencana penelitian merupakan tindakan
fleksibel, dan refleksibel. Rencana tindakan
yang tersusun dan mengarah pada tindakan ini
dimaksudkan bahwa rencana yang dibuat harus
melihat permasalahan di depan sehingga semua
tindakan sosial dalam batas tertentu tidak dapat
diramalkan. Fleksibel berarti rencana harus
dapat diadaptasikan dengan faktor-faktor tak
terduga yang muncul selama proses tindakan.
Reflektif diartikan bahwa rencana harus dibuat
berdasarkan hasil pengamatan awal yang
refleksif dan sesuai dengan kenyataan dan
permasalahan yang muncul.
2. Tindakan

Tindakan disini adalah tindakan yang
dilakukan secara sadar dan terkendali, yang

merupakan variasi praktik yang cermat dan
bijaksana. Dari pengertian tersebut, disimpulkan
bahwa tindakan haruslah mempunyai inovasi
baru meskipun tidak harus mutlak dilaksanakan
semua. Yang perlu diperhatikan bahwa tindakan
harus mengarah pada perbaikan dari keadaan
sebelumnya.
3. Observasi

Observasi berfungsi untuk
mendokumentasi pengaruh tindakan terkait
bersama proses. Observasi merupakan landasan
dari bagi refleksi tindakan saat itu dan dijadikan
orientasi pada tindakan yang akan datang.
Selain itu, observasi harus bersifat responsif,
terbuka pandang dan pikiran.
4. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan mengingat
dan merenungkan kembali suatu tindakan persis
seperti yang telah dicatat dalam observasi.
Kegiatan refleksi merupakan kegiatan
memaknai proses, persoalan, dan kendala yang
munculselama proses tindakan.

Instrumen penelitian adalah alat yang
dipakai untuk mengumpulkan data dalam
penelitian.
1. Angket

Penyusunan angket diharapkan untuk
mendapatkan data tentang proses pembelajaran
keterampilan bercerita yang berlangsung pada
siswa.
2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk
mendata, memberikan gambaran proses
pembelajaran keterampilan berdiskusi di kelas.
Tabel 3.1 Pedoman Observasi Pembelajaran

Keterampilan Bercerita Siswa
No Aspek yang diamati Skala

skor
Jumlah

skor
1 Keaktifan 5 4 3 2 1

2 Perhatian dan
konsentrasi
siswa pada pelajaran

5 4 3 2 1

3 Minat siswa selama
pembelajaran

5 4 3 2 1

4 Keberanian siswa
bercerita di depan
kelas

5 4 3 2 1

Keterangan:
Skor 5 : Sangat baik
Skor 4 : Baik
Skor 3 : Cukup
Skor 2 : Kurang
Skor 1 : Sangat kurang

3. Catatan Lapangan
Catatan lapangan adalah riwayat tertulis,

deskriptif, longitudial, tentang apa yang
dikatakan atau dilakukan guru maupun siswa
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dalam situasi pembelajaran dalam suatu jangka
waktu
4. Lembar Penilain Keterampilan bercerita

Lembar penilaian keterampilan bercerita
siswa oleh peneliti digunakan sebagai instrumen
penskoran untuk menentukan tingkat
keberhasilan keterampilan bercerita.

Pengumpulan data berupa angket,
pengamatan, wawancara, catatan lapangan,
rekaman kegiatan, dan tes.

Kriteria keberhasilan tindakan dalam
penelitian tindakan kelas ini ditandai dengan
adanya perubahan menuju arah perbaikan.
Indikator keberhasilan tindakan terdiri atas
keberhasilan proses dan produk
1. Indikator Keberhasilan Proses

Peningkatan secara proses dapat dilihat
dari beberapa aspek, yaitu (1) keaktifan, (2)
perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran,
(3) minat siswa selama pembelajaran, (4)
keberanian siswa bercerita di depan kelas.
Setelah diberi tindakan menggunakan strategi
pembelajaran Think Talk Write siswa memiliki
rasa emangat atau bergairah dalam
pembelajaran dan fokus perhatian siswa dalam
pembelajaran bercerita menjadi lebih tinggi.
Proses pembelajaran sudah tertib dan guru
menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Indikator Keberhasilan Produk

Peningkatan secara produk dapat dilihat
dari beberapa aspek yaitu, (1) pelafalan, (2)
kosakata, (3) struktur, (4) kesesuaian isi/urutan
cerita, (5) kelancaran, (6) gaya (ekspresi), (7)
keterampilan mengolah/mengembangkan ide
cerita. Kreteria keberhasilan secara produk
dapat dilihat dari keberhasilan siswa
berdasarkan peningkatan jumlah skor rata-rata
yang diperoleh pada setiap siklus, apabila 75%
siswa kelas IX 5 SMP Negeri 1 Ujungbatu
mendapatkan skor lebih dari atau sama dengan
26 dari skor maksimal 35 setelah dikenai
tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Tindakan

I. Pratindakan
Pelaksanaan  pertemuan pertama

(Pratindakan) dilaksanakan pada hari Sabtu 6
September 2014 pukul 08.20 sampai 09.40
WIB.

Guru mulai menerangkan tentang apa itu
cerpen, unsur-unsur apa yang digunakan untuk
menceritakan kembali isi cerpen. Setelah
menerangkan guru menunjuk siswa untuk
bercerita di depan kelas ternyata siswa tersebut
menggunakan istilah bahasa daerah, kata yang
dipakai dalam menyambung cerita selalu
menggunakan kata setelah itu dan kata lalu

sehingga teman-temannya menirukan kata-kata
tersebut suasana kelas menjadi ramai. Siswa
yang maju kedua saat bercerita kelihatan lancar
namun ceritanya selalu diulang sehingga cerita
sulit dipahami. Siswa yang lain banyak
menanyakan kejadian pada setting tertentu yang
terlewat konfliknya. Siswa ketiga dalam
bercerita sering ketawa sendiri. Sikapnya masih
malu-malu dan dan suaranya bergetar. Siswa
tersebut masih demam panggung atau grogi
sehingga apa yang diceritakannya sekenanya
atau tidak sesuai dengan isi cerpen.

II. Siklus I
1) Pertemuan 1 pada siklus 1

Pelaksanaan pertemuan 1 dilaksanakan
pada hari Selasa 9 September 2014 pukul 07.40
sampai 09.00 WIB. Pada tahap siklus I ini, guru
menjelaskan mengenai strategi Think Talk Write
dan aplikasinya dalam kegiatan bercerita. Guru
memberi kesempatan kepada siswa untuk
bertanya apabila kurang jelas.

Setelah semua siswa membaca cerpen
tersebut guru memperintahkan agar siswa
bercerita didepan kelas. Namun, siswa tampak
tidak berani untuk menceritakan didepan kelas.
Siswa yang sudah menceritakan isi cerpen di
depan kelas di perintahkan untuk menuliskan
kembali di kertas tentang apa ide pokok cerpen
tersebut. Siswa sangat antusias dengan
pembelajaran ini, namun ada siswa yang tampak
ramai saat temannya bercerita di depan kelas.
Diakhir pembelajaran guru menunjuk siswa
untuk meninjau ulang pembelajaran apa yang
sudah dilalui. Guru memberikan refleksi terkait
pembelajaran bercerita.
2) Pertemuan 2 pada siklus 1

Pelaksanaan pertemuan 2 Siklus I
dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September
2014 pukul 08.20 sampai 09.40 WIB.

Guru mengkondisikan siswa agar siap
untuk menerima pelajaran. Guru bertanya
kepada siswa siapa yang berani maju terlebih
dahulu? Beberapa siswa langsung mengangkat
tangannya untuk diberikan kesempatan lebih
dulu dalam bercerita. Hampir semua anggota
kelompok mengangkat tangan untuk diberikan
kesempatan lebih dulu dalam bercerita.
Beberapa siswa dalam bercerita sudah cukup
lantang, kata-kata yang diucapkan jelas, istilah
asing yang terdapat dalam cerpen seperti “hand”
diucapkan sesuai bahasa Inggris, suaranya jelas
bisa terdengar sampai kelompok terdepan.
Intonasinya baik sehingga mudah untuk
memahami alur cerita.

Siswa suda bisa bercerita runtut sesuai
dengan ide pokok cerita cerpen. Isi cerita sesuai
dengan cerpen yang diceritakan, cerita yang
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disampaikan mudah dipahami, walaupun masih
ada siswa bercerita dengan banyak berhentinya
dan sering menyebutkan kata “eee”.

III. Siklus II
1) Pertemuan 1 pada siklus 2

Pelaksanaan  pertemuan 1 dilaksanakan
pada hari Selasa 16 September 2014 pukul
07.40 sampai 09.00 WIB. Guru menjelaskan
kembali mengenai menceritakan kembali secara
lisan isi cerpen menggunakan strategi
pembelajaran Think Talk write dan prosedur
pelaksanaannya. bahan diskusi. Judul cerpen
yang diambil sebagai bahan diskusi pada siklus
2 adalah Remaja Memperjuangkan Cita-cita.

Guru meminta siswa untuk lebih
memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam bercerita dan meminta siswa lebih aktif
dalam proses belajar mengajar. Dengan semakin
pahamnya siswa mengenai penerapan
menceritakan kembali secara lisan isi cerpen
menggunakan strategi pembelajaran Think Talk
write ini diharapkan terjadi peningkatan pada
aspek-aspek yang diharapkan pada kegiatan
bercerita. Tiap kelompok membagi tugas
masing-masing anggota mencari ide pokok
cerita. Lalu, siswa bekerja secara individual.
Siswa melakukan presentasi kelas untuk
menyamakan persepsi tentang ide pokok cerita.
Peneliti melakukan pengamatan terhadap
jalannya presentasi. Diakhir pembelajaran guru
menunjuk siswa untuk meninjau ulang
pembelajaran apa yang sudah dilalui. Guru
memberikan refleksi terkait pembelajaran
bercerita.
2) Pertemuan 2 pada siklus 2

Pelaksanaan pertemuan 2 Siklus 2
dilaksanakan pada hari Sabtu 20 September
2014 pukul 08.20 sampai 09.40 WIB.

Siswa dalam bercerita suaranya sudah
nyaring, kata-kata yang diucapkan sangat jelas,
istilah yang terdapat dalam cerpen diucapkan
sangat jelas, suaranya jelas bisa terdengar
sampai kelompok terdepan. Intonasinya baik
sehingga mudah untuk memahami alur cerita.
Dalam siklus II banyak peningkatan dalam
bercerita. Tidak dijumpai kata hubung untuk
mengaitkan ide pokok satu dengan lainnya.
Istilah-istilah yang dipergunakan sudah benar.
Ungkapan dari bahasa daerah sudah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Alur
cerita menjadi runtut dan isi cerpen menjadi
mudah untuk dipahami. Dalam bercerita runtut,
isi cerita sudah sesuai dengan cerpen yang
ditugaskan. Ide pokok cerita tidak melompat-
lompat sehingga mudah dipahami. Cerita sudah
detil sesuai dengan isi cerpen yang diceritakan..
Pada aspek ini, siswa secara keseluruhan cukup
lancar dalam bercerita walaupun siswa dalam

bercerita masih terdengar mengucapkan bunyi
”ee”.

Hampir semua siswa dalam siklus II
pertemuan 2 mengalami perubahan, mereka
sudah mengeluarkan kepercaya dirian dan grogi
tidak tampak seperti siklus I. Siswa pun
semakin merasa enjoy dalam menjalani
pelajaran ini. Hasil tulisan pun semakin ada
peningkatan. Guru memberikan refleksi dan
membagikan angket pascatindakan.

B. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Awal Keterampilan Mencerita

Kembali Isi Cerpen
Keterampilan awal menceritakan

kemabali isi cerpen siswa dilihat dari hasil
penilaian tes bercerita sebelum dikenai
tindakan. Tes pratindakan yang diberikan
kepada siswa dilakukan untuk memperoleh skor
untuk masing-masing aspek yang ada di dalam
pedoman penilaian tes keterampilan
menceritakan kembali isi cerpen. Lalu, dicari
skor rata-rata kelas pada setiap aspek
keterampilan bercerita. Skor rata-rata kelas
diperoleh dengan cara menghitung seluruh skor
tiap-tiap aspek dan membaginya dengan jumlah
siswa. Skor rata-rata yang diperoleh kemudian
dikategorisasikan.

2. Hasil Penelitian dengan Startegi Think
Talk Write
I. Siklus 1

a) Pengamatan proses

Pengamatan yang telah dilaksanakan
oleh peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan
tindakan masih terdapat kekurangan dan belum
menunjukkan hasil yang optimal. Masih
terdapat beberapa siswa yang masih kurang
paham mengenai proses pembelajaran
keterampilan bercerita menggunakan strategi
pembelajaran Think Talk Write. Kondisi
pembelajaran belum sesuai dengan yang
diharapkan, namun tetap menunjukkan adanya
peningkatan dalam beberapa aspek.

Perhatian siswa dalam pembelajaran
menceritakan kembali isi cerpen sudah mulai
terfokus pada pembelajaran dan keaktifan siswa
mulai meningkat. Siswa mulai berminat
mengikuti pembelajaran bercerita. Beberapa
siswa sudah mulai berani menceritakan kembali
isi cerpen walaupun belum gilirannya.

b) Pengamatan produk
Pengamatan produk dilakukan guru

dengan berpedoman pada lembar penilaian
keterampilan bercerita dengan kompetensi dasar
menceritakan kembali isi cerpen. Skor penilaian
keterampilan menceritakan kembali isi cerpen
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pada siklus I dapat dilihat dari peningkatan
keterampilan bercerita saat sebelum dikenai
tindakan menggunakan strategi Think Talk
Write. Berikut ini tabel Peningkatan
keterampilan menceritakan kembali isi cerpen
dari kegiatan pratindakan ke kegiatan bercerita
siklus I.

Peningkatan Nilai Rata-rata Tiap Aspek
Keterampilan Menceritakan

Kembali Isi Cerpen dari Pratindakan ke Siklus 1

II. Siklus 2
a) Pengamatan Proses

Pengamatan dilakukan oleh peneliti pada
saat pembelajaran bercerita berlangsung
meliputi aspek; (1) keaktifan, siswa aktif dalam
proses belajar mengajar, interaksi dengan guru
dan siswa lain terjalin dengan baik,
pembelajaran terjadi multi arah. (2) perhatian
dan konsentrasi siswa pada pelajaran, perhatian
siswa terhadap kegiatan pembelajaran baik,
konsentrasi pada proses belajar mengajar
semakin membaik (3) minat siswa selama
pembelajaran, minat siswa meningkat terhadap
pembelajaran bercerita antusiasme terhadap
kegiatan bercerita semakin baik. (4) keberanian
siswa bercerita di depan kelas, siswa berani
tampil ke depan kelas untuk bercerita dengan
kesadarannya sendiri tanpa penunjukkan dari
guru. Pembelajaran yang dilaksanakan pada
tahap siklus II ini semakin menarik dan
menyenangkan karena pemilihan topik yang
sesuai dengan usia. Siswa juga semakin fokus
pada proses pembelajaran yang berlangsung
sehingga keaktifan siswa juga meningkat.
Berkurangnya siswa yang ramai dan tidak
memperhatikan pembelajaran diskusi.

b) Pengamatan Produk
Secara produk, keberhasilan tindakan

dapat ditunjukkan dengan nilai keterampilan
bercerita siswa pada siklus II. Kegiatan
bercerita yang dilaksanakan pada siklus II ini
mengalami peningkatan dari tindakan
sebelumnya. Siswa mengalami peningkatan
pada setiap aspeknya dalam kegiatan
menceritakan kembali isi cerpen. Hasil
peningkatan keterampilan menceritakan
kemabali isi cerpen siswa pada siklus I dan
siklus II akan disajikan dalam tabel berikut.

Peningkatan Nilai Rata-rata Tiap Aspek
Keterampilan Menceritakan Kembali Isi Cerpen

dari Siklus 1 ke Siklus II

No Aspek
Siklus I Siklus II Pening-

katan
Rata-rata Rata-rata

1 Pelafalan 3.35 4.18 0.83
2 Kosa kata 3.29 4.12 0.83
3 Struktur 3.09 4.12 1.03
4 Kesesuaian

isi
2.94 3.88 0.94

5 Kelancaran 2.88 4.03 1.15
6 Gaya

(ekspresi)
2.97 4 1.03

7 Keterampil
an
mengolah/
mengemba
ngkan
ide pokok
cerita

3.03 4.06 1.03

Jumlah 21.55 28.39 6.84

Secara proses, telah terjadi peningkatan
pada proses pembelajaran bercerita. Siswa lebih
aktif dalam proses belajar mengajar. Perhatian
dan konsentrasi siswa dalam proses belajar
mengajar juda semakin meningkat. Siswa dalam
tindakan siklus II lebih berminat dalam
mengikuti pembelajaran. Keberanian siswa
dalam bercerita di depan kelas meningkat secara
signifikan.

Secara produk, peningkatan keterampilan
menceritakan kembali isi cerpen, dapat dilihat
dari hasil tes keterampilan bercerita di depan
kelas yang berupa tes lisan. Peningkatan
tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata kelas
pada tahap siklus 1 dan siklus 2 yang meliputi
peningkatan pada setiap masing-masing
aspeknya.

Hasil yang diperoleh dari siklus 2 baik
secara proses maupun produk telah
menunjukkan peningkatan yang optimal dan
memuaskan, sehingga peneliti tidak
melanjutkan pada tahap tindakan siklus
berikutnya.

No Aspek
Pratinda-

kan
Siklus I Pening-

katan
Rata-rata Rata-rata

1 Pelafalan 2.44 3.35 0.91
2 Kosa kata 2.38 3.29 0.91
3 Struktur 2.41 3.09 0.68
4 Kesesuaian

isi
2.5 2.94 0.44

5 Kelancaran 2.71 2.88 0.17
6 Gaya

(ekspresi)
2.29 2.97 0.68

7 Keterampil
an
mengolah/
mengemba
ngkan
ide pokok
cerita

2.09 3.03 0.94

Jumlah 16.82 21.55 4.73
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran Think
Talk write dapat digunakan acuan untuk
meningkatkan keterampilan berbicara siswa
kelas IX 5 SMP Negeri 1 Ujungbatu.
Peningkatan yang terjadi setelah dikenai
tindakan meliputi peningkatan proses dan
produk dideskripsikan sebagai berikut.
1. Peningkatan Proses

Peningkatan secara proses dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu (1) keaktifan
(2) perhatian dan konsentrasi siswa (3)
minat siswa selama pembelajaran (4)
keberanian siswa bercerita di depan kelas.
Setelah diberi tindakan menggunakan
strategi pembelajaran Think Talk Write
siswa memiliki rasa semangat atau bergairah
dalam pembelajaran dan fokus perhatian
siswa dalam pembelajaran bercerita menjadi
lebih tinggi. Proses pembelajaran sudah
tertib dan guru menjalankan tugasnya
dengan baik.

2. Peningkatan Produk
Peningkatan secara produk dapat dilihat dari
beberapa aspek yaitu, (1) pelafalan
(2) kosakata (3) struktur, (4) kesesuaian
isi/urutan cerita, (5) kelancaran, (6) gaya
(ekspresi), (7) keterampilan
mengolah/mengembangkan ide cerita.
Peningkatan secara produk dapat dilihat dari
skor rata-rata kelas yang diperoleh dari
tahap pratindakan sampai siklus II. Pada
tahap pratindakan skor rata-rata kelas yang
diperoleh sebesar 16,82 meningkat menjadi
sebesar 21,55 pada tahap siklus I. Meningkat
lagi menjadi 28,39 pada siklus II. Hasil dari
tindakan yang dilakukan hingga siklus II ini
telah memenuhi indikator keberhasilan
tindakan secara produk yaitu 75% siswa
mendapatkan skor lebih atau sama dengan
26. Seluruh siswa telah mendapatkan skor
lebih dari atau sama dengan 26.

Saran
− Bagi guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1

Ujungbatu sebaiknya memilih strategi
pembelajaran yang paling tepat untuk
pembelajaran bercerita dan dapat
memanfaatkan strategi pembelajaran Think
Talk Write sebagai salah satu strategi
pembelajaran dalam pembelajaran bercerita.

− Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat
membuat siswa untuk lebih aktif dan
dijadikan motivasi belajar bercerita sehingga

dapat meningkatkan keterampilan bercerita
di depan kelas.

− Bagi pihak sekolah, penelitian ini
diharapkan dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas belajar mengajar di
sekolah.
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IDENTIFIKASI KANDUNGAN BORAKS DAN FORMALIN PADA BAKSO
DI PASIR PENGARAIAN

Eti Meirina Brahmana
Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pasir Pengaraian
e-mail: ety.birink@yahoo.com

ABSTRAK
Penelitian identifikasi boraks dan formalin ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kandungan boraks dan

formalin pada Bakso di Pasir Pengaraian. Identifikasi kandungan boraks dilakukan di Laboratorium Biologi FKIP UPP
dengan 13 sampel dari penjual bakso yang ada di Pasir Pengaraian. Jenis penelitian ini adalah semikuantitatif, pengujian
kandungan zat ini dilakukan dengan menggunakan Tes Kit Boraks untuk identifikasi boraks dan Tes Kit Formalin untuk
identifikasi Formalin. Berdasarkan hasil indentifikasi terdapat 0% pengguna boraks oleh penjual bakso di Pasir Pengaraian
dan 85% pengguna formalin oleh penjual bakso di Pasir Pengaraian.
Kata Kunci: Bakso, Boraks, Formalin, Identifikasi

PENDAHULUAN
Dalam pengolahan makanan selalu dituntut untuk
menghasilkan produk makanan yang disukai dan
bermutu baik, serta aman untuk dikonsumsi
(Widianingsih, 2006). Beberapa bahan atau zat yang
sering disalah gunakan dalam pengolahan makanan
karena bersifat toksis antara lain boraks dan formalin.
Boraks sering dimanfaatkan sebagai pengawet,
sekaligus sebagai pengenyal makanan misalnya pada
bakso (Junianto, 2013), Tetapi, penggunaan borak dan
formalin dapat merusak sistem saraf pusat dan
serebrospinal (Yuliarti, 2007). Gejala keracunan
boraks adalah pusing, badan malas, depresi, delirium,
muntah, diare, kram, kejang, koma, kolaps dan
sianosis (Khamid, 2006). Kontaminasi formaldehida
dalam bahan makanan sangat membahayakan tubuh.
(Norliana et al., 2009). Formaldehida dapat
menyebabkan kanker saluran pernapasan dan
meningkatkan resiko leukimia. International Agency
for Research on Cancer (IARC) mengklasifikasikan
formaldehida ke dalam kelompok 1 (carcinogenic to
humans) (IARC, 2006).

Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan
Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang
Bahan Tambahan Pangan (BTP), jenis bahan
tambahan pangan golongan pengawet yang dilarang
penggunaannya dalam produk pangan antara lain
adalah formalin dan asam borat. Namun, dalam
kenyataannya masih ada sekelompok masyarakat
yang memanfaatkan formalin sebagai pengawet
makanan, termasuk produk-produk perikanan dan
peternakan (Rohman dan Sumantri, 2007). Formalin
dipilih karena harganya murah, mudah didapat,
pemakaiannya pun tidak sulit, dan sangat diminati
sebagai pengawet oleh produsen pangan yang tidak
bertanggung jawab (Yuliani, 2007).

Formalin biasanya digunakan sebagai bahan
pengawet mayat dan pengawetan hewan untuk
penelitian. Formalin juga berfungsi sebagai
desinfektan, antiseptik, antihidrolik serta bahan baku
industri pembuatan lem plywood, resin dan tekstil
(Saparinto & Hidayati, 2010). Sedangkan Asam Borat
atau yang dikenal dengan nama boraks dalam

kesehariannya berfungsi sebagai pembersih,
fungisisda, herbisisda dan insektisida yang bersifat
toksik pada manusia (Eka, 2013).

Walaupun formalin dan boraks telah jelas
dilarang penggunaannya pada makanan, tetapi pada
kenyataannya masih terdapat makanan yang dijajakan
menggunakan bahan tersebut, salah satunya adalah
bakso. Bakso merupakan bola daging hasil campuran
tepung tapioka dan daging adalah salah satu makanan
yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena
harganya yang relatif murah dan mudah ditemui
dimana-mana. Akses yang mudah serta banyaknya
peminat membuat para pedagang ramai-ramai
menggunakan bahan tambahan pangan mulai dari
yang alami hingga bahan kimia yang dilarang
penggunaannya seperti formalin dan boraks. Hal ini
bertujuan untuk mencegah bakso menjadi rusak dan
cepat basi.

Tingkat pengetahuan yang rendah mengenai
bahan tambahan pangan merupakan faktor utama
penyebab penggunaan boraks dan formalin pada
bahan pangan. Beberapa survei menunjukkan bahwa
alasan produsen menggunakan formalin dan boraks
sebagai bahan pengawet karena daya awet dan mutu
hasil olahan pangan yang dihasilkan menjadi lebih
baik serta harga yang murah tanpa peduli akan bahaya
yang ditimbulkan. Hal tersebut juga ditunjang oleh
prilaku konsumen yang cenderung untuk membeli
makanan yang harga murah tanpa mengutamakan
kualitas sehingga penggunaan bahan tambahan
pangan dianggap sebagai hal biasa (Cahyadi, 2008).

Beberapa penelitian yang telah di lakukan yaitu
penelitian Padmaningrum dan Purwaningsih (2007)
disimpulkan bahwa bakso yang disukai mempunyai
kandungan zat aditif formalin, boraks dan fosfat.
Penelitian Suntaka, Joseph dan Sondakh (2014)
disimpulkan terdapat 1 kios bakso yang menggunakan
formalin dalam bakso yang di sajikan dam 7 kios
bakso yang menggunakan pengenyal boraks pasa
bakso yang disajikan. Berdasarkan penjelasan tersebut
maka dilakukannya penelitian untuk mengetahui
kandungan boraks dan formalin pada bakso yang ada
di Pasir Pengaraian.
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BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari
hingga Juni 2016 di Laboratorium Program Studi
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pasir
Pengaraian.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penenlitian ini adalah seluruh bakso
yang ada di pasir pengaraian. Sedangkan sampel
penelitian diambil dengan cara purposive sampling,
dimana bakso diambil dari beberapa penjual dengan
pertimbangan banyaknya pembeli. Sampel yang
akan diuji sebanyak 13 sampel yang dianggap dapat
mewakili pasir pangaraian.

Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan adalah pipet tetes, gelas
ukur, tabung reaksi, batang pengaduk, mortal, pisau
dan hot plate, labu ukur. Bahan-bahan yang
digunakan adalah yaitu Bakso (Sampel), aquades,
Tes Kit Boraks (TKB) dan Tes Kit Formalin (TKF).

Prosedur Kerja
1. Prosedur Uji Boraks
Sebanyak 10 gram sampel di lumatkan sampai
lembut dan ditambah dengan air. Kemudian sampel
ditetesi dengan 10 reagen cair TKB dan 5 mL air
yang mendidih, lalu diaduk selama 1 menit.

2. Prosedur Uji Boraks
Sebanyak 10 gram sampel di lumatkan sampai
lembut dan ditambah dengan air panas sebanyak 20
mL, lalu diaduk dan dibiarkan hingga dingin.
Sebanyak 5 mL air dari sampel diteteskan dengan
Reagen A da B TKF masing-masing sebanyak 4
tetes. Selanjutnya sampel di aduk dan ditunggu 5-
10 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisa Boraks
Analisa boraks dilakukan menggunakan tes kit Easy
Test Kit. Prinsip dari pengujian ini adalah
pembentukan senyawa rosocyanine yang berwarna
merah dari reaksi antara boron yang terkandung dalam
senyawa boraks dan kurkumin dalam suasana asam.
Senyawa rosocyanine inilah yang menjadi indikator
ada tidaknya boraks dalam bakso yang dianalisa.

Boraks termasuk kelompok mineral borat yang
merupakan senyawa kimia alami yang tersusun dari
atom boron (B) yang merupakan logam berat dan
oksigen(O).

Hasil analisa menunjukkan bahwa dari 13
sampel bakso, 100% (Gambar 1) diantaranya negatif
mengandung senyawa berbahaya boraks. Berdasarkan
hasil tersebut, diketahui semua penjual bakso tidak
menggunakan boraks karena boraks sebetulnya sudah
dilarang penggunaannya oleh pemerintah sejak juli
1978 dan diperkuat lagi dengan SK Menteri Kesehatan
RI No.722/Menkes/Per/Per/IX/1988 (Winarno, 1997).

Mengkonsumsi makanan yang mengandung
boraks memang tidak akan langsung berakibat buruk
terhadap kesehatan, tetapi boraks yang sedikit ini akan
diserap dalam tubuh konsumen secara akumulatif.
Selain melalui saluran pencernaan, boraks juga bisa
diserap melalui kulit. Boraks yang terserap dalam
tubuh ini akan disimpan secara akumulatif di dalam
hati, otak, dan testes (buah zakar).

Gambar 1. Hasil Analisa Boraks

Daya toksitasnya adalah LD-50 akut 4,5-4,98
gr/kg berat badan (tikus). Dalam dosisi tinggi, boraks
di dalam tubuh manusia bisa menyebabkan pusing-
pusing, muntah, mencret, kram perut, dan lain-lain
(Cahyadi, 2006). Dosis fatal penggunaan boraks
adalah 5-20 g/hari (Badan POM, 2002). Sedangkan
menurut standar internasional dosis fatal boraks
berkisar 3-6 g/hari untuk bayi dan anak kecil, untuk
orang dewasa sebanyak 15-20 g/hari (dalam WHO,
1998).

b. Analisis Formalin
Analisa formalin dilakukan menggunakan tes kit
Merckoquant. Metode pengujian ini yaitu dengan
mereaksikan formaldehid dengan 4-amino-3
hydrazino-5-mercapto-1,2,4-treazole untuk
membentuk senyawa purple-red tetrazine.

Konsentrasi formaldehid diukur secara
semikuantitatif dengan perbandingan visual antara
zona reaksi yang terbentuk dalam strip tes dengan
skala warna yang ada. Berdasarkan hasil analisa
yang telah dilakukan, 85% sampel bakso yang
terdeteksi kandungan formalinnya (Gambar 2).
Pada umumnya penambahan formalin dalam bahan
pangan adalah sebagai bahan pengawet.

Gambar 2. Hasil Analisa Formalin
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Formalin jika termakan, dalam jangka pendek
tidak menyebabkan keracunan, tetapi jika tertimbun
di atas ambang batas dapat mengganggu kesehatan.
Ambang batas yang aman adalah 1 miligram
perliter. Bahaya formalin dalam jangka pendek
(akut) adalah apabila tertelan maka mulut,
tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit jika
menelan, mual, muntah dan diare, kemungkinan
terjadi pendarahan, sakit perut yang hebat, sakit
kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang,
tidak sadar hingga koma. Selain itu juga dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan hati, limpa,
pankreas, susunan syaraf pusat dan ginjal. Bahaya
jangka panjang adalah iritasi saluran pernafasan,
muntah-muntah dan kepala pusing, rasa terbakar
pada tenggorokan, penurunan suhu badan dan rasa
gatal di dada. Konsumsi formalin pada dosis sangat
tinggi dapat mengakibatkan konvulsi (kejang-
kejang), haematuri (kencing darah) dan
haematomesis (muntah darah) yang berakhir
dengan kematian (Cahyadi, 2008).

Penggunaan formalin untuk bahan pangan
dilarang karena tidak sesuai dengan Undang –
Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan PP
Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan
Gizi pangan. Sedangkan tata cara perniagaannya
diatur dengan keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 254/MMP/Kep/7/2000.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
Semua penjual bakso yang ada di Pasir Pengaraian
tidak menggunakan Boraks (0%) DAN Sebanyak 85%
penjual bakso di Pasir Pengaraian menggunakan
Formalin.
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Authentic Teaching Materials Berbasis English for Specific Purposes (ESP) dalam
Mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Fadly Azhar
Prodi. Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Abstrak

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menaungi masyarakat yang berdomisili disepuluh negara ASEAN
seperti Brunei Darussalam, Indonesia. Kamboja, Laos, Malaysia, Miyanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste,
dan Vietnam telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2016. Sebagai konsekuensinya, Bahasa Inggris sebagai alat
komunikasi dalam mengantisipasi MEA sangatlah memainkan peran yang signifikan. Untuk mengantisipasi
konteks ini, maka pengembangan materi ajar baik yang diajarkan di sekolah maupun di perguruan tinggi sudah
saatnya berorientasi kepada materi ajar otentik (authentic materials). Materi ajar otentik secara umum dapat
didefinisikan sebagai materi ajar yang dikutip dari berbagai sumber seperti majalah, surat kabar, surat undangan,
pengumuman, layanan pesan singkat, iklan, brosur, dan berbagai jenis teks pendek lainnya. Makalah ini
menjelaskan tentang berbagai sistem pengembangan materi ajar otentik yang lebih berbasis pada pengajaran
Bahasa Inggris untuk tujuan khusus (English for Specific Purposes) yang dalam konteks ini meliputi
keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam mengantisipasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA).

Keywords: authentic teaching materials, MEA, ESP

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Perserikatan negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN) yang terdiri Brunei Darussalam,
Indonesia. Kamboja, Laos, Malaysia, Miyanmar,
Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam
telah sepakat melaksanakan Masyarakat Ekonomi
Asean (MEA) pada tanggal 1 Januari 2016. Sasaran
dari MEA ini adalah menciptakan kerjasama di
berbagai sektor yang lebih luas lagi dikalangan
negara-negara ASEAN seperti bidang
ketenagakerjaan, perdagangan, perbankan,
pendidikan, kesehatan, serta social kemasyarakatan
lainnya. Dalam konteks ini, masalah yang akan
dibahas adalah bidang pendidikan terutama yang
berkenaan dengan pengajaran Bahasa Inggris di
tingkat sekolah menengah pertama, menengah atas,
kejuruan maupun perguruan tinggi di seluruh
Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau
khususnya.

Kurikulum Bahasa Inggris dari Masa ke Masa

Kurikulum 1974 yang berfokus pada grammar-
translation-method melatih kemampuan peserta
didik menguasai tatabahasa Bahasa Inggris.
Kurikulum 1984 yang berorientasi pada
communicative approach memperkuat kemampuan
peserta didik pada keterampilan berbicara.
Kurikulum 1994 yang berorientasi pada meaningful
language learning meningkatkan keterampilan
peserta didik dalam penggunaan Bahasa Inggris
secara lebih bermakna. Kurikulum 2004 yang
terfokus pada competency-based curriculum
meningkatkan keterampilan peserta didik tidak

hanya dalam keterampilan berbahasa (language
skills) yang mencakup listening, speaking, reading,
dan writing tetapi juga memiliki kecakapan hidup
(life skills) berdasarkan visi & misi sekolah serta
berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah
tersebut. Misalnya, sekolah tersebut terletak di
daerah perkebunan sawit, maka life skills yang
paling tepat adalah pengenalan, pembibitan,
penanaman, dan pemeliharaan kelapa sawit.

Seterusnya,  Kurikulum 2006 yang berorientasi
pada school-based curriculum yakni menekankan
pada keleluasan sekolah untuk memberikan
penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup
penilaian tulis, diri/teman sebaya, kinerja, produk,
proyek, portofolio, dan sikap. Akhirnya, Kurikulum
2013 yang berorientasi pada scientific approach
meningkatkan kemampuan peserta didik pada aspek
sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara
signifikan (Depdikbud, 1974, 1984, 1994,
Depdiknas, 2004, 2008, Yustisia 2008; Riau Pos,
2014; Kemendikbud, 2013; Fadly Azhar, 2014).
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa
berbagai kurikulum tersebut menunjukkan tingkat
kepedulian yang sangat signifikan dalam
mempersiapkan serta meningkatkan kemampuan
peserta didik. Akan tetapi bagaimana dengan
keterkaitan dan kesapadanan (link & match) bahan
ajarnya dalam mengantisipasi MEA?

Authentic Teaching Materials

Istilah authentic atau disebut juga dengan otentik
memiliki arti asli, original, faktual, dapat diamati,
diukur, serta menunjukkan proses kegiatan/interaksi
(Collins Cobuild Dictionary, 1989; Echols &
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Shadily, 1975, Fadly Azhar, 2016). Dalam konteks
ini, otentik dapat diartikan sebagai seperangkat
bahan ajar yang diperoleh pendidik bukan
bersumber pada buku teks/buku pelajaran
melainkan dari berbagai bentuk media cetak
termasuk elektronik yang dapat dirancang menjadi
bahan ajar dan disesuaikan dengan
kurikulum/silabus.. Media cetak bersifat umum
yang dimaksud dapat berupa surat kabar, majalah,
dan tabloid. Sementara itu, media cetak bersifat
khusus seperti  komik, brosur, liflet, iklan,
pengumuman, peringatan, himbauan, baliho,
banner,  faktur, surat undangan, pesan singkat, buku
telefon, kartu nama, rekening telefon/listrik,
rekening tagihan kartu kredit, dan sangat
bermanfaat sekali jika sekolah berlangganan surat
kabar ber Bahasa Inggris seperti Indonesian Times,
Jakarta Post, dan lain sebagainya. Sedangkan
melalui media elektronik dapat berupa rekaman
asli, misalnya, tentang percakapan baik dialog
maupun monolog di bandara, stasiun kereta api,
super market, bank; ataupun melalui website
tertentu yang terdapat pada internet termasuk siaran
televisi yang ditayangkan secara langsung dari
berbagai negara (yang disebut dengan The real
situation and the real listening).

Terdapat beberapa kebaikan jika pendidik
menggunakan bahan ajar otentik, diantaranya
adalah:

 peserta didik diahadapkan pada topik yang
senantiasa baru, hangat bahkan up-to-date
atau trending topic;

 pendidik dan peserta didik dapat membuat
kesepakatan tentang register apa saja yang
lebih difokuskan dalam tiap-tiap pertemuan
dalam satu semester;

 peserta didik akan lebih siap mengantisipasi
MEA karena sudah terbiasa dengan
berbagai jenis register;

 pendidik semakin kreatif dan inovatif
khususnya dalam hal pengembangan ilmu;

 peserta didik akan lebih terbantu dalam
memahami berbagai register dalam mata
pelajaran lainnya karena topik yang
diberikan memiliki keterkaitan dengan
jurusannya, misalnya, IPA, IPS, atau
Bahasa;

 kosakata yang ditemukan tentu saja merujuk
kepada berbagai register (pengelompokan
istilah kata dalam satu bidang ilmu tertentu
seperti komputer, permesinan, perbankan,
perdagangan, pendidikan) yang memperkaya
pengetahuan pendidik dan peserta didik;

 suasana proses pembelajaran menjadi
semakin kondusif karena topik yang
dibicarakan benar-benar nyata bukan
rekayasa;

 penggunaan kamus menjadi lebih bermakna
karena peserta didik dapat memperoleh dua

hal yakni pengucapan dan makna yang
senantiasa berubah sesuai dengan konteks
registernya;

 sekolah secara tak langsung memberikan
bahkan meningkatkan kecakapan hidup (life
skills) peserta didiknya;

English for Specific Purposes (ESP)

Berbagai pakar English for Specific Purposes (ESP)
seperti Hutchinson & Waters (1989); Grice (2009);
Comfort et al. (1982); Maclean (1976); Mountford
(1979); Pearson (1978); Widdowson & Allen
(1974); Adamson (1989) dan Hasibuan (1986)
menyatakan bahwa ESP adalah satu pendekatan
(approach) yang lebih memihak kepada peserta
didik karena baik topik, tema, dan bahan ajarnya
memiliki keterkaitan yang melekat dengan
kebutuhan peserta didik itu sendiri yang dilakukan
berdasarkan analisis kebutuhan (needs analysis).
Oleh karena itu, penerapan metode pembelajaran
ESP dianggap sangat tepat jika pendidik ingin
menerapkan authentic teahing materials dalam
mengantisipasi MEA. Berbagai alasan tentang hal
ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

 ESP sebagai satu pendekatan (approach)
membuat pembelajaran lebih mudah diserap
karena silabus dan bahan ajar disusun
berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik
tanpa mengabaikan kurikulum/silabus
sekolah;

 Pendidik bersama-sama dengan peserta didik
dapat menyusun silabus dan bahan ajar
sehingga silabus dan bahan ajar akan
tersusun berdasarkan tingkat ke-
urgensiannya;

 ESP lebih memfokuskan bahan ajar kepada
bidang ilmu tertentu (sesuai dengan jurusan
peserta didik) sehingga register yang
diperoleh peserta didik akan sangat
membantunya dalam memahami bahan ajar;

 ESP mencakup dua aspek yakni English for
Occupational Purposes (EOP) atau English
for Vocational Purposes (EVP) dan English
for Academic Purposes (EAP).

 EOP/EVP bertujuan menguasai Bahasa
Inggris untuk pengembangan karir atau
profesi, misalnya, English for Technicians,
English for Secretaries, English for
Teaching, English for Doctors, English for
Nurses. EAP bertujuan memberikan
pengembangan pengetahuan semata seperti
English for Medical Studies, English for
Science and Technology, English for
Economics, English for Psychology, English
for Business and Communications.
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Kesimpulan

MEA tidak dapat dihindari lagi oleh setiap warga
negara Republik Indonesia terutama sekali bagi
kaum intelektual termasuk peserta didik dimanapun
berada. Oleh karena itu, penguasaan Bahasa Inggris
baik lisan maupun tulisan sudah semestinya
dikembangkan dari sekarang; dan salah satu cara
untuk mengantisipasi MEA tersebut adalah dengan
cara menerapkan authentic teaching materials dan
melaksanakan pendekatan English for Specific
Purposes (ESP). Tanpa melaksanakan keduanya,
maka sudah dipastikan peserta didik akan tertinggal
dan hanya terdiam saja sambil melihat apa yang
terjadi di hadapan mereka.
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KENDALA MAHASISWA FKIP- UR DALAM MEMILIKI
KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA INGGRIS

Hadriana
Dosen FKIP Universitas Riau
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Abstrak
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihapi mahasiswa FKIP Universitas
Riau dalam memiliki keterampilan berbicara bahasa Inggris untuk kemudian dicarikan solusinya melalui
penyediaan materi ajar dan metoda mengajar yang tepat. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:
(1) Apakah kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam memiliki keterampilan
berbicara bahasa Inggris? (2) Materi pembelajaran seperti apa yang diinginkan mahasiswa untuk dapat
meningkatkan keterampilan berbicara mereka? dan (3) Model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan
dosen sehingga mahasiswa merasa termotivasi untuk belajar? Penelitian ini dilaksanakan di FKIP UR pada
semester ganjil 2014-2015. Sejumlah 48 orang mahasaiswa yang berasal dari 16 program studi yang ada dipilih
secara acak untuk menjadi sampel pada penelitian ini. Instrumen yang digunakan adalah wawancara semi-
terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen sebaiknya tidak hanya sekedar menyajikan materi
pelajaran lalu meminta mahasiswa untuk berbicara, tetapi harus mempersiapkan materi pelajaran yang tepat
dalam rangka mendorong mahasiswa untuk berbicara dan menjadi lebih komunikatif. Dosen juga diharapkan
mampu mengadopsi dan mengadaptasi berbagai pendekatan dalam berbicara. Selain itu, dosen dan mahasiswa
perlu bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi meningkatnya keterampilan
berbicara mahasiswa.
Kata kunci: kendala, berbicara bahasa Inggris

Abstract
This descriptive research aims to identify the constraints faced by students of FKIP Riau University in English
speaking skills as well as to look for the solutions by providing appropriate teaching materials and teaching
methods. The formulation of the problem to be addressed are: (1) What are the constraints faced by students in
speaking? (2) What kinds of learning materials do the students want so that they are able to improve their
speaking skills? and (3) What kinds of teaching model should be used by the lecturers so that the students feel
motivated to learn? This research was conducted at English Study Program during odd semester 2014-2015. As
many as 48 students from 16 available study programs were randomly chosen as the sample. The instrument
used in this research was a semi-structured interview. The finding of the research showed that the lecturers
should not just presenting the teaching materials and then ask the students to speak, but must prepare a proper
teaching materials in order to encourage the students to speak. The lecturers should also be more communicative
to adopt and adapt a variety of approaches in teaching speaking. In addition, the lecturers together with the
students need to create a learning environment that facilitates students to develop their speaking skills.

Key words: constraints, speaking English language

Pendahuluan
Dewasa ini, keterampilan berbicara bahasa

Inggris bagi seorang lulusan universitas, termasuk
lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP) Universitas Riau yang hendak mencari
pekerjaan merupakan suatu hal yang mutlak
diperlukan. Keterampilan berbicara bahasa Inggris
dapat memberi nilai tambah untuk merebut
lapangan kerja, khususnya bila ingin bersaing di
kancah nasional maupun internasional. Akan tetapi
kita tidak dapat menutup mata melihat kenyataan
masih rendahnya keterampilan berbicara bahasa
Inggris sebahagian besar mahasiswa FKIP
Universitas Riau.

Menyikapi rendahnya daya saing tersebut,
FKIP Universitas Riau sebagai salah satu institusi
pendidikan harus berusaha untuk meningkatkan
kemampuan dan daya saing mahasiswanya. Salah

satu usaha yang dilakukan adalah dengan
menjadikan mata kuliah Bahasa Inggeris sebagai
salah satu mata kuliah wajib fakultas. Pada tahun
2013 FKIP Universitas Riau telah memulai
kegiatan untuk diadakannya rekonstruksi
kurikulum, yang bertujuan agar semua Program
Studi yang berada dibawah naungan FKIP
Uiversitas Riau memiliki kurikulum baru yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kurikulum
baru ini telah mulai diterapkan pada semester ganjil
tahun ajaran 2014-2015.

Pada kurikulum FKIP 2014, dimintakan
agar semua program studi mencantumkan mata
kuliah Bahasa Inggeris minimal 2 SKS bagi
mahasiswa S1. Pada kurikulum 2003, sebahagian
program studi juga telah memiliki mata kuliah
Bahasa Inggeris, namun pelaksanaan perkuliahan
maupun materi pembelajaran belum dilaksanakan
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secara terkoordinasi, bahkan ada program studi
yang mata kuliah bahasa Inggrisnya diasuh oleh
dosen yang bukan dosen bahasa Inggris.
Seharusnya pelaksanaan perkuliahan bahasa
Inggeris harus terkoordinasi dengan Program Studi
Bahasa Inggris, baik untuk tenaga pengajar,
maupun meteri pembelajarannya.

Dengan diberikannya mata kuliah bahasa
Inggeris, mahasiswa diharapkan menjadi familiar
dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai alat
komunikasi. Idealnya, agar pemakaian bahasa
Inggris dapat berfungsi secara efektif, perlu
diadakan program pengajaran yang mengarah
kepada pencapaian kecakapan komunikatif
(Communicative Competence) yang didalamnya
harus terkandung empat dimensi kecakapan
komunikatif yaitu: Linguistic/Grammar
Competence, Discourse Competence,
Sociolinguistic Competence, dan Strategic
Competence (Oxford & Rebecca, 1990).

Diantara empat keterampilan bahasa:
mendengarkan, berbicara, menulis dan membaca,
keterampilan berbicara sepertinya dianggap yang
paling penting. Seseorang yang bisa “berbicara”
dikatagorikan sebagai orang yang “mengetahui dan
mempunyai kemampuan” tentang bahasa itu (Ur,
1996). Pendapat ini seiring dengan pendapat Nunan
(1998) dalam bukunya Language Teaching
Methodology yang mengatakan bahwa menguasai
“seni berbicara” adalah aspek yang paling penting
bagi banyak orang dalam mempelajari foreign
language ataupun second language. Dan
keberhasilan seseorang itu dalam mempelajari
bahasa dapat diukur dari kemampuannya untuk
berkomunikasi dalam bahasa itu.

Dalam kenyataannya di kelas, banyak
mahasiswa merasa frustasi dalam belajar bahasa
Inggeris. Mereka merasa bahwa mereka
mempunyai banyak kendala dan juga merasa tidak
“nyaman” ketika hendak berbicara. Harmer (2001)
mensyaratkan bahwa agar dapat berbicara bahasa
Inggeris dengan lancar seseorang harus memiliki
tidak hanya pengetahuan tentang bahasa tetapi juga
kemampuan untuk memproses informasi dalam
fikirannya ketika memberi respon kepada lawan
bicaranya.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa
masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini,
yaitu: (1) Apakah kendala-kendala yang dihadapi
mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam memiliki
keterampilan berbicara bahasa Inggris? (2) Materi
pembelajaran seperti apa yang diinginkan
mahasiswa untuk dapat meningkatkan keterampilan
berbicara mereka? dan (3) Model pembelajaran apa
yang sebaiknya digunakan dosen sehingga
mahasiswa merasa termotivasi untuk belajar?

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan
untuk: (1) Mengidentifikasi kendala-kendala yang
dihapi mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam
memiliki keterampilan berbicara bahasa Inggris;

(2) Memformulasikan materi pembelajaran seperti
apa yang diinginkan mahasiswa untuk dapat
meningkatkan keterampilan berbicara mereka; dan
(3) Menemukan model pembelajaran yang
sebaiknya digunakan dosen sehingga mahasiswa
merasa termotivasi untuk belajar. Penelitian ini
diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai
berikut: (1) Sumbangan teoritis, yaitu penemuan
ataupun hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai tambahan pengetahuan dan informasi
tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa
Inggeris; (2) Hasil penelitian ini dapat menjadi
pedoman bagi mahasiswa tentang tingkat
penyertaan, penglibatan dan interaksi yang perlu
mereka berikan semasa kegiatan pengajaran dan
pembelajaran berlangsung; (3) Menformulasikan
keseragaman bahan ajar yang akan digunakan di
semua prodi dilingkungan FKIP Universitas Riau
yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
berbicara mahasiswa; dan (4) Adanya koordinasi
diantara dosen-dosen yang mengajar matakuliah
bahasa Inggris disemua program studi dilingkungan
FKIP Universitas Riau.

Tinjauan Pustaka
Seorang profesor linguistik yang bernama

Chomsky dalam Mudini (2011) mengemukakan
sebuah teori yang disebut Teori tata-bahasa
transformasional genertif (Transformational
Generatif Grammar). Teori ini berasumsi bahwa
bahasa merupakan satu bagian dari komponen
manusia dan merupakan produk akal manusia. Hal
ini adalah karena unsur yang membedakan manusia
dengan hewan adalah kecerdasan dan kemampuan
berfikir. Bagi Chomsky tata bahasa merupakan hal
yang penting ketika seseorang berbicara karena tata
bahasa dapat menghubungkan bunyi dan arti. Dan
tata bahasa yang benar harus memenuhi dua syarat
yaitu: (1) kalimat yang muncul dalam ujaran harus
menghasilkan kalimat yang wajar dan tidak dibuat-
buat; (2) tata bahasa tersebut mesti bersifat umum
dan tidak berdasarkan pada gejala bahasa
tertentu.Penguasaan terhadap tata bahasa bukanlah
hal yang mudah. Kaidah-kaidah yang sangat
Chomsky perhatikan ini mencakup: fonetik,
fonologi, morfologi, sintaksis, dan makna-makna.

Masalah penting lainnya yang dibahas
dalam teori transformasional genertif adalah daya
kreativitas dalam bahasa. Kreatifitas berbahasa
menunjukan bahwa belajar bahasa tidak hanya
sekedar mempelajari kalimat-kalimat yang
dihasilkan seorang penutur. Masalah kreativitas
dalam bahasa, berpengaruh besar terhadap
pemerolehan bahasa. Hal ini disebapkan karena
kreativitas bahasa akan membedakan adanya
kompetensi (pengetahuan yang dimiliki pemakai
bahasa tentang bahasanya) dan performance
(perbuatan berbahasa).

Menurut Chomsky (1967) Kompetensi
komunikasi terdiri dari empat komponen: (1)
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kompetensi tatabahasa (grammatical competence),
yaitu pengetahuan mengenai bahasa seperti
tatabahasa, kosa kata, morfologi, semantik dan
fonologi, (2) kompetensi wacana (discourse
competence) adalah pelengkap kepada kompetensi
tatabahasa. Kompetensi ini merupakan keupayaan
untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam
membentuk kesepaduan makna suatu ujaran, (3)
kompetensi sosiolinguistik (sociolinguistic
competence) ialah pengetahuan dan kemampuan
menghasilkan dan memahami ujaran-ujaran yang
sesuai dengan konteks sosial di mana bahasa itu
digunakan, dan (4) Kompetensi strategi (strategic
competence) merujuk kepada keupayaan penutur
untuk menyelesaikan masalah komunikasi dengan
menggunakan berbagai strategi. Kompetensi
strategi adalah strategi yang digunakan seseorang
apabila menghadapi masalah dalam berkomunikasi.
Singkatnya, kemampuan berkomunikasi terdiri dari
pengetahuan bahasa (competency), perbuatan
bahasa (performance) dan kemampuan untuk
mengimplementasikan keduanya dalam
komunikasi yang komunikatif sesuai kontek (Gan
2012).

Dewasa ini, berbagai metode dan
pendekatan telah digunakan dalam rangka untuk
mendorong mahasiswa mau berbicara bahasa
Inggris. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pun
dipersiapkan dengan baik, instruksi selama
kegiatan pembelajaran diberikan dengan jelas.
Beberapa metode mengajar yang sering digunakan
akhir ini bercirikan pada kegiatan pembelajaran
yang komunikatif, yang menekankan pada
kemampuan mahasiswa dalam menegosiasi makna
dari pada memikirkan tentang bentuk dan
tatabahasa kalimat yang akan diucapkan dalam
sebuah percakapan.

Brown (2001) mengusulkan beberapa
perinsip dalam merancang kegiatan pembelajaran
untuk meningkatkan kemampuan berbicara:
1. Gunakan teknik yang mencakup spektrum
kebutuhan peserta didik, dari penggunaan bahasa
yang fokus pada accuracy menuju penggunaan
bahasa yang fokus pada pesan yang ingin
disampaikan: interaction, meaning, dan fluency.
2. Memberikan teknik yang dapat menimbulkan
motivasi intrinsik.
3. Mendorong penggunaan bahasa yang autentik
dalam konteks yang bermakna.
4. Memberikan umpan balik dan koreksi yang
tepat.
5. Mempergunakan kesempatan untuk
menciptakan hubungan antara berbicara dan
mendengar.
6. Memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk melakukan komunikasi lisan.
7. Mendorong pengembangan strategi berbicara.

Dilain pihak, Madsa (2012) mengatakan
bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi

kebersediaan peserta didik untuk berbicara di
dalam kelas yakni ketidak mampuan mereka untuk
mencari kata yang dapat digunakan untuk
mengekspresikan ide dan perasaan. Selanjutnya
rasa takut untuk membuat kesalahan. Kadang kala,
mahasiswa merasa takut untuk berbicara karena
mereka merasa malu dan gugup. Jadi, dosen harus
menciptakan suasana belajar yang dapat membantu
mahasiswa untuk berbicara dengan baik dan benar.
Dosen juga harus mencoba untuk memberi
kemudahan pada mahasiswa dan menghapus rasa
kegelisahan, ketakutan dan kecemasan dengan
mengucapkan kata-kata yang memberikan
motivasi. Dengan cara ini, berarti dosen telah
mencoba untuk membangun sebuah lingkungan
yang bebas dan menyenangkan. Hal-hal yang dapat
dilakukan menurut Madsa (2012) diantaranya:
1. Mengatur tempat duduk dalam bentuk
melingkar atau berkelompok, agar saling
berhadapan.
2. Mengizinkan mahasiswa berbicara dari tempat
duduknya saja, tidak perlu di depan kelas.
3. Pada tahap awal, mahasiswa boleh mempelajari
materi yang sudah mereka persiapkan sebelumnya.
4. Dosen dapat membagi siswa secara
berpasangan atau kelompok kecil agar mahasiswa
memnjadi lebih leluasa menyampaikan ide mereka
kepada pasangan atau kelompok, sebelum berbicara
di depan kelas

Singkatnya, amat penting bagi dosen untuk
membangun suasana belajar dimana
mahasiswatidak lagi merasa malu melainkan secara
suka rela akan mengangkat tangan mereka untuk
mengajukan pertanyaan dan mereka merasa bebas
untuk mengekspresikan pendapat.

Setelah seorang mahasiswa selesai
berbicara, dosen harus mendorong dan membiarkan
mahasiswa merasa bahwa mereka telah membuat
beberapa kemajuan dengan rasa puas. Menurut
Madsa (2012), dosen harus mencoba melakukan
hal-hal berikut:
1. Bersikap tegas dengan cara yang lembut dan
tidak segan memberi mahasiswa pujian setiap kali
mereka melakukan suatu pekerjaan dengan baik.
2. Bersikaplah tulus dan mencari peluang agar
mahasiswa dapat melakukan sesuatu yang benar.
Jangan pernah merasa frustrasi, marah dan tidak
sabar.
3. Bersikaplah dengan manis, sensitif, dan
didekati mahasiswa setiap saat.
4. Perlakukan mahasiswa dengan baik dan rasa
hormat. Banyak tersenyum dan menghargai
pendapat mereka.
5. Biarkan mahasiswa menjadi diri mereka sendiri
dari pada mengharapkan mereka untuk
menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki
oleh dosen tetapi bertentangan dengan pribadi
mereka.
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Dosen juga memainkan peranan penting
dalam membuat kelas menjadi “hidup” dan aktif
melalui bimbingan dan aturan-aturan yang
diberikan. Setelah bimbingan dan bantuan
diberikan, biarkan mahasiswa “berbuat”. Hal ini
akan membangkitkan minat dan motivasi
mahasiswa untuk berbicara dan membantu mereka
agar lebih mudah dalam menguasai keterampilan
berbicara bahasa Inggeris. Inisiatif mahasiswa
harus didorong dan dihormati, tapi bukan berarti
tidak ada panduan atau penilaian dari pihak dosen.

Metode Penelitian
Penelitian ini berbentuk deskriptif yang

bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala
yang dihapi mahasiswa FKIP Universitas Riau
dalam memiliki keterampilan berbicara bahasa
Inggris untuk kemudian dicarikan solusinya
melalui penyediaan materi ajar dan metoda
mengajar yang tepat.

Penelitian ini dilaksanakan di FKIP
Universitas Riau pada semester ganjil 2014-2015.
Populasi penelitian ini adalah semua mahasiswa
yang sudah pernah mengikuti mata kuliah bahasa
Inggris. Sampel Penelitian adalah tiga orang
mahasiswa dari setiap program studi di lingkungan
FKIP Universitas Riau yang dipilih secara acak.
Ada 16 prodi di lingkungan FKIP Universitas Riau.
Dengan demikian sampel penelitian ini berjumlah
48 orang. Instrumen yang digunakan adalah semi-
structured interview (wawancara semi-terstruktur).
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan ilustrasi-
ilustrasi yang lebih konkrit dan kompleks (Wolcott,
1994) dan mahasiswa berkesempatan untuk
berbicara tentang pengalaman mereka dalam usaha
memperoleh kemakhiran berbicara Bahasa Inggris
dengan menggunakan kata-kata sendiri.

Interview ini akan difokuskan pada
masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa dan
pengalaman-pengalaman serta harapan-harapan
mereka dalam mengikuti perkuliahan Bahasa
Inggeris. Dalam melaksanakan interview, peneliti
dapat menggunakan probing questions untuk
mendapatkan informasi yang mendalam tentang hal
yang dipertanyakan dari mahasiswa (Gillham,
2005). Interview ini direkam dan dianalisis.
Interview dilaksanakan dalam tenggang waktu
September – Oktober 2014.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini akan diuraikan temuan-temuan yang
didapat berdasarkan hasil interview yang
dilakukan.

A. Kendala-kendala yang dihapi mahasiswa

Kemampuan seorang mahasiswa dalam
berkomunikasi akan tergambar pada pengetahuan
dan kemampuan mereka untuk
mengimplementasikan pengetahuan itu dalam
penggunaan bahasa yang komunikatif dan
kontektual. Ini sesuai dengan pendapat Gan (2012).
Memiliki kemampuan ini tidaklah mudah. Berikut
ini akan diuraikan kendala- kendala yang dihadapi
mahasiswa dalam berkomunikasi:

1. Jumlah kosa kata yang tidak memadai
Dari hasil interview terungkap bahwa kosa

kata yang tidak memadai merupakan suatu
keprihatinan umum di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa mengatakan bahwa ketika berbicara,
sebenarnya banyak hal yang ingin dikemukakan,
namun mereka tidak punya kosa kata yang cukup
untuk mengungkapkan apa yang ada dalam fikiran
mereka, baik ketika menjawap pertanyaan dosen
maupun ketika ingin bertanya. Akhirnya mereka
lebih memilih untuk menjadi pendengar yang baik
saja dan berpura-pura tidak melihat ketika dosen
mengajukan pertanyaan. Selain itu mahasiswa
mengatakan ada kesenjangan antara berbagai
kosakata ketika menulis dan berbicara. Seorang
mahasiswa mengatakan, “ketika saya menulis, saya
memiliki cukup waktu untuk mencari tahu kata-
kata dan frasa yang paling tepat. Tapi ketika
berbicara, beberapa kata dan frasa mungkin tidak
pernah datang ke pikiran saya, sehingga apa yang
saya ucapkan mungkin berbeda dengan apa yang
ingin saya ungkapkan”.

Hampir semua mahasiswa setuju dengan
pendapat bahwa masalah kosakata ini adalah alasan
utama mengapa mereka kadang-kadang tidak bisa
mengekspresikan diri dengan jelas dan tepat.
Mereka juga percaya bahwa ini memberikan
kontribusi langsung kepada kurangnya kefasihan
dalam pembicaraan mereka. Selama wawancara,
mereka semua menekankan pentingnya kebutuhan
untuk memperluas kosa kata mereka.

2. Tatabahasa Inggris yang berbeda dengan
tatabahasa Indonesia

Sejumlah mahasiswa mengungkapkan
bahwa tata bahasa sebagai batu sandungan bagi
mereka ketika hendak berbicara dalam bahasa
Inggris. Kadang-kadang, mahasiswa merasa sudah
mengetahui aturan-aturan dalam tatabahasa
sederhana seperti, pola-pola kalimat, tenses
ataupun s – v agreement, dan lain sebagainya. Tapi
ketika berbicara, mahasiswa merasa gagal untuk
memperhatikan aturan-aturan ini dan akhirnya
melakukan kesalahan.

3. Tidak sempurnanya pengucapan dan
intonasi

Beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa
mereka harus berbicara hati-hati untuk fokus pada
bagaimana mengucapkan kata-kata tertentu secara
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akurat, terutama kata-kata yang kurang umum.
Dalam berbicara, ada kemungkinan akan muncul
ketidak akuratan dalam pengucapan kata-kata atau
kalimat. Mahasiswa Lainnya mengatakan bahwa
mereka mempunyai masalah dalam mengucapkan
beberapa vokal atau konsonan tertentu yang tidak
ada dalam bahasa Indonesia, misalnya
mengucapkan 'a' dan 'ae". Ada juga mahasiswa
yang menyebutkan kesulitan dalam artikulasi,
misalnya dalam menjatuhkan gugus konsonan
akhir. Meskipun kesalahan ini tidak akan
menyebabkan ketidak jelasan (unintelligibility)
tetapi dapat membuat mahasiswa merasa enggan
untuk berbicara. Beberapa mahasiswa dalam
penelitian ini juga memiliki masalah dalam
mengucapkan kata-kata yang memiliki
pengucapan Amerika atau Inggris (American or
British English).

4. Kurangnya peluang yang memadai untuk
berbicara di kelas

Sebahagian besar mahasiswa mengatakan
bahwa sedikit sekali peluang ataupun kesempatan
bagi mereka untuk berbicara di kelas. Waktu bicara
atau “talk time” lebih didominasi oleh dosen.
Bahkan ada mahasiswa yang mengatakan bahwa
dirinya tidak pernah berbicara sekalipun selama
kegiatan perkuliahan berlansung. Ia tidak pernah
ditanya secara langsung oleh dosen dan tidak pula
pernah berniat untuk berbicara. Umumnya
mahasiswa yang punya kesempatan bicara adalah
mahasiswa yang mendapat pertanyaan langsung
dari dosen ataupun mahasiswa yang ditugaskan
untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok.

5. Lingkungan di luar kelas yang kurang
mendukung

Mahasiswa mengatakan suasana dan
lingkungan kampus belum mendukung dalam
meningkatkan kemampuan berbicara bahasa
Inggris mereka. Meskipun semua mahasiswa tahu
bahwa ada ungkapan bahasa Inggris yang berbunyi
practice makes perfect, tetapi ungkapan itu tetaplah
tinggal ungkapan. Banyak mahasiswa belum
menyadari pentingnya latihan menggunakan bahasa
Inggris secara lisan sebagai salah satu bentuk
aplikasi pengetahuan bahasa yang sudah mereka
miliki. Ada mahasiswa yang mengatakan bahwa
mereka telah berusaha untuk berbicara dalam
bahasa Ingris diluar kelas, tetapi mereka merasa
malu. Terkadang perasaan aneh jika mereka
mencoba berbahasa Inggris. Bagaimanapun,
penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah
masih mendominasi bahasa pengantar di
lingkungan FKIP Universitas Riau.
B. Materi pembelajaran yang diinginkan
mahasiswa

Dari hasil wawancara yang dilakukan
terungkap bahwa ternyata materi pembelajaran
yang diterima mahasiswa diberbagai prodi tidaklah

sama. Ada yang materi pembelajarannya ditentukan
oleh dosen dan ada pula yang berdasarkan
permintaan prodi. Ada prodi yang materi
pembelajarannya terkait dengan teori bahasa dan
pembelajaran bahasa, tata bahasa, ataupun
penekanan pada peningkatan pengetahuan tentang
sistem bahasa dan ada pula yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan mahasiswa
menggunakan pengetahuan bahasa dalam
komunikasi nyata.

Kurang jelasnya fokus yang ingin dicapai
pada kurikulum di setiap prodi juga merupakan
faktor penyebap berbedanya materi pembelajaran
yang disajikan di satu prodi dan prodi lainnya. Hal
seperti ini tampaknya gagal dalam memenuhi
keinginan sebahagian besar mahasiswa untuk
meningkatkan kemampuan komunikatif bahasa
Inggris mereka. Pada akhirnya juga berakibat
bahwa mereka belum dapat menggunakan bahasa
Inggris dengan lancar dan percaya diri.

Kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa
berkaitan dengan berbagai masalah linguistik
(masalah tata bahasa, leksikal dan fonologi). Hal
ini sesuai dengan pendapat Fulcher (2003) yang
mengatakan bahwa berbicara bahasa kedua adalah
kompleks. Berdasarkan kendala-kendala yang
dihadapi mahasiswa, dapat dirumuskan bahwa
materi pembelajaran yang diinginkan mahasiswa
adalah materi yang dapat membantu mereka
meningkatkan kosa kata, meningkatkan kefahaman
tatabahasa dan dapat membantu mereka untuk
meningkatkan kemampuan pengucapan dan
intonasi yang baik. Ini juga sesuai dengan pendapat
Fulcher (2003) bahwa siapa saja yang ingin
berbicara bahasa kedua harus belajar tata bahasa
dan kosa kata bahasa, dan menguasai suaranya.
Disebabkan pengucapan yang kurang jelas,
pembelajar bahasa kedua cenderung lebih rentan
terhadap kritik dan evaluasi negatif dibandingkan
pembelajar mata pelajaran lain karena
kemungkinan membuat kesalahan dalam
menggunakan bahasa yang jauh lebih besar (Tsui,
2001).

C. Model pembelajaran yang sebaiknya
digunakan dosen

Berdasarkan wawancara yang dilakukan
juga didapat informasi bahwa model pembelajaran
yang diinginkan mahasiswa adalah model
pembelajaran yang dapat menciptakan komunikasi
interaktif antara dosen dengan mahasiswa,
mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan
mahasiswa, sehingga kesempatan bagi mahasiswa
untuk berbicara di kelas akan menjadi lebih
banyak.

Richards (2010) mengemukakan tentang
kemampuan yang harus dimiliki seorang guru,
diantaranya: (1) Kemampuan untuk memberikan
model bahasa yang baik; (2) Kemampuan untuk
mempertahankan penggunaan bahasa target di
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kelas; serta (3) Kemampuan untuk memberikan
contoh kata-kata dengan struktur tata bahasa yang
benar dan memberikan penjelasan yang akurat.
Jelas terlihat bahwa ketiga kemampuan bahasa ini
berkaitan erat dengan kemampuan guru untuk
berbicara dalam bahasa target dengan lancar dan
percaya diri. Lebih jauh Richards (2010)
mengemukakan bahwa kemampuan bahasa tidak
hanya memberi kontribusi terhadap keterampilan
mengajar, tetapi juga meningkatkan rasa percaya
diri dalam mengajar.

Mengingat gaya mengajar dosen yang
mendominasi percakapan dikelas, diperlukan
perubahan paradigma mengajar dengan
menggunakan metode pembelajaran yang inovatif.
Dari proses pembelajaran satu arah menjadi
kegiatan yang berorientasi proses dan berpusat
pada mahasiswa. Dosen harus dapat menciptakan
kondisi di mana mahasiswa dapat memperoleh
keterampilan berbahasa yang mereka butuhkan di
dalam dan di luar kelas. Misalnya, dalam kegiatan
belajar mengajar, dosen dapat mengatur mahasiswa
untuk terlibat dalam diskusi kelompok kecil pada
saat-saat yang tepat. Hal ini sesuai dengan pendapat
Liu dan Littlewood (1997). Keuntungan diskusi
dalam kelompok kecil semacam ini adalah bahwa
kegiatan ini memungkinkan mahasiswa
menggunakan bahasa Inggris tampa merasa malu
untuk berbicara didepan teman-temannya satu
kelas. Kegiatan diskusi dalam kelompok kecil
dapat pula membuat mahasiswa menjadi kurang
bergantung pada dosen dan mampu membangun
kepercayaan diri mereka dalam menggunakan
bahasa Inggris untuk suatu komunikasi yang
berarti. Jenis kegiatan pembelajaran yang berpusat
pada mahasiswa jelas memenuhi keinginan
mahasiswa untuk berperan aktif dalam kegiatan
perkuliahan dan akan tercermin pada kegiatan
diskusi yang mereka lakukan.

Sementara itu, di tingkat kelembagaan,
disarankan adanya upaya-upaya untuk memastikan
lingkungan pembelajaran bahasa Inggris yang
memadai di lingkungan kampus. Mahasiswa juga
harus didorong untuk mengorganisir kegiatan
ekstra kurikuler yang menggunakan bahasa Inggris
seperti English day, sehingga mahasiswa dapat
dibantu untuk mengembangkan kemampuan
berkomunikasi dalam jangkauan yang lebih luas
dan memberikan kesempatan yang lebih besar
kepada mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang
menyenangkan dalam kehidupan pribadi mereka.
Seperti tercermin dalam komentar mahasiswa
dalam penelitian ini, terungkap fakta bahwa
sebagian besar mahasiswa jarang menggunakan
bahasa Inggris di luar kelas. Penyediaan latihan
berbahasa yang memadai seperti English-day akan
menjadi sangat penting untuk perkembangan
keterampilan berbicara mahasiswa.

Disamping itu, tersedianya sumber belajar
bahasa Inggris yang menyenangkan juga

diperlukan. Umpamanya pada jam istirahat tersedia
suatu tempat atau ruangan dimana mahasiswa dapat
menonton siaran TV berbahasa Inggris yang
mereka sukai. Dengan cara ini mereka dapat
menirukan gaya bicara orang lain, meningkatkan
kemampuan mendengar, dan mengetahui budaya
orang lain. Lebih jauh nantinya hal ini dapat
menimbulkan motivasi dalam mempelajari bahasa
Inggris. Usaha lain lagi adalah dengan
memperbanyak jumlah English Zone. English Zone
merupakan area dimana semua mahasiswa yang
berada atau beraktifitas di area ini, harus berbahasa
Inggris.
Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
dosen bahasa Inggris memiliki tanggung jawab
yang besar dalam usaha meningkatkan
keterampilan berbicara bahasa Inggris mahasiswa.
Seorang dosen tidak hanya sekedar menyajikan
materi pelajaran lalu kemudian meminta
mahasiswa untuk berbicara, tetapi harus
mempersiapkan materi pelajaran yang tepat dalam
rangka mendorong mahasiswa untuk berbicara dan
menjadi lebih komunikatif serta mengadopsi
berbagai strategi dan metode dalam berbicara.
Selain itu, dosen dan FKIP Universitas Riau perlu
menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi
mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan
berbicara tersebut.
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Hubungan Petunjuk Praktis Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP
Negeri 5 Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu

Hardianto
Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRAK
Fenomena permasalahan yang teramati dalam penelitian ini antara lain masih banyak siswa dalam belajar

di sekolah terkesan bermain-main. Dalam belajar di rumah sebagian besar siswa mengemukakan sulit membaca
buku atau mengulang pelajaran. Dalam belajar berkelompok sebagian siswa tidak aktif dan hanya mengandalkan
teman yang pandai dalam kelompok tersebut. Banyak siswa mengemukakan bahwa mereka biasa bekerja sama
dalam ujian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan petunjuk praktis belajar
dengan hasil belajar mata pelajaran PAI siswa SMP Negeri 5 Rambah Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah
Siswa PAI yang berjumlah 28 orang. Alat pengumpul data adalah angket, analisis data menggunakan teknik
korelasi pearson product moment.Hasil penelitian menunjukan bahwa petunjuk praktis belajar berada pada
kategori baik dengan capaian 84,79%. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI berada pada kategori baik,
yaitu rata-rata 84,29. Hasil perhitungan diketahui terdapat hubungan antara petunjuk praktis belajar dengan hasil
belajar.

Kata Kunci: Hubungan, Petunjuk Praktis, Belajar, Hasil belajar

A. Latar Belakang Masalah
Proses pendidikan merupakan suatu sistem

yang terdiri dari input, proses dan output. Input
merupakan peserta didik yang akan melaksanakan
aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan dari
belajar mengajar sedangkan output merupakan
hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari
pelaksanaan proses pendidikan tersebut diharapkan
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk
menghadapi persaingan di era globalisasi dewasa
ini.

Peningkatan kualitas sumber daya
manusia merupakan salah satu penekanan dari
tujuan pendidikan, seperti yang tertuang dalam
Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang
tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3.

Dengan adanya undang-undang tersebut,
maka dari waktu ke waktu bidang pendidikan
haruslah tetap menjadi prioritas dan perhatian
utama semua pihak agar kemajuan masyarakat bisa
dicapai..

Untuk meningkatkan hasil belajar perlu
diterapkan kiat atau cara belajar yang baik.
Hardianto (2015) menyatakan bahwa Siswa MTs
Rambah Samo memiliki kesulitan dalam
menerapkan petunjuk praktis belajar pada saat
pembelajaran di sekolah. Hasil belajar seorang
siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari
dalam diri siswa, juga dipengaruhi faktor dari luar
diri. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil
belajar tersebut adalah cara siswa belajar. Cara
siswa dalam belajar harus sesuai dengan petunjuk
dan kaidah-kaidah tertentu, sehingga proses
pembelajaran menjadi terarah dan berhasil. Dalam
belajar penting diketahui siswa bagaimana petunjuk
dalam belajar itu.

Petunjuk praktis belajar dirumuskan sebagai
suatu proses yang menentukan keberhasilan para

siswa dalam belajar. Dengan memahami petunjuk
praktis belajar, para siswa telah memiliki kiat-kiat
atau cara dalam belajar, sehingga proses belajar
yang dilakukan menjadi menyenangkan dan
berhasil.

Siswa yang memahami cara-dan petunjuk
dalam belajar akan memiliki pedoman dalam
melaksanakan pembelajaran. Belajar dilakukan siswa
baik belajar dikelas, belajar di rumah, belajar ketika
menghadapi ujian harus memiliki petunjuk tersendiri
agar lebih berhasil. Siswa yang memahami petunjuk
tersebut memiliki cara tersendiri agar lebih mudah
memahami materi pelajaran yang ingin dikuasainya.

Berdasarkan survey pendahuluan yang
dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 5 Rambah
Hilir penulis melihat fenomena antara lain:
1. Masih banyak siswa dalam belajar di sekolah

terkesan bermain-main, seperti ribut ketika guru
menerangkan pelajaran, atau bercerita dengan
temannya ketika proses belajar mengajar
berlangsung.

2. Dalam belajar di rumah sebagian besar siswa
mengemukakan sulit membaca buku atau
mengulang pelajaran di rumah. Hal ini tentunya
dapat menyebabkan siswa memperoleh nilai
yang kurang baik.

3. Menurut wawancara terbatas penulis dengan
guru PAI terdapat sekitar 40% siswa yang
belum mencapai KKM.

4. Dalam belajar berkelompok sebagian siswa
tidak aktif dan hanya mengandalkan teman yang
pandai dalam kelompok tersebut.

5. Banyak siswa mengemukakan bahwa mereka
biasa bekerja sama dalam ujian.

Melihat fenomena permasalahan di atas,
penulis tertarik mengadakan penelitian yang
berjudul “Hubungan Petunjuk Praktis Belajar
Dengan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 5
Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”.
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B. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah apakah terdapat hubungan petunjuk praktis
belajar dengan hasil belajar siswa di SMP N 5
Rambah Hilir? Sementara tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
petunjuk praktis belajar dan hasil belajar di SMP N
5 Rambah Hilir atau tidak.

C. Kajian Teori
Terdapat beberapa petunjuk praktis dalam

belajar. Nana Sudjana (2008) mengemukakan
bahwa petunjuk praktis belajar meliputi:

a) Cara mengikuti pelajaran di sekolah.
Cara mengikuti pelajaran di sekolah
merupakan bagian penting dari proses
belajar sebab dalam proses belajar
tersebut, sebagai siswa diberikan arahan
tentang apa dan bagaimana bahan
pelajaran harus dikuasai. Terdapat
beberapa petunjuk dalam mengikuti
pelajaran di sekolah, antara lain sebagai
berikut:
1) Baca dan pelajari bahan pelajaran

yang telah lalu dan bahan yang akan
dipelajari selanjutnya agar selalu siap
menghadapi pelajaran. Catat
beberapa hal yang belum dipahami
untuk ditanyakan kepada guru pada
saat pelajaran berlangsung.

2) Periksa keperluan belajar sebelum
anda berangkat ke sekolah, datanglah
lebih cepat agar anda mendapat
tempat paling depan sehingga lebih
mudah berkomunikasi dengan guru.

3) Konsentrasikan pikiran anda kepada
pembahasan yang diberikan oleh
guru dengan cara memandang gerak
dan mimik guru dan mendengarkan
apa yang dijelaskannya dengan penuh
perhatian.

4) Catat pokok-pokok pembahasan guru
pada kertas lepas setelah anda
menangkap maknanya. Catatan pada
kertas lepas itu harus segera anda
kembangkan dengan bahasa anda
sendiri setelah pelajaran selesai atau
setelah anda tiba di rumah.

5) Ajukan pertanyaan kepada guru
apabila ada bagian yang belum jelas,
dan catat hal-hal yang penting dari
jawabannya.

b) Cara belajar mandiri di rumah
Belajar mandiri di rumah merupakan salah
satu tugas pokok siswa. Syarat utama
belajar di rumah adalah adanya keteraturan
belajar, misalnya memiliki jadwal belajar

sendiri sekalipun terbatas waktunya.
Bukan lamanya belajar yang diutamakan
tetapi kebiasaan teratur dan rutin
melakukan belajar. Belajar teratur dirumah
selama 2 jam setiap harinya akan lebih
baik daripada belajar selama 6 jam pada
hari tertentu saja. Beberapa petunjuk
praktis untuk belajar mandiri dirumah
adalah:
1) Buka dan pelajari kembali catatan

singkat hasil pelajaran di sekolah
yang anda catat pada kertas lepas.
Baca pula buku sumber yang
berkenaan dengan materi tersebut.
Kemudian anda membuat catatan
lengkap dari catatan tersebut dengan
gaya dan bahasa anda sendiri.
Lakukan hal tersebut setiap hari
setelah anda belajar di sekolah.

2) Pada akhir catatan yang anda buat,
rumuskan pertanyaan-pertanyaan dari
bahan tersebut. Pertanyaan mencakup
pertanyaan ingatan dan pertanyaan
pikiran.

3) Setiap pertanyaan yang anda buat,
tulis pula pokok-pokok jawaban
dibalik halaman tersebut.

4) Cara belajar berikutnya anda tinggal
melatih pertanyaan tersebut sampai
anda menguasainya. Bila belum
menguasai pertanyaan yang anda
buat baca kembali catatan anda
sehingga jawabannya betul-betul
anda kuasai.

5) Apabila anda masih ragu akan
jawabannya, sebaiknya ajukan
pertanyaan tersebut pada guru pada
saat pelajaran berlangsung.

c) Cara belajar berkelompok
Cara belajar sendiri dirumah sering kali
menimbulkan kebosanan dan kejenuhan.
Untuk mengatasinya variasikan dengan
cara belajar bersama atau berkelompok.
Apalagi ada tugas dari guru baik tugas
perorangan maupun tugas kelompok.
Belajar bersama bisa dilakukan di rumah
atau di tempat lain misalnya di
perpustakaan, di sekolah atau tempat-
tempat tertentu yang disepakati bersama.
Beberapa petunjuk praktis yang dapat
digunakan dalam berlajar bersama atau
berkelompok adalah:
1) Pilihlah teman anda yang paling

cocok untuk bergabung dalam satu
kelompok yang terdiri dari 3-5 orang.
Anggota yang terlalu banyak
biasanya akan kurang efektif.

2) Tentukan dan sepakati bersama
kapan, dimana dan apa yang akan
dibahas serta apa yang perlu
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dipersiapkan untuk keperluan belajar
kelompok. Lakukan secara rutin
minimal satu kali dalam seminggu.

3) Setelah berkumpul secara bergilir
tetapkan siapa pimpinan kelompok
yang akan mengatur diskusi dan siapa
penulis yang akan mencatat hasil
diskusi.

4) Rumuskan pertanyaan atau
permasalahan yang akan dipecahkan
bersama dan batasi ruang lingkupnya
agar pembahasan tidak menyimpang.

d) Cara Mempelajari Buku Teks
Buku adalah sumber ilmu, oleh karenanya
membaca buku adalah keharusan dari
siswa. Kebiasaan membaca buku harus
dibudayakan dalam hidup anda terutama
buku-buku ilmiah atau buku pelajaran.
Dengan membaca buku anda akan lebih
kaya dalam memahami bahan pelajaran
yang diberikan guru. Bahkan tidak
mustahil anda terlebih dahulu mengetahui
sebelum bahan tersebut diberikan oleh
guru. Berikut dikemukakan petunjuk
praktis dalam mempelajari buku teks,
yaitu:
1) Tentukan dahulu masalah atau bahan

apa yang ingin anda ketahui dari
buku tersebut. Tentunya sesuai
dengan keperluan anda sehubungan
dengan bahan yang anda pelajari.

2) Lihat dari daftar isi buku yang akan
anda pelajari untuk menentukan bab
berapa dalam buku tersebut yang
memuat bahan yang ingin anda
pelajari.

3) Bukalah halaman bab yang anda
kehendaki, lalu periksa butir-butir
yang dimuat dalam bab tersebut.
Seandainya bahan yang anda
perlukan ada dalam butir tertentu dari
bab tersebut, bacalah butir tersebut
dan anda tidak terlalu penting
membaca butir lainnya. Catat pokok-
pokonya untuk kemudian anda
gabungkan dengan catatan anda
sendiri.

4) Jika semua butir yang ada dalam bab
tersebut anda perlukan, bacalah
terlebih dahulu semua butir yang ada
di dalamnya sampai selesai sambil
memberi tanda pada bagian-bagian
tertentu yang anda perlukan.

5) Ulangi membaca bab tersebut secara
lebih mendalam, terutama bagian-
bagian yang telah anda tandai.
Catatlah hal-hal yang anda
pentingkan dan satukan dengan
catatan yang anda miliki. Jangan lupa

membuat pertanyaan dari bahan
tersebut pada catatan anda.

Rusman (2012) mengemukakan bahwa hasil
belajar merupakan sejumlah pengalaman yang
diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif,
afektif dan psikomotor. Selain itu Suprijono (2014)
mengemukakan bahwa hasil belajar pola-pola
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-
sikap apresiasi dan keterampilan. Dalam buku yang
sama Skinner mengemukakan bahwa hasil belajar
merupakan suatu pencapaian dalam kegiatan belajar
yang meliputi kemampuan dan mental. Hardianto
(2014) mengemukakan bahwa hasil belajar
mahasiswa pendidikan Biologi dipengaruhi oleh
faktor dari dalam diri.

Dari beberapa pendapat di atas, diketahui
bahwa hasil belajar merupakan suatu capaian yang
merupakan perubahan daripada siswa yang meliputi
perubahan kognitif, perubahan afektif dan pebahan
sikap.

Faktor yang datang dari diri siswa terutama
adalah kemampuan yang dimilikinya. Faktor
kemampuan siswa besar sekali pengaruhya
terhadap hasil belajar siswa. Disamping faktor
kemampuan, faktor lain, adalah:

1) Motivasi belajar
2) Minat dan perhatian dalam belajar.
3) Sikap dan kebiasaan/ cara belajar.
4) Ketekunan.
5) Sosial ekonomi, dan
6) Faktor fisik dan psikis.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini
dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Konseptual penelitian

D. Hipotesis Penelitian
Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis

yang akan diuji, yaitu:
Ha : Terdapat hubungan yang

signifikan antara penerapan
petunjuk praktis belajar dengan
hasil belajar siswa pada mata
pelajaran PAI di SMP Negeri 5
Rambah Hilir

H0 : Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara penerapan
petunjuk praktis belajar dengan
hasil belajar pada mata pelajaran
PAI siswa di SMP Negeri 5
Rambah Hilir

D. Metodologi Penelitian

PETUNJUK PRAKTIS BELAJAR
1) Belajar di sekolah
2) Belajar di rumah
3) Belajar berkelompok
4) Belajar memahami

buku teks

HASIL BELAJAR
1) Kognitif
2) Afektif
3) Psikomotor
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Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan
korelasional. Populasi merupakan keseluruhan dari
objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa SMP Negeri 5 Rambah Hilir kelas VII
berjumlah 28 Orang. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini penulis lakukan dengan
menggunakan Angket. Untuk menganalisis dan
menguji hipotesis digunakan analisis Pearson
Product Moment dengan rumus

rxy =
∑√(∑ ²)(∑ ²)

rxy = Korelasi var.X dan var. Y
∑xy = Komulasi harga variabel XY
∑x = Komulasi harga variabel X
∑y = Komulasi harga variabel

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa r

hitung 0,960 lebih besar dari r tabel 0,478 maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya Terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara
petunjuk praktis belajar dan hasil belajar siswa di
SMP N 5 Rambah Hilir.

Dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan
bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan
antara petunjuk praktis belajar dan hasil belajar
siswa di SMP N 5 Rambah Hilir pada taraf
kepercayaan 99%. Hal ini berarti untuk
meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilakukan
dengan meningkatkan penerapan petunjuk praktis
belajar.

Berdasarkan deskripsi data di atas diketahui
bahwa variabel X yaitu petunjuk praktis belajar
dalam penelitian ini  berada pada kategori Baik
dengan angka 84,79%. Dengan tingkat capaian ini,
tentunya penerapan petunjuk praktis belajar oleh
siswa mesti dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dari empat dimensi penerapan petunjuk
praktis belajar, dimensi dengan capaian tertinggi
adalah dimensi belajar berkelompok dengan
capaian 88,66%. Dimensi dengan capaian terendah
adalah belajar di rumah dengan capaian 81,86%.

Perhitungan korelasi antara variabel X dan
variabel Y diketahui bahwa r hitung sebesar 0,960
sedangkan r tabel 0,478 pada taraf kepercayaan
99%. Dengan ketentuan r hitung lebih besar dari r
tabel maka hipotesis Ha dalam penelitian ini
diterima. Artinya terdapat hubungan yang positif
dan signifikan antara petunjuk praktis belajar dan
hasil belajar siswa di SMP N 5 Rambah Hilir. Dari

hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk
meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 5
Rambah Hilir dapat dilakukan dengan
meningkatkan penerapan petunjuk praktis belajar.

F. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Penerapan Petunjuk praktis belajar oleh siswa

di SMP Negeri 5 Rambah Hilir berada pada
kategori Baik dengan capaian 84,79%

2. Nilai rata-rata siswa SMP Negeri 5 Rambah
Hilir adalah 84,29.

3. Hasil perhitungan diketahui bahwa terdapat
korelasi yang positif dan signifikan antara
petunjuk praktis belajar dan hasil belajar di
SMP Negeri 5 Rambah Hilir dalam taraf
kepercayaan 99%.

Adapun saran yang ingin penulis ajukan
antara lain:
1. Diharapkan kepada siswa untuk semakin

meningkatkan cara belajar mereka terutama
belajar di rumah yaitu dengan mengulang
kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh
guru di sekolah.

2. Siswa juga disarankan agar selalu
meningkatkan kemauan belajar mereka
dengan melaksanakan petunjuk praktis belajar.
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PENGGUNAAN MEDIA GRAFIS JENIS CHARTA DAN MEDIA GRAFIS JENIS
KOMIK-KARTUN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI SMA

NEGERI 2 RAMBAH HILIR

Ika Daruwati
Universitas Pasir Pengaraian
Email: ika.dwati@gmail.com

ABSTRAK

Ika Daruw a t i (2015). Penggunaan Media Grafis Jenis Charta dan Media Grafis Jenis Komik-Kartun
Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Rambah Hilir. Penelitian ini membahas tentang
peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penggunaan
media grafis charta dan media grafis komik-kartun  dan untuk melihat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa
dengan menggunakan media grafis charta dan media grafis komik-kartun di SMA Negeri 2 Rambah Hilir.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen karena penelitian diberi perlakuan (treatment). Teknik
pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling untuk menarik sampel karena beberapa
pertimbangan. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Randomized Control Group Only Design.
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik uji-t untuk rata-rata kelas kedua sampel, diperoleh harga thitung =
3,129502 dan harga ttabel yang diharapkan agar hipotesis awal ( Ho) diterima, untuk α = 0,05 yaitu 2,021. Dengan
demikian hipotesis awal (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima yang menyatakan terdapat perbedaan
rata-rata skor hasil belajar  yang signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan media grafis komik-
kartun dan media grafis charta dengan pembelajaran secara konvensional.

Kata Kunci: Media Grafis, Charta, Komik-Kartun, Hasil Belajar

I. PENDAHULUAN
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

memberikan wahana yang memungkinkan IPA
berkembang dengan pesat. Kondisi tersebut menuntut
berbagai lapisan masyarakat khususnya para pendidik
untuk dapat merancang dan melaksanakan
pendidikan yang lebih terarah pada penguasaan
konsep IPA.

Salah satu cabang ilmu yang menunjang
perkembangan Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi
adalah Fisika. Namun faktanya dilapangan
menunjukkan bahwa pembelajaran fisika dianggap
sebagai pelajaran yang sulit dan ditambah dengan
anggapan dari masyarakat pada umumnya, bahwa
fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang
identik dengan beraneka ragam rumus, sehingga
membuat pembelajaran fisika kurang menarik bagi
siswa di Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), hal
ini dapat dilihat dari tingkah laku siswa dalam
mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan
oleh guru, cenderung merasa bosan dan akan
berakibat pada rendahnya hasil belajar siswa,
sehingga mutu dan kualitas siswa akan rendah pula,
oleh karena itu guru harus bisa menciptakan situasi
dan kondisi belajar yang kondusif.

Upaya untuk mewujudkan situasi dan kondisi
belajar yang diharapkan dapat meningkatkan mutu
pembelajaran fisika dan dapat meningkatkan hasil
belajar fisika  adalah dengan cara menyampaikan
materi atau pesan kepada penerima pesan (siswa)
melalui suatu media. Azhar Arsyad (2006)
menekankan media sebagai alat untuk

menyampaikan informasi dari pengirim (guru) ke
penerima (siswa).

Penggunaan media pembelajaran yang tepat
akan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam
proses belajar mengajar, oleh karena itu dalam proses
belajar mengajar guru harus memiliki media yang
tepat agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat
tercapai dalam diri siswa. Nana Sudjana dan Ahmad
Rivai (2005), menekankan bahwa media pengajaran
dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam
pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar yang ingin di capai. Hal
tersebut diperkuatnya dengan beberapa alasan
mengapa media pembelajaran dapat meningkatkan
hasil belajar.

Di sekolah yang sudah maju pemakaian media-
media seperti yang diungkapkan diatas sudah sering
digunakan, namun berdasarkan informasi yang
diperoleh penulis dari guru yang mengajar fisika di
SMA Negeri 2 Rambah Hilir, pemanfaatan media
pembelajaran masih sangat jarang digunakan dalam
proses belajar mengajar, guru hanya menggunakan
metode ceramah, dan media papan tulis sebagai
bentuk dari strategi mengajar sehingga hasil belajar
yang diperoleh tidak begitu memuaskan, hal ini dapat
dilihat dari rendahnya nilai ulangan masih di bawah
standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70
yang diperoleh dari hasil observasi  di SMA Negeri 2
Rambah Hilir.

Media grafis merupakan media yang
mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan melalui
perpaduan antara kata-kata dan gambar yang mampu
menterjemahkan pesan-pesan yang bersifat abstrak
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menuju pesan yang bersifat konkrit, sehingga
mempermudah penyaluran pesan dari sumber pesan
(guru) kepada penerima pesan (siswa) karena saluran
yang dipakai adalah menyangkut indera
pengelihatan.

Media charta merupakan media yang termasuk
dapat menarik perhatian siswa sehingga diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. hal ini
sejalan dengan pendapat Basuki dalam Yuni (2005),
yang menyatakan bahwa Charta termasuk media
yang disukai oleh siswa, lebih lanjut dia menjelaskan,
ada dua ide utama penggunaan media Charta yaitu:
1). Dengan media charta dapat membantu siswa
belajar lebih baik dan efektif dan 2). Media charta
yang dimaksudkan adalah media gambar dengan
kelebihan gambar. Sedangkan media grafis gabungan
antara komik-kartun juga merupakan media yang
tersusun atas unsur gambar namun berisikan sebuah
alur cerita yang ringkas dan penokohan kartun yang
sudah dianggap dekat dengan siswa sehingga
diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Penggunaan Media Grafis Jenis Charta dan Media
Grafis Jenis Komik-Kartun dalam Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Rambah Hilir”.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Hasil Belajar

Marhamah (2006) menjelaskan pengertian hasil
belajar sebagai kemampuan-kemapuan yang dimiliki
siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Selanjutnya Haward dan Kingsley dalam Marhamah
(2006) membagi hasil belajar menjadi tiga macam
yaitu 1). Keterampilan dan kebiasaan, 2).
Pengetahuan dan pengertian, dan 3). Sikap dan cita-
cita, yang mana masing-masing jenis hasil belajar
dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam
kurikulum.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hasil
belajar fisika dalam penelitian ini adalah kemampuan
untuk memahami konsep-konsep fisika yang
diperoleh oleh siswa setelah proses belajar fisika.
2.2. Pengertian Media Grafis

Media berasal dari bahasa latin merupakan
bentuk jamak dari “Medium” yang secara harfiah
berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara
atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan.
Azhar Arsyad (2006), memaknai media sebagai
segala bentuk yang dimanfaatkan dalam proses
penyaluran informasi dari pengirim ke penerima
informasi.

Webster dalam Sudjana dan Rivai (2005)
mengartikan “grafics” sebagai seni atau ilmu
menggambar, terutama diartikan untuk menggambar
mekanik. Dalam bahasa yunani kata grafics berasal
dari kata “graphikos” yang artinya melukiskan atau
menggambarkan dengan garis-garis. Sebagai kata
sifat, grafics diartikan sebagai penjelasan yang hidup,
penjelasan yang kuat atau penyajian yang efektif.

Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan
media  pembelajaran  grafis adalah  sesuatu  yang
dapat  menyalurkan  pesan  dari  pengirim  pesan
(guru) kepada  penerima  pesan (siswa)  yang dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian,  dan
kemauan   melalui   perpaduan   kata-kata   dan
gambar.

2.3. Media Komik-kartun
Nana Sudjana  dan Akhmad Rivai (2005)

menjelaskan,  kartun  adalah  penggambaran dalam
bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan
atau situasi yang didisain  untuk  mempengaruhi
opini  masyarakat. Komik  adalah  bentuk kartun
yang mengungkapkan karakter dan memerankan
suatu  cerita  dalam urutan  yang erat  dihubungkan
dengan gambar dan dirancang  untuk  memberikan
hiburan  kepada para pembaca. Komik merupakan
suatu  bentuk  bacaan  dimana anak  membacanya
tanpa  harus  dibujuk melalui bimbingan guru, komik
dapat berfungsi sebagai jembatan untuk
menumbuhkan  minat  baca  siswa,  karena
pemakaianya  yang luas,  alur  cerita yang ringkas,
dengan perwatakkan orangnya yang realistis menarik
perhatian siswa. Sudjana dan Rivai (2005).

Dengan demikian pengertian media komik-
kartun adalah media yang tersusun atas unsur gambar
atau karikatur namun berisikan sebuah alur cerita
yang ringkas dan penokohan kartun yang sudah dekat
dengan kehidupan/lingkungan siswa.

2.4. Media Charta
Media charta merupakan salah satu jenis media

grafis yakni gambar. Gambar sangat penting
digunakan dalam usaha memperjelas pengertian pada
peserta didik. karena dengan menggunakan gambar
peserta didik dapat lebih memperhatikan hal-hal yang
disampaikan oleh guru. Charta dapat membantu guru
dalam mencapai tujuan pembelajaran karena charta
termasuk media yang mudah dan dapat mengajak
siswa berfikir dari hal-hal yang bersifat abstrak
menuju hal-hal yang bersifat konkret, pengalaman
dan pengertian peserta didik menjadi lebih luas dan
jelas serta tidak mudah dilupakan karena menyangkut
indra pengelihatan yang berdampak pada pengalaman
yang berkesan bagi siswa. hal ini sesuai dengan
pendapat Rohani dalam Sudjana dan Rivai (2005)
yang menyatakan bahwa media gambar dapat
membantu guru dalam mencapai tujuan
pembelajaran.
III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
eksperimen karena dalam penelitian diberikan
perlakuan (treatment). Teknik pengambilan sampel

Kelas N

Eksperime
n

2
5

1906
76,2

4
14664

4
363283

6

Kontrol
2
7

1860
68,8

8
13029

6
345960

0
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pada umumnya dilakukan secara random dan dalam
pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian serta analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk mengkaji
hipotesis yang telah diterapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2
Rambah Hilir. Secara garis besar tahap-tahap
penelitian ini ada enam langkah yaitu 1). Studi
Pendahuluan, 2) Memilih masalah yang akan dikaji,
3) studi literatur, 4) penyusunan instrumen, 5)
implementasi Media Charta jenis grafis dan Media
Charta jenis Komik-Kartun dan 6) analisis data dan
kesimpulan.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Randomized Control Group Only Design.
Penelitian ini menggunakan dua kelas sampel, yaitu
kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas
diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu untuk kelas
eksperimen diberi perlakuan media grafis komik-
kartun dan media grafis charta dan untuk kelas
kontrol diberi perlakuan model pembelajaran
konvesional. Pembelajaran konvensional yang
diberikan kepada kelas kontrol dalam bentuk model
pembelajaran Direct Intruction (DI).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Uji Normalitas

Tabel 4.1. Hasil uji Normalitas Kelas Eksperimen
dan Kelas Kontrol

Dari tabel 4.1. di atas dapat dilihat bahwa L0<Lt

dengan taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
data tes akhir kedua kelas sampel berasal dari
populasi yang terdistribusi normal.

4.1.2. Uji Homogenitas
Tabel 4.2. Rata-rata kelas eksperimen dan kelas
kontrol
Dari tabel 4.2. di atas dapat dicari varians kedua
kelas sampel untuk menghitung harga F. Dari uji F
ini diperoleh bahwa Fhitung = 1,50 dan Ftabel untuk
derajat kebebasan pembilang dk = 26, derajat
kebebasan penyebut dk = 24, dan taraf nyata α = 0,05
adalah 1,93. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung <
Ftabel, yaitu 1,50 < 1,93 artinya kedua kelas sampel
berasal dari populasi yang memiliki varians yang
homogen.

4.1.3. Uji Kesamaan dua rata-rata
Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan

menggunakan uji t dan dari analisis data yang telah
dilakukan diperoleh harga t dari perhitungan adalah
3,12 sedangkan harga t dari tabel untuk taraf nyata α
= 0,05 dan derajat kebebasan dk = 50 adalah 2,021.
Hal ini menunjukkan thitung > ttabel yaitu 3,12 > 2,021
sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian
diterima pada taraf nyata 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian
terdapat pengaruh yang berarti dalam penerapan
penggunaan media grafis jenis charta dan media
grafis jenis komik-kartun dalam meningkatkan hasil
belajar siswa di SMA Negeri 2 Rambah Hilir. Dan
dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan
peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar
siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan
media grafis jenis charta dan media grafis jenis
komik-kartun.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan temuan dalam
penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pembelajaran menggunakan media grafis

charta dan media grafis komik-kartun dapat
memberikan kesan yang menarik dan
pemahaman siswa terhadap bahan ajar
tersampaikan secara menyeluruh serta lebih
bertahan lama, terbukti dari perhitungan
simpangan baku yang diperoleh oleh kelas
eksperimen relatif kecil jika dibandingkan
dengan kelas kontrol yaitu 7,29.

2. Pembelajaran menggunakan model
konvensional hanya memberikan  kesan
diawal pertemuan dikarenakan kesan yang
disuguhkan model Direct Instruction (DI)
kurang menarik, hanya menjelaskan materi
dengan berceramah dan berkelompok,
sehingga pemahaman  yang diperoleh tidak
bertahan lama dan dari perhitungan rata-rata
simpangan baku relatif lebih besar
dibandingkan dengan rata-rata simpangan
baku kelas eksperimen  yaitu 8,94.

3. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar
fisika pada materi fisika antara
pembelajaran menggunakan media grafis
charta dan media grafis komik-kartun
dengan model pembelajaran konvensional.

Kelas

Jum
lah
sisw
a (n)

Taraf
nyata

(α)

Nilai
kritis L

dari
Perhitu

ngan
(L0)

Nilai
kritis

L
dari
tabel
(Lt)

Dist
ribu

si

Eksperi
men

25 0,05 0,1623
0,173

0
Nor
mal

Kontrol 27 0,05 0,1498
0,173

0
Nor
mal
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APLIKASI TEKNOLOGI KOMPOR BIOMASSA MENGGUNAKAN 

LIMBAH TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI  

SUMBER ENERGI PANAS 
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ABSTRAK 

      Telah dilakukan penelitian tentang pemanfaatan limbah tempurung kelapa sebagai energi biomassa untuk 

pengawetan opak singkong.  Alat yang digunakan adalah Kompor Biomassa sebagai ruang pembakaran  sumber energy 

biomassa . Sampel yang digunakan adalah opak singkong yang diproduksi di kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan 

Raya Kota Pekanbaru.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa  suhu di sumber energy biomassa maksimum 600 K, 

semakin bertambah waktu maka suhu di ruang sumber energy biomassa semakin besar dan memenuhi persamaan 

regressi linier yaitu :  y = 3.426x + 355.0, dengan derajat koefisien regressinya sebesar  R² = 0.956 . Perubahan tingkat 

kematangan yang terjadi pada opak singkong setiap bertambahnya waktu , pada menit ke 40 sampai 50 kondisi terlalu 

matang  sedangkan pada menit ke 80 sudah lebih matang. Nilai laju panas input dan output dimenit ke 10 sampai menit 

ke 80 cendrung konstan dan nilai maksimum daya output  terjadi pada menit ke 80 yaitu  947, 64377 Joule/s,  Kadar air  

maksimum opak singkong adalah sebesar 0,292307692 % pada menit ke 80. Nilai efisiensi ( ) dari alat kompor 

biomassa untuk pengawetan opak bertambah terhadap waktu.  Efesiensi maksimum terjadi pada menit ke 80 dengan 

efesiensi sebesar 0,038779125 %. 

 

Kata kunci : Teknologi, Kompor Biomassa, Tempurung Kelapa, efesiensi.  

 
PENDAHULUAN 

Limbah pertanian yang potensial salah 

satunya adalah tempurung kelapa. Limbah 

tempurung kelapa masih dapat dimanfaatkan 

menjadi bahan bakar alternatif. Kualitas 

pembakaran biomassa limbah tempurung kelapa 

dapat ditingkatkan dengan proses karbonisasi. 

Proses karbonisasi dapat meningkatkan kadar 

karbon dan nilai kalor tempurung kelapa. 

Dilakukannya karbonisasi nilai kalor tempurung 

kelapa meningkat sekitar 70% dan kadar 

karbonnya meningkat sekitar 65%  (Chapman, 

1976). 

              Salah satu cara untuk memanfaatkan 

limbah pertanian tanpa karbonisasi adalah dengan 

menggunakan kompor biomassa. Teknologi 

pengolahan secara pengukusan kompor biomassa 

dengan menggunakan energi biomassa tanpa 

proses karbonisasi ini terbuat dari kerangka plat 

seng dengan dinding seng. Kompor biomassa 

yang terbuat dari seng dicat hitam sebagai 

penyerap panas. Panas yang diserap oleh kompor 

biomassa akan dihantarkan ke dalam ruangan 

pembakaran sehingga temperatur udara yang ada 

dalam ruangan pembakaran semakin tinggi.  

Ubi kayu atau singkong (cassava) 

merupakan salah satu bahan makanan yang kaya 

akan karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi. Singkong dalam keadaan 

segar tidak dapat bertahan lama karena memiliki 

kandungan air yang cukup tinggi sehingga mudah 

membusuk dan tidak mempunyai nilai jual. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penanganan pasca 

panen yang bertujuan untuk mempertahankan 

mutu produk. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan proses 

pengolahan secara pengukusan. Proses 

pengolahan secara pengukusan bertujuan untuk 

mengurangi kandungan airnya sampai batas-batas 

tertentu agar tidak terjadi kerusakan aktivitas 

metabolisme oleh mikroorganisme (Mohsenin, 

1980). 

Kelurahan Rejosari berada di wilayah 

Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 

Kelurahan Rejosari terkenal dengan daerah 

perkebunan singkong sehingga tidak 

mengherankan jika banyak masyarakat di 

Kelurahan Rejosari yang melakukan usaha 

pengolahan singkong. Usaha olahan singkong 

masyarakat di Kelurahan Rejosari masih sangat 

tradisional. Mereka belum mengenal teknologi 

pengolahan secara pengukusan yang ramah 

lingkungan untuk memperbaiki kualitas olahan 

singkong. Teknik pengolahan secara pengukusan 

yang digunakan masyarakat Kelurahan Rejosari 

masih menggunakan cara konvensional yaitu 

dengan membiarkan pengolahan secara 

pengukusan menggunakan kompor minyak tanah.  

Salah satu cara untuk mengatasi pengolahan 

secara pengukusan sistem konvensional adalah 

menggunakan kompor biomassa dengan sistem 

panas berasal dari tenaga energi biomassa limbah 

tempurung kelapa. 

          Panas dapat berpindah dari suatu tempat ke 

tempat lain, dari tempat yang bertemperatur lebih 

tinggi ke tempat yang bertemperatur lebih rendah. 

Secara teori penambahan atau pengurangan panas 

tidak saja dapat mengubah temperatur suatu 
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benda secara lokal melainkan panas itu dapat 

merambat ke benda lain atau dari benda lain dan 

peristiwa ini disebut perpindahan panas. 

Perpindahan panas dapat dibagi dalam beberapa 

golongan menurut cara perpindahannya. Panas 

dapat merambat dari suatu bagian ke bagian lain 

melalui zat atau benda yang diam dan juga dapat 

dibawa oleh partikel-partikel zat yang mengalir. 

Perpindahan panas yang pertama disebut 

perpindahan panas secara konduksi. Cara kedua, 

perpindahan panas secara konveksi. Cara ketiga, 

perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan 

panas yang terjadi dari radiasi matahari sampai ke 

media penyerap tidak bisa secara langsung 

melainkan secara bertahap yaitu dari radiasi ke 

induksi kemudian konveksi dan bisa juga radiasi 

ke konveksi pada udara kemudian ke konduksi 

dan terakhir konveksi (Irawan, 2001). 

Perpindahan panas secara konduksi 

adalah perpindahan panas yang terjadi pada benda 

atau medium yang diam (padat) bertemperatur 

tinggi ke benda yang bertemperatur rendah atau 

terdapat gradient temperatur pada benda tersebut.  

Dalam aliran panas konduksi, 

perpindahan energi terjadi karena hubungan 

molekul secara langsung tanpa adanya 

perpindahan molekul yang cukup besar. Bila 

molekul-molekul di satu daerah memperoleh 

energi kinetik rata-rata yang lebih besar daripada 

energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-

molekul disekitarnya sebagaimana maka molekul-

molekul yang memiliki energi lebih besar tersebut 

akan memindahkan sebagian energinya ke 

molekul-molekul di daerah yang bersuhu rendah. 

Rumus dasar perpindahan panas secara konduksi 

adalah: 

 

kAQ  












X

T
    (1) 

 

dimana;  Q   = laju perpindahan panas (Watt) 

   k    = konduktivitas termal (Watt/m 
0
C) 

   A   = luas penampang (m
2
) 

   
T  = kenaikan suhu (

0
C) 

   
X  = panjang benda (m) 

Perpindahan panas secara konveksi 

adalah distribusi energi berupa panas yang terjadi 

karena terdapat aliran fluida. Persamaan dasar 

perpindahan panas konveksi adalah: 

Q h A T       (2) 

 

dimana; Q   = jumlah panas konveksi (Watt) 

  h    = konduktivitas termal (Watt/m
2 0

C) 

  A   = luas penampang (m
2
) 

 
T  = kenaikan suhu (

0
C) 

 Perpindahan panas secara radiasi adalah 

proses perpindahan panas dari benda yang 

bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur 

rendah antar benda atau zat yang terpisah. Bila 

radiasi panas menimpa suatu bahan maka 

sebagian dari radiasi akan dipantulkan (refleksi), 

sebagian diserap (absorbsi), dan sebagian akan 

diteruskan(transmisi) (Triyaya,1998). Laju panas 

radiasi yang dipancarkan dapat dihitung dengan 

persamaan: 

 Q e AT
4         

(3) 

 

dimana;  Q   = laju aliran radiasi (Watt) 

   e    = emisivitas benda (0 e  1) 

      = konstanta Stevan-Boltzman 

(5,67  10
-8

 Watt/m
2
 K

4
) 

   A   = luas penampang (m
2
) 

   T   = suhu (
0
C) 

Udara yang bergerak di dalam plat seng 

akan mengeringkan bahan yang berada di dalam 

ruang tempat bahan baku. .Akibat pengolahan 

secara pengukusan ini maka kadar kandungan air 

bahan akan bertambah yang besarnya dinyatakan 

dengan:  M = 






 

b

kb

M

MM
100%  (4) 

 

dimana;  M = kandungan air (%) 

Mb = kandungan bahan basah (gram) 

  Mk= kandungan bahan kering (gram) 

Energi panas yang dihasilkan dari 

pembakaran biomassa limbah biomassa disebut 

juga Qinput dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 

awalakhir

kbbinput

tt

Nm

t

Q







     (5)

  

                           

dimana; 
t

Qinput


= laju energi biomassa persatuan 

waktu (Joule/s) 

   mb = massa bahan biomassa (kg) 

   Nkb = kalor bahan tempurung kelapa 

(17249,616 kJ/kg) 

Energi output dari kompor biomassa 

yang dihasilkan dari pembakaran biomassa 

limbah tempurung kelapa disebut juga Qoutput 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 


t

Qoutput
T

4
   (6) 

dimana;  
t

Qoutput

  

= energi output dari kompor 

biomassa persatuan waktu (Joule/s) 

          = konstanta Stevan-Boltzman 

(5,67  10
-8

 Watt/m
2
 K

4
) 

      T    = suhu yang dihasilkan oleh 

kompor biomassa (
0
C) 
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Energi panas yang dihasilkan dari 

pembakaran limbah biomassa Qinput dan energi 

output dari kompor biomassa yang dihasilkan dari 

pembakaran limbah biomassa Qoutput dapat 

menentukan efisiensi yang dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan : 

 


input

output

E

E
Efisiensi )( 100%    (7) 

Penelitian bertujuan  untuk  menganalisis 

parameter fisis olahan opak singkong meliputi 

kadar air dan massa jenis sebagai fungsi waktu, 

menganalisis perubahan suhu terhadap waktu 

menggunakan kompor biomassa.  

 

METODOLOGI PENGELITIAN 
Metode yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah metode eksperimen yaitu dengan 

mendesain sistem kompor biomassa dengan 

menggunakan energi biomassa limbah tempurung 

kelapa. 

Prosedur penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Mendesain alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah alat teknologi 

kompor biomassa limbah tempurung 

kelapa, Membuat ruangan pengawetan 

yang terbuat dari plat seng bercat hitam 

yang dipasang menyatu dengan setiap 

dinding ruangan pembakaran. 

2. Menyiapkan bahan penelitian berupa 

opak singkong yang sudah diparut dan 

dicetak ke dalam cetakan opak kemudian 

opak singkong diletakkan diatas tungku 

kompor biomassa untuk pengolahan 

secara pengukusan menggunakan energi 

biomassa. 

3. Menyiapkan bahan bakar limbah 

tempurung kelapa, dengan massa 

masing-masing 0,85 kg. 

4. Mengukur massa opak singkong yang 

berada di dalam ruangan pembakaran 

serta diluar ruangan pembakaran setiap 

10 menit. 

5. Mengukur kadar air opak singkong yang 

berada di dalam ruangan pembakaran 

serta diluar ruangan pembakaran setiap 

10 menit. 

6. Menghitung laju penurunan kadar air 

opak singkong. 

7. Menghitung efesiensi kompor biomassa. 

Rencana kegiatan penelitian yang akan 

dilakukan dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Suhu Pada Ruang Sumber Biomassa 

Data hasil pengamatan Suhu Pada Ruang 

Sumber Biomassa terhadap waktu selama 80 

menit interval waktu pengamatan 10 menit  di 

tunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel  1. Data rata-rata suhu di Sumber 

Energi Biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data pada Tabel  1 maka 

diperoleh grafik seperti  terlihat  pada  Gambar  2  

Gambar 2, di buat berdasarkan Tabel 1 dapat di 

lihat bahwa pada Gambar 2  suhu mengalami 

peningkatan ini di karenakan oleh adanya 

tambahan energy dari bahan biomassa dan karena 

pembakaran semakin sempurna sehingga 

cenderung nilai suhu meningkat mulai menit ke 

10 sampai ke 80.., bahwa suhu di sumber energy 
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biomassa maksimum 600 K, semakin bertambah 

waktu maka suhu di ruang sumber energy 

biomassa semakin besar dan memenuhi 

persamaan regressi linier yaitu :  y = 3.426x + 

355.0, dengan derajat koefisien regressinya 

sebesar  R² = 0.956 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Grafik hubungan waktu  terhadap 

suhu di sumber biomassa 

Tabel  2. Tingkat Kematangan Opak 

Singkong 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian tentang kadar air yang  

 

Perubahan tingkat kematangan yang 

terjadi pada opak singkong setiap bertambahnya 

waktu dapat di lihat pada Tabel  2  menunjukkan 

bahwa pada menit 10 belum matang,  pada menit 

ke 20 sampai 30 0 tingkat kematangan opak 

singkong matang hal ini ditandai kondisim opak 

singkong lebih kompak,  pada menit ke 40 sampai 

50 kondisi terlalu matang  sedangkan pada menit 

ke 80 sudah lebih matang, seperti ditunjukkan 

pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hilang dari buah pinang ditampilkan  

 

   Gambar  3. Tingkat kematangan opak singkong  

Laju Panas yang Hilang  

Data Laju panas dari alat kompor 

biomassa melewati bagian-bagian alat kompor 

biomassa dihitung dengan menggunakan 

persamaan 5 dan 6  hasil perhitungannya dapat di 

lihat pada Tabel  3, dengan Gambar 4. 

 

Tabel  3.  Data Pengamatan Laju Panas input dan 

output 

 

 

 

 

 

 

 

pada tabel dan grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara waktu 

terhadap laju panas input dan output 

 

Laju Panas input maupun output dari alat 

kompor biomassa seperti yang terlihat pada 

Gambar 4. menunjukkan nilai laju panas input 

dan output dimenit ke 10 sampai menit ke 80 

cendrung konstan dan nilai maksimum daya 

output  terjadi pada menit ke 80 yaitu  947, 64377 
Joule/s, . 

Kadar Air yang Hilang  

Data hasil pengamatan kadar air yang 

hilang selama 80 menit di tampilkan pada Tabel 

4. dan di gambarkan pada Gambar 5. 

0

20

40

60

80

W
ak

tu
 (

m
e

n
it

)

Series1

0

10000

20000

30000

0 50 100

D
ay

a 
(j

/s
)

Waktu (detik)

Daya input 
(j/s)

Daya output 
(j/s)

112

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Table  4.  Data Kadar Air yang Hilang dari 

Krupuk Singkong 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Data hasil pengamatan suhu di rak       

Berdasarkan data pada Tabel 4.  maka diperoleh 

grafik seperti terlihat pada Gambar 5. Hasil data 

dari 80 menit pengamatan untuk menentukan 

kadar air dari opak singkong di hitung dengan 

menggunakan rumus 2.18 dapat di lihat pada 

Tabel 4.5  yang di gambarkan pada Gambar 5. 

yaitu grafik hubungan antara kadar air terhadap 

waktu pengamatan. Kadar air  maksimum adalah 

sebesar 0,292307692 % pada menit ke 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.  Grafik hubungan antara  kadar air 
yang hilang terhadap waktu pengamatan 

 

Efesiensi Waktu Pengeringan 

Data perhitungan efesiensi waktu dengan 

menggunakan energi biomassa dan waktu 

pengeringan secara alami ditunjukkan pada Tabel 

5. 

 Tabel 5. Data perhitungan efesiensi waktu 

pengeringan 

 
 

Berdasarkan data pada Tabel 5.  maka 

diperoleh grafik seperti terlihat pada Gambar 6. 

yang menunjukkan grafik efesiensi waktu dengan 

menggunakan energi biomassa. Nilai efisiensi (
) dari alat kompor biomassa untuk pengawetan 

opak singkong di nilai lebih efektif   dengan 

efesiensi maksimum bertambah terhadap waktu, 

hal ini disebabkan karena pembakaran biomassa 

lebis sempurna.  Efesiensi maksimum terjadi pada 

menit ke 80 dengan efesiensi sebesar 

0.038779125 %. 

 
 

Gambar 6.  Grafik hubungan efesiensi terhadap 

waktu. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

hasil pengamatan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. suhu di sumber energy biomassa 

maksimum 600 K, semakin bertambah 

waktu maka suhu di ruang sumber 

energy biomassa semakin besar dan 

memenuhi persamaan regressi linier 

yaitu :  y = 3.426x + 355.0, dengan 

derajat koefisien regressinya sebesar  R² 

= 0.956 . 

2. Perubahan tingkat kematangan yang 

terjadi pada opak singkong setiap 

bertambahnya waktu , pada menit ke 40 

sampai 50 kondisi terlalu matang  

sedangkan pada menit ke 80 sudah lebih 

matang. 

3. Nilai laju panas input dan output dimenit 

ke 10 sampai menit ke 80 cendrung 

konstan dan nilai maksimum daya output  

terjadi pada menit ke 80 yaitu  947, 
64377 Joule/s,  

4. Kadar air  maksimum opak singkong 

adalah sebesar 0,292307692 % pada 
menit ke 80. 

5. Nilai efisiensi ( ) dari alat kompor 

biomassa untuk pengawetan opak 

bertambah terhadap waktu.  Efesiensi 

maksimum terjadi pada menit ke 80 

dengan efesiensi sebesar 0.038779125 
%. 
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PEMBUKTIAN TEOREMA LIMIT FUNGSI SINUS DENGAN PENDEKATAN LUAS
SEGIEMPAT

Jufri1, Azmi asra2

Email: jufrirokan@gmail.com
1, 2Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang alternatif pembuktian teorema limit fungsi sinus. Alternatif yang diberikan untuk membuktikan teorema limit
fungsi sinus adalah dengan memanfaatkan pendekatan luas segiempat. Pembuktian dilakukan dengan memanfaatkan luas juring lingkaran,
luas segiempat serta prinsip apit.

Kata kunci: limit, sinus, segiempat
Pendahuluan

Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang
mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak
hingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai perubahan,
sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk
dan aljabar adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk
memecahkan persamaan serta aplikasinya. Kalkulus
memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang
sains, ekonomi, dan teknik; serta dapat memecahkan
berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan
aljabar elementer. Kalkulus memiliki dua cabang
utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang
saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus.
Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju
pelajaran matematika lainnya yang lebih tinggi, yang
khusus mempelajari fungsi dan limit, yang secara
umum dinamakan analisis matematika.

Limit merupakan konsep dasar atau pengantar dari
deferensial dan integral pada kalkulus. Karena begitu
pentingnya konsep limit dalam memahami kalkulus,
menurut Purcell (Varberg, 2010: 55) kalkulus adalah
studi tentang limit. Konsep limit sangat banyak
digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dalam
memecahkan masalah, terutama di bidang fisika dan
teknik. Beberapa aplikasinya yaitu dalam menentukan
persamaan garis singgung dan masalah kecepatan. Di
dalam kalukulus sendiri limit digunakan dalam
menurunkan konsep turunan dan konsep integral.
Pada pembahasannya limit fungsi membahas limit
berbagai fungsi-fungsi yang ada, diantaranya adalah
limit fungsi trigonometri.

Limit fungsi trigonometri yaitu limit fungsi yang
fungsinya memuat fungsi trigonometri. Terdapat dua
kelompok teorema pada limit fungsi trigonometri,
yaitu limit fungsi trigonometri umum dan limit fungsi
trigonometri khusus. Limit fungsi polynomial selalu
dapat dicari dengan metode substitusi, dan limit
fungsi rasional dapat dicari dengan substitusi selama
penyebut tidak nol di titik limit (Varberg, 2010:74).

Berbagai penelitian tentang limit trigonometri
sudah dibahas dalam beberapa artikel, seperti yang
dibahas oleh Ipung (2004) yang membahas tentang
lompatan dalam bukti limit trigonometri. Sedangkan

Semiati (1999) membahas limit trigonometri dalam
derajat..

Pada kenyataannya fungsi limit trigonometri
umum dapat diselasaikan dengan metode substitusi
dengan setiap bilangan real c di dalam daerah asal

fungsi. Berbeda dengan kasus pada fungsi ,

ketika menuju limitnya ada yaitu 0. Namun
ketika menuju 0, limit fungsi tersebut tidak dapat
langsung diselesaikan dengan metode substitusi.

Secara intuisi nilai , namun ini bukanlah

bukti yang cukup. Pembuktian juga

sudah dilakukan dengan pendekatan luas segitiga.
Namun untuk memperkaya bukti-bukti alternatif

untuk membuktikan perlu ide-ide

khusus lainnya.

Defenisi 1. (J. Steward, 1998: 1) Juring lingkaran (
sektor ) merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-
jari dan busur lingkaran.

Teorema 2. (Untung, 2008: 51) Luas suatu segitiga
adalah setengah dari perkalian panjang satu sisi alas
dengan garis tinggi terhadap sisi tersebut.

Teorema 3. Prinsip Apit (Varberg, 2010: 70).
Misalkan f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi

untuk semua x dekat c,
terkecuali mungkin pada c. Jika

maka .

Teorema 4.

Bukti. Lihat Varberg, 2010 halaman 75.

A. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah studi literatur untuk mencari metode
alternatif dalam membuktikan limit fungsi sinus. Studi
literatur merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen,  baik
dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.  Berikut ini
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adalah bagan studi literatur yang penulis lakukan dalam
penelitian ini.

Gambar 1. Alur penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian Teorema Limit Fungsi Sinus Dengan
Pendekatan Luas Segiempat

Gambar 2. Pembuktian menggunakan

konsep segiempat.
Berdasarkan Gambar 2 diperoleh bahwa:

dan

untuk

Sehingga,

C. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini telah membahas alternatif membuktikan
limit fungsi sinus. Alternatif yang diberikan adalah
dengan menggunakan pendekatan luas segiempat.
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mencari alternatif-
alternatif lain untuk membuktikan limit fungsi trigonometri
lainnya..
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PENGGUNAAN KARTU TAKSONOMI TUMBUHAN SEBAGAI MEDIA

PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA

KELAS VII2 SMP NEGERI 1 UJUNG BATU

LISMAWATI Guru IPA SMP Negeri 1 Ujung Batu

Email: lismawati1963@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang materi klasifikasi makhluk hidup dengan
menggunakan kartu taksonomi pada siswa kelas VII2 SMP Negeri 1 Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII2 SMP Negeri 1 Ujung Batu yang berjumlah 36 siswa. Penelitian
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode tes dan
observasi. Data hasil penelitian tentang materi klasifikasi makhluk hidup secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media kartu taksonomi dapat
meningkatkan hasil belajar IPA pada klasifikasi tumbuhan di kelas VII2 SMP Negeri 1 Ujung Batu, yang pada kondisi awal
hasil sebelum diberi tindakan nilai yang diperoleh hanya 20% yang menjawab benar. Pada siklus I dengan menggunakan
media kartu taksonomi, adanya peningkatan sehingga nilai yang diperoleh 22%. Pada siklus II menunjukkan peningkatan
dengan rata-rata yang diperoleh 58% yang menjawab benar.
Kata kunci: Kartu Taksonomi, Media Pembelajaran, Hasil Belajar, IPA

PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan

terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar
dan  proses pembelajaran  agar  peserta didik
secara  aktif  mengembangkan potensi dirinya
untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,
pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,
akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang
diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan
Negara  (UU RI.  No  20  Tahun  2003  tentang
sistem  Pendidikan  Nasional,  Bab  I,  Pasal 1,  No
1).

Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional
menyebutkan  bahwa  kurikulum  adalah
seperangkat  rencana dan  pengaturan  mengenai
tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang
digunakan   sebagai  pedomen  penyelenggaraan
kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan
pendidikan  tertentu.  Berdasarkan  pengertian
tersebut,  ada  dua  dimensi kurikulum, yang
pertama  adalah  rencana  dan  pengaturan
mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajararan,
sedangkan  yang   kedua   adalah  cara  yang
digunakan  untuk  kegiatan  pembelajaran.

Salah  satu  cara  yang  yang  dapat
dilakukan  agar pendidikan  dapat  berjalan
dengan  baik  maka  seseorang  guru  dituntut
untuk   dapat  melaksanakan  tugas   pengelolaan
kelas  dengan  baik,  pengguasaan  materi,
pemahaman  berbagai  karakteristik  anak  dan  juga
mau  dan  mampu  untuk  menggunakan  berbagai
media  yang  bermacam-macam  dan  juga
bervariasi  sehingga  dapat  menarik  minat  belajar
dan  akan  timbul  kegairahan  belajar  dalam   diri

peserta  didik.  Namun  dalam  kenyataanya  dari
hasil  observasi   yang  telah  dilakukan tidak
semua  guru  menyadari  akan  pentingnya  variasi
dalam  mengajar.  Kebanyakan  dari  guru  hanya
menggunakan  metode   ceramah  dan  juga  tidak
menggunakan  media,  terutama  dalam
pembelajaran  IPA,  maka  siswa  akan  cepat
merasa  bosan dan  malas  dalam  mengikuti
pembelajaran,  karena  biasanya  pelajaran  IPA
merupakan  satu  pelajaran  yang  paling  dianggap
sulit  dari  pelajaran  lainya.  Sehingga  hasil
belajaranya  pun  ikut  menjadi  rendah.

Kline (Pitadjeng, 2006:1),  belajar  akan
efektif  jika  dilakukan  dalam  suasana  yang
menyenangkan.  Untuk  itu,  di  dalam  belajar,
siswa  diberi  kesempatan  merencanakan  dan
menggunakan  cara  belajar  yang  disenangi  oleh
siswa  SMP.  Dengan  demikian  kita  sebagai  guru
harus  mengupayakan  adanya  situasi  dan  kondisi
yang  menyenangkan,  strategi  belajar  yang
menyenangkan,  maupun  materi  IPA  yang
menyenangkan,  maupun  strategi-strategi  yang
menjadikan  peserta  didik  senang  dan  tidak
bosan,  selain  itu diperlukan  adanya  penerapan
media   yang  tepat,  inovatif,  kreatif  dan
berkeinginan  untuk  maju  melalui  pemanfaatan
kartu  taksonomi  sebagai  media  untuk
meningkatkan  hasil  belajar  pembelajaran  IPA.
Karena  fungsi  dari  media  pembelajaran   tersebut
adalah  sebagai  alat  bantu  mengajar  untuk
membantu  siswa  dalam  proses  pembelajaran  dan
peserta  didik  lebih  bergairah  dan  termotivasi
dalam  menjalani  proses  pembelajaran,  serta
materi  yang  disampaikan  pun  dapat  diterima
peserta  didik  dengan  baik.
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Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan
guru  untuk  membuat  peserta  didik  merasa
senang  dalam  pembelajaran  IPA  adalah  dengan
menggunakan  media  kartu  taksonomi  dalam
menyampaikan  materi  klasifikasi makhluk  hidup.
Dengan  menggunakan  media  kartu  taksonomi
ini,  proses  kegiatan  belajar  mengajar  dapat   di
desain  dengan  berbagai   macam  cara,  salah
satunya  dengan  cara  bermain  kartu  yang  sangat
disukai  oleh  peserta  didik.

Dalam penggunaannya  media  kartu
taksonomi  disini  dapat  di  desain  dengan
menggunakan  permainan  kartu  yang  terbuat  dari
kertas  karton  dengan  ukuran   tertentu  yang
berisi  gambar  tumbuhan  dan  dibelakang  urutan
taksonnya  serta  nama  ilmiah  dan  habitatnya.
Dalam  pembelajaran  IPA  harus  memerlukan
adanya  penggunaan  media,  karena  melalui
media  akan  memudahkan  siswa  menangkap
ataupun  menguasai  materi  yang  disampaikan
guru.  Salah  satu  media  yang  diterapkan  adalah
media  kartu  taksonomi.

Dengan  mengetahui  pemanfaatan  media
kartu  taksonomi   sebagai  pembelajaran  IPA
maka  dapat  digunakan  sebagai  media  dalam
penyampaian  materi  pelajaran  IPA  bagi  peserta
didik  akan  membantu  guru  dalam  memilih dan
menerapkan  media  yang  benar-benar  tepat  dan
sesuai  sehingga  dapat  meningkatkan  hasil
belajar  peserta  didik  dalam  pembelajaran  IPA.

Dengan  penggunaan  kartu  taksonomi
sebagai  media  pembelajaran  yang  dibuat  dengan
perencanaan  yang  baik  maka  pembelajaran IPA
dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang
diinginkan  dan  memungkinkan  siswa  untuk
terlibat  secara  aktif  dalam  proses  pembelajaran,
sehingga  siswa  dapat  menembangkan
pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan. Di sisi
lain  guru  memiliki  peran  untuk  memberikan
pengarahan  kepada  siswa  dalam  proses
pembelajaran  sehingga  dalam  hal  ini  dapat
membuat  suatu  kondisi  pembelajaran  yang
kondusif  bagi  siswa  dan dapat  meningkatkan
hasil  belajar.

Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas,
maka  kartu  taksonomi  sebagai  media
pembelajaran  IPA  dapat  meningkatkan  hasil
belajar  siswa.  Oleh karena  itu  akan  dilakukan
penelitian  mengenai  upaya  meningkatkan hasil
belajar IPA kelas VII2 SMP Negeri 1 Ujung Batu
dengan penggunaan kartu taksonomi tumbuhan
sebagai media pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kelas

VII2SMPN  1 Ujung Batu tahun 2014/2015, yang
akan berlangsung selama 1 bulan yaitu bulan
September -Oktober dalam mata pelajaran IPA,
khususnya materi klasifikasi makhluk hidup
khususnya klasifikasi tumbuhan.

Dalam penelitian ini subyek penelitian
adalah seluruh siswa kelas VII2 SMPN  1 Ujung
Batu, yang berjumlah 36 siswa, yang terdiri dari 16
siswa perempuan dan 20 siswa laki-laki.

Dalam penelitian ini model yang digunakan
adalah model penelitian tindakan kelas. Menurut
Kasihani Kasbolah (1999:112) menyajikan empat
model penelitian tindakan:

1. Model Ebbut
2. Model Kemmis dan Mc Taggart
3. Model Elliot
4. Model Mc Kernan

Dari empat bagian model di atas, peneliti
akan menggunakan model Kemmis dan Mc
Taggart. Dalam perencanaan Kemmis
menggunakan sistem spiral refleksi diri yang
dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan,
refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar
untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil refleksi tersebut
penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan
model Kemmis dan Mc Taggart dalam Rochiati
(2008:66), yang masing-masing siklus terdiri dari 4
komponen, yaitu rencana, tindakan, observer, dan
refleksi seperti yang tampak pada gambar:

Intstrumen penelitian adalah alat atau
fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah
dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap
dan sistematis sehingga akan lebih mudah diolah.
Pengembangan instrumen penelitian dalam
kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan
instrumen pengumpulan data antara lain sebagai
berikut

a. Tes
Tes merupakan alat penilaian yang berupa
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
kepada siswa untuk mendapatkan jawaban
dari siswa dalam bentuk lisan, tulisan,
maupun perbuatan. Lembar tes yang
digunakan merupakan lembar tes yang di
dalamnya terdapat butir-butir soal yang
telah ditentukan sesuai dengan materi
pembelajaran yang akan disampaikan.

b. Menyusun Kisi-Kisi Instrumen
Kisi-kisi atau biasa juga disebut tabel
spesifikasi tes ditampilkan dalam bentuk
matriks. Dalam suatu kisi-kisi hendaknya
harus mudah dibedakan mana yang
merupakan pokok bahasan yang akan diuji
dan kemampuan yang diuji (aspek
kognitif). Kisi-kisi yang telah terisi
menggambarkan proporsi banyaknya butir
soal untuk setiap pokok bahasan dan aspek
kognitif.
Adapun kisi-kisi soal tes yang dimaksud
ialah sebagai berikut:

c. Observasi
Observasi atau pengamatan sebagai alat
penilaian banyak digunakan untuk
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mengukur tingkah laku individu ataupun
proses terjadinya suatu kegiatan yang
dapat diamati, baik dalam situasi yang
sebenarnya maupun dalam situasi buatan.
Dengan kata lain, observasi dapat
mengukur atau menilai hasil dan proses
belajar misalnya tingkah laku siswa pada
waktu belajar, tingkah laku guru waktu
mengajar, kegiatan diskusi siswa,
partisipasi siswa dalam simulasi, dan
penggunaan alat peraga pada waktu
mengajar. Melalui pengamatan dapat
diketahui bagaimana sikap dan perilaku
siswa, kegiatan yang dilakukannya, tingkat
partisipasi dalam suatu kegiatan, proses
kegiatan yang dilakukannya, kemampuan,
bahkan hasil yang diperoleh dari
kegiatanya. Observasi harus dilakukan
pada saat proses kegiatan berlangsung.
Pengamat terlebih dahulu harus
menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa
yang hendak diobservasinya, lalu dibuat
pedoman agar memudahkan dalam
pengisian observasi. Pengisian hasil
observasi dalam pedoman observasi dibuat
sebenarnya bisa diisi secara bebas dalam
bentuk uraian mengenai gejala yang
tampak dari perilaku individu yang
diobservasi, bisa pula dalam bentuk
pemberian cek (V) pada kolom jawaban
hasil observasi jika pedoman observasi
yang dibuat telah disediakanya jawaban
(berstruktur).

Untuk melaporkan hasil penelitian, maka
data yang diperoleh terlebih dahulu dianalis
menurut Patton (Ikbal Hasan, 2004:29)
menggemukakan bahwa analisis data adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam
satu pola, dalam kategori dalam suatu uraian dasar.
Tujuan analisis data adalah agar data yang
diperoleh dapat dipergunakan untuk menjawab
rumusan yang sudah ditetapkan.

Menurut Suharsismi Arikunto (2002:262)
data penelitian ada dua macam yaitu deskriptif
kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui pengamatan atau
observasi, dokumentasi dan tes. Untuk mengungkap
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran
IPA, peneliti menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif dimana data kuantitatif merupakan nilai
hasil belajar siswa dan dapat dianalisis secara
deskriptif.

Untuk mencari perhitungan rerata secara
klasikal dari sekumpulan nilai yang telah diperoleh
siswa tersebut, dapat digunakan rumus mean (Nana
Sudjana 2006:109), yaitu sebagai berikut:

= ∑
Keterangan :

X  = rata-rata kelas (mean)∑ = Jumlah nilai siswa
N  = Banyaknya siswa

HASIL PENELITIAN
Siklus I

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal 24
September 2014 di kelas VII2 dengan jumlah siswa
36 orang siswa yang terdiri dari 20 orang laki-laki
dan 16 orang perempuan. Dalam hal ini peneliti
bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar
mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang
telah dipersiapkan.

Pengamatan (observasi) dilaksanakan
bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.
Sebagai pengamat adalah buk Herlina
Christine,S.Pd. Setelah guru memberikan
penjelasan guru menunjuk beberapa siswa untuk
maju kemudian menyebutkan ciri-ciri yang dimiliki
oleh tumbuhan yang ada pada kartu dan
mengurutkankan urutan taksonominya. Selanjutnya
guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok.
Setiap kelompok terdiri dari 6 orang siswa. Setelah
terbentuk kelompok guru membagikan LKS dan
siswa mulai mengerjakan LKS sesuai petunjuk dan
sesuai dengan penjelasan guru. Pada awal
pembelajaran setiap kelompok masih bingung dan
masih belum focus pada media kartu taksonomi,
maka disini guru harus benar-benar membimbing
agar siswa lebih mengerti dan dapat meningkatkan
hasil belajar.

Pada kegiatan ini guru bersama siswa
membuat kesimpulan materi yang telah
disampaikan, selanjutnya guru melakukan evaluasi
dan siswa mengerjakan soal evaluasi.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa
diberi tes formatif I dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam
proses belajar mengajar yang telah dilakukan.
Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah
sebagai berikut:

TABEL 4.2
HASIL TES FORMATIF SISWA PADA

SIKLUS I
NO URAIAN HASIL

SIKLUS I
1 Benar semua 22 %
2 Benar sebagaian 33 %
3 Salah semua 33 %
4 Tanpa percakapan 12 %
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Tingkat keberhasilan pada siklus I adalah
100 % - 78 % = 22 %, siswa yang benar semua. Hal
ini menunjukkan siswa kurang memahami
penjelasan guru. Hasil observasi masih kurang
memuaskan, karena perhatian siswa diperoleh
sangat minim dan juga pengaruh dari lulusan SD
yang masuk ke SMP Negeri 1 Ujung Batu juga
anak yang nilainya dibawah rata-rata. Meskipun
hanya tahap awal, perhatian tidak tumbuh secara
alamiah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwapada
siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas
belajar, karena siswa yang memahami mata
pelajaran 22 % lebih kecil dari persentase
ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 70 %.
Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru
dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan
digunakan guru dengan menerapkan model kartu
taksonomi.
Siklus II
Media yang digunakan menggunakan kartu
taksonomi hewan dimana bagian depan ada gambar
hewan dan bagian belakang nama hewan serta
urutan taksonnya. Namun pada pertemuan kedua,
guru langsung bertanya pada salah satu siswa untuk
mengerjakan soal menggunakan kartu taksonomi
hewan untuk mengingat kembali materi yang
sebelumnya, setelah itu guru membagi siswa
menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 siswa,
kemudian setiap kelompok mengerjakan LKS yang
telah dibagikan guru sesuai dengan petunjuk yang
telah dijelaskan. Pada pertemuan yang kedua siswa
sudah mulai memahami dan lebih fokus karena
siswa sudah mulai menggunakan kartu taksonomi
dan siswa merasa senang untuk mencoba kartu
yang lain yang berbeda dalam satu kelompok.

Hasil evaluasi siklus ini merupakan nilai
hasil belajar pertemuan I dan pertemuan II.
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan
dengan pelaksanaan belajar mengajar.

Pada akhir proses belajar mengajar siswa
diberi tes formatif II dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam
proses belajar mengajar yang telah dilakukan.
Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II.
Adapun data hasil penelitian pada siklus II adalah
sebagai berikut:

TABEL 4.4
HASIL TES FORMAT SISWA PADA SIKLUS

II
No Uraian Hasil Siklus

II
1 Benar semua 58 %
2 Benar sebagian 42 %
3 Salah semua 0 %
4 Tanpa percakapan 0 %

Tingkat keberhasilan pada siklus II adalah
100 % - 42 % = 58 %. Siswa menjawab pertanyaan
dengan benar sebanyak 21 siswa dan yang
menjawab pertanyaan benar sebagian adalah 15
orang. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II
ini ketuntasan belajar secara klasikal telah
mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari
siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar siswa ini
karena setelah guru menginformasikan bahwa
setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes
sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih
termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga
sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan
dinginkan guru dengan menerapkan model belajar
aktif.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dapat

disimpulkan bahwa penggunaan media kartu
taksonomi dapat meningkatkan hasil belajar.
Peningkatan hasil belajar ditunjukan dengan adanya
perubahan nilai hasil belajar pada mata pelajaran
IPA semakin lama semakin baik yaitu (1) rata-rata
nilai evaluasi siklus I 22% dan (2) rata-rata evaluasi
siklus II sebesar 58%. Hal tersebut menunjukkan
adanya kenaikan nilai antara kondisi awal sampai
dengan proses pembelajaran yang terakhir .

SARAN
Adapun saran yang peneliti kemukakan

adalah sebagai berikut:
1. Bagi guru, dalam pembelajaran IPA sebaiknya

dengan kreatif, misalnya pada penggunaan
media kartu taksonomi karena sangat baik
dikembangkan dalam rangka meningkatkan
hasil belajar.

2. Menggunakan media kartu taksonomi dapat
dikembangkan secara kreatif dan inovatif pada
mata pelajaran IPA namun sebaiknya dapat
pula digunakan pada semua mata pelajaran,
sehingga dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran baik proses pembelajarannya
maupun hasil belajar siswa.

3. Bagi kepala sekolah, dalam setiap
pembelajaran harus menggunakan media
pembelajaran yang mendukung proses kegiatan
belajar mengajar, jika perlu dibuat suatu
tempat untuk menyediakan media
pembelajaran sehingga dapat digunakan setiap
kali media pembelajaran diperlukan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi daya ledak otot lengan terhadap kemampuan

forehand pada atlet tenis lapangan di PTL UNP padang , untuk mengetahui kontribusi koordinasi mata-tangan
terhadap kemampuan forehand pada atlet tenis lapangan di PTL UNP padang.  Dan untuk mengetahui kontirbusi
daya ledak otot lengan dan koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan forehand pada atlet tenis lapangan di
PTL UNP padang Jenis penelitian ini korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua atlet tenis
lapangan PTL UNP Padang sejumlah 15 orang. Untuk mengambil sampel menggunakan teknik porpusif
sampling. Data para atlet itu di ambil selanjutnya untuk menguji hipotesis data diolah dengan rumus korelasi
product moment dan korelasi ganda. Hasil pengolahan data diperoleh terdapat kontribusi yang  signifikan antara
daya ledak otot lengan terhadap kemampuan kemampuan forehand atlet PTL UNP Padang sebesar 40%%,
terdapat kontribusi yang signifikan antara koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan forehand atlet PTL UNP
Padang sebesar 29,16% dan terdapat kontribusi yang signifikan antara daya ledak otot lengan dan koordinasi
mata-tangan terhadap kemampuan forehand atlet PTL UNP Padang sebesar 47,61%.

Kata Kunci: Daya Ledak Otot Lengan Dan Koordinasi , Mata-Tangan dan Kemampuan Forehand

Pendahuluan

Perkembangan olahraga saat sekarang ini sangat
Bidang Pembangunan Nasional adalah bidang
pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang
sistem keolahragaan Nasional (UU NO.3 Th.2005) Bab
I: “Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan
pengawasan. Pada pasal 4: Olahraga adalah segala
kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina,
serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan
sosial.

Untuk meraih suatu prestasi memang tidaklah
mudah. Prestasi olahraga akan terwujud bila adanya
kerjasama antara pemerintah, masyarakat, serta unsur-
unsur yang mendukung dalam pembinaan olahraga. Hal
ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh
Syafruddin (1999:22) bahwa :

“Prestasi terbaik atlet merupakan hasil dari
pembinaan yang diberikan kepada atlet melalui
latihan-latihan yang terprogram dengan baik dan
terarah. “Pencapaian prestasi terbaik atlet
dipengaruhi oleh: 1. Faktor internal yaitu faktor
yang berasal dari potensi yang ada pada atlet atau
dari orang itu sendiri yang menyangkut
kemampuan fisiknya, teknik, taktik, kemampuan-
kemampuan mental (psikis) nya. 2. Faktor
eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri
atlet seperti sarana dan prasarana, pelatih,
Pembina, guru olahraga, keluarga, organisasi,

iklim, cuaca, makanan yang bergizi dan lain
sebagainya”.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan
bahwa untuk mencapai prestasi olahraga, perlu suatu
kerjasama yang terarah dan memperhatikan segala
aspek yang ikut mendukung tercapainya prestasi, baik
faktor internal maupun faktor eksternal. Kegiatan
olahraga yang dilaksanakan secara terkoordinir dan
kontinyu serta memperhatikan prinsip-prinsip latihan,
program latihan, metode latihan dan sebagainya.

Tenis merupakan salah satu cabang olahraga
yang sangat berkembang di Sumatera Barat.
Perkembangan ini bisa kita lihat dari banyaknya klub-
klub tenis di Sumatera Barat. Selain itu perkembangan
tersebut ditandai dengan adanya pertandingan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pengcab
PELTI Sumatera Barat mulai dari kelompok umur 8
tahun kebawah yang disebut dengan mini tenis dan
tingkat junior yang dimulai dari kelompok umur 10-18
tahun serta tingkat senior.

Pada saat sekarang ini olahraga tenis bukan saja
sekedar untuk rekreasi atau olahraga berbentuk
permainan, namun juga untuk mengejar prestasi. Hal
ini ditandai dengan dimainkannya olahraga tenis
diberbagai event/kejuaraan, mulai dari tingkat daerah
sampai ketingkat Internasional, misalnya: PORPROV,
PON, SEA GAMES dan OLYMPIADE. Untuk
mencapai prestasi terbaik di dalam olahraga tenis di
samping didukung oleh sarana dan prasarana yang baik,
juga masih banyak faktor- faktor lain untuk mencapai
prestasi tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh
Maidarman (2010:1), faktor tersebut adalah: a) Fisik, b)
Teknik, c) Taktik, d) Mental.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa faktor fisik, teknik, taktik dan
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mental merupakan hal yang sangat penting dalam
mencapai prestasi yang diinginkan. Bila salah satu
unsur belum dimiliki dan dikuasai, maka prestasi akan
sulit tercapai.

Kondisi fisik yang paling dominan didalam
olahraga tenis antara lain adalah kekuatan, kecepatan,
kelincahan dan daya tahan. Selain itu yang tidak kalah
penting dan sangat dibutuhkan dalam olahraga tenis
adalah daya ledak otot lengan dan koordinasi mata-
tangan. Daya ledak dibutuhkan untuk melakukan
berbagai pukulan seperti groundstroke forehand,
groundstroke backhand, smash maupun service,
sedangkan koordinasi mata tangan juga dibutuhkan
agar pukulan yang dilakukan tepat sasaran dan jatuh di
tempat yang di inginkan.

Daya ledak merupakan salah satu komponen
biomotorik  yang penting dalam kegiatan olahraga.
Karena daya ledak menentukan seberapa keras orang
dapat memukul, seberapa jauh melempar, seberapa
tinggi bisa melompat, seberapa cepat berlari dan
sebagainya. Menurut Corbin dalam Arsil (1999:71)
daya ledak adalah kemampuan untuk
menampilkan/mengeluarkan kekuatan secara
eksplosive atau dengan cepat. Sedangkan Irawadi
(2010:80), mengungkapkan ”daya ledak yaitu
kemampuan seseorang atau olahragawan untuk bisa
bergerak secara cepat dan kuat. Lebih lengkap irawadi
mengungkapkan “Daya ledak merupakan gabungan
beberapa unsur fisik yaitu unsur kekuatan dan unsur
kecepatan. Artinya kemampuan daya ledak otot dapat
di lihat dari hasil suatu aktivitas gerak yang dilakukan
dengan cepat dan mengggunakan tenaga yang kuat.

Dalam permainan tenis daya ledak merupakan
kemampuan kondisi fisik yang sangat dominan dimana
gerakan pukulan dalam tenis merupakan gerakan daya
ledak yaitu daya ledak otot lengan. Hal ini dapat dilihat
dalam pukulan groundstroke, volley dan service, maka
dari itu seorang pemain tenis dituntut untuk memiliki
kemampuan daya ledak otot lengan dan koordinasi
mata-tangan yang baik agar setiap pukulan yang
dilancarkan sulit diantisipasi dan di kembalikan oleh
lawan, Irawadi (2011:35).

Teknik pukulan (stroke) di dalam tenis sangat
banyak sekali jenisnya, antara lain: groundstroke
forehand, groundstroke backhand, volley forehand,
volley backhand, smash, service dan lob. Menurut
Irawadi (2011:30) dari sekian banyak pukulan dalam
bermain tenis, secara garis besar dikategorikan atas tiga
macam, yaitu: a) Groundstroke, b) Volley, c) service.
Untuk bisa bermain dengan baik dan sempurna,
seorang pemain harus bisa menguasai teknik-teknik
yang ada. Dengan menguasai teknik yang baik seorang
pemain akan dapat bermain secara efektif dan efisien
baik itu dalam menggunakan tenaga dan waktu maupun
untuk menerapkan teknik dengan baik.
Untuk dapat menguasai pukulan groundstroke tidaklah
sulit, asalkan mau belajar dan berlatih dengan rajin.
lrawadi (2011:18) mengatakan bahwa ada beberapa
faktor yang perlu mempengaruhi hasil dari pukulan
groundstroke ini yaitu ketepatan (timing),

keseimbangan (balance), koordinasi (coordiation),
konsep gerakan (movement conceps), tujuan (goal),
teknik pegangan raket (raket grip tehnic), karakter bola
(ball caracters), kesiapan (readys), dan posisi siap
(ready position).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah
satu kunci untuk bisa menguasai pukulan groundstroke
adalah posisi siap (Ready position) juga berpengaruh
terhadap keberhasilan pukulan groundstroke. Jika
persiapan memukul dilakukan dengan sempurna, maka
proses memukul akan berjalan dengan sukses. Karena
kesiapan yang dimaksud adalah seperti pengaturan cara
berdiri, pikiran atau kosentrasi, dan fokus pandangan
yang ditujukan pada suatu kegiatan yang dilakukan
yakni melakukan pukulan. Irawadi (2011:21).Posisi
siap merupakan suatu hal yang yang sangat penting dan
nenentukan keberhasilan dalam memukul. Orang yang
siap biasanya lebih mudah bereaksi saat bola datang
dibandingkan dengan orang yang kurang siap. Ia akan
lebih cepat bergerak, gerakanya juga lebih terarah dan
lebih tepat guna, sehingga kemungkinaan antisipasi
yang dilakukan juga lebih tepat. Ini merupakan suatu
yang bermanfaat dalam usaha memukul. Sebaliknya
orang yang berdiri dalam keadaan kurang siap
cenderung terlambat dalam bereaksi, dan kadang-
kadang bisa salah persepsi. Hal ini merugikan seorang
pemain dalam melakukan pukulan. Oleh sebab itu
kebiasaan untuk selalu berada dalam posisi siap
sebelum memukul mesti dilatih dan ditanamkan, serta
diharapkan menjadi pakaian atau kebiasaan dari
seorang pemain tenis.

Hasil pengamatan lapangan yang dilakukan
selama ini, secara kualitas teknik para altet tenis PTL
UNP memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan
atlet-atlet yang masuk ke dalam tingkat nasional.
Namun atlet-atlet PTL UNP pada umumnya masih
kurang siap jika bermain dengan bola-bola cepat dan
tempo yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah
masih lemahnya kemampuan fisik atlet terutama pada
daya ledak otot lengan dan koordinasi mata-tangan.

Dari permasalahan di atas maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian mengenai sumbangan
kondisi fisik terhadap kemampuan forehand dengan
judul: “ kontribusi daya ledak otot lengan dan
koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan forehand
pada atlet tenis PTL UNP”.

Sejarah permainan tenis
Tenis adalah suatu permainan olahraga dengan

menggunakan bola dan raket dan dimainkan di atas
lapangan persegi panjang yang memiliki permukaan
datar atau rata. Bola adalah alat yang akan dipukul atau
yang akan di mainkan, sedangan raket adalah alat yang
digunakan untuk memukul bola. Lapangan seluas
kurang lebih 260,7569 m2 tersebut di bagi  dua bagian
yang sama panjang dengan dipisahkan oleh net yang
melintang di tengah-tengah lapangan dengan tinggi di
bagian tengah 9,14 m dan pada tiap-tiap tiang net 1,067
m.
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Pukulan dalam permainan tenis menurut waktu
atau situasinya digolongkan dalam tiga golongan yakni
groundstroke, volley, service. Irawadi (2011:30).
Groundstroke adalah salah satu jenis pukulan dalam
permainan tenis yang dipukul dari arah sebelah kanan
bagi yang memegang raket dengan tangan kanan dan
dari sebelah kiri bagi yang memegang raket dengan
tangan kiri. Irawadi (2011:35). Volley adalah pukulan
yang dilakukan langsung  sebelum bola jatuh di
lapangan terlebih dulu. Pukulan ini termasuk salah satu
pukulan dasar permainan tenis. Irawadi (2011:52).
Pukulan ini lebih banyak dilakukan saat pemain berada
di depan dekat net, dan sangat ampuh untuk menyerang
terutama saat bermain ganda. Oleh sebab itu pukulan
ini perlu dikuasai dengan baik oleh petenis.
Selanjutnya, Service adalah pukulan yang diawali
dengan melambungkan bola terlebih dahulu sebelum
dipukul. Salah satu tangan memegang raket dan yang
lainya melambungkan bola yang akan dipukul. Setelah
dipukul bola harus masuk ke kotak sevice daerah
permainan lawan (Irawadi 2011:62). Untuk bisa
memainkan bola di daerah lawan seorang pemain tenis
harus menguasai ketiga jenis pukulan tersebut dan
didukung oleh faktor-faktor lain di antaranya kondisi
fisik.

Permainan tenis berlangsung dalam waktu lama,
untuk itu diperlukan kondisi fisik yang baik, karena
kondisi fisik merupakan faktor yang sangat penting
dalam meraih prestasi. Adapun kondisi fisik yang
diperlukan dalam tenis antara lain: kekuatan, eksplosive
power (daya ledak), kelincahan, kecepatan, dan daya
tahan serta koordinasi mata-tangan. Semua komponen
tersebut sangat diperlukan bagi pemain tenis,
contohnya saat melakukan pukulan diperlukan
kekuatan dan daya ledak otot lengan, dalam berlari
mengejar dan memukul bola diperlukan kecepatan,
untuk mampu bergerak dengan cepat merubah arah
tanpa kehilangan keseimbangan diperlukan kelincahan
dan koordinasi mata-tangan, dan untuk mampu
bertahan selama pertandingan berlangsung tanpa
mengalami kelelahan berarti diperlukan daya tahan.

Kemampuan Groundstroke Forehand
Istilah “Kemampuan” berasal dari kata

“mampu” yang artinya adalah sanggup atau bisa,
“Kemampuan dalam kamus bahasa Indonesia berarti
kesanggupan, (Tim penyusun kamus Bahasa Indonesia,
2001). Jadi “kemampuan groundstroke” adalah
kesanggupan seorang atlet dalam melakukan pukulan
groundstroke. Menurut  Irawadi (2011:35)
Groundstroke adalah salah satu jenis pukulan dalam
permainan tenis yang dipukul atau dilakukan setelah
bola memantul terlebih dahulu dilapangan. Sedangkan
menurut Brown (2002:31), groundstroke adalah
”pukulan yang dilakukan setelah bola memantul ke
lapangan. Jadi, dari kedua pendapat ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa groundstroke merupakan sebuah
pukulan yang dilakukan setelah bola memantul di
lapangan.Irawadi juga menjelaskan bahwa menurut
pelaksanaanya, Groundstroke terbagi 2 yaitu: a.

Forehand , b. Backhand. Forehand adalah salah satu
jenis pukulan dalam permainan tenis yang dipukul
setelah bola memantul terlebih dulu dilapangan, dan
dipukul dari arah sebelah kanan dari yang memegang
raket dengan tangan kanan,dan dari sebelah kiri dari
bagi yang memegang raket dengan tangan kiri.

Sedangkan Backhand adalah salah satu jenis
pukulan dalam permainan tenis yang dipukul setelah
bola memantul terlebih dulu di lapangan dan dipukul
dari arah sebelah kiri bagi yang memegang raket
dengan tangan kanan, dan dari sebelah kanan bagi yang
memegang raket dengan tangan kiri. Hal ini juga
disampaikan Zulhilmi (1999:65), bahwa ”Setiap bola
yang memantul dan dipukul di arah kanan bagi pemain
yang menggunakan tangan kanan disebut dengan
forehand dan sebaliknya bagi pemain yang
menggunakan atau memegang raket dengan tangan kiri
adalah bola yang dipukul dari arah kiri tubuhnya.
Backhand merupakan pukulan yang dilakukan di sebelah
kiri bagi pemain yang memegang raket dengan tangan
kanan, atau di sebelah kanan bagi pemain yang
memegang raket dengan tangan kiri”.

Rangkaian teknik dalam pelaksanaan
groundstroke forehand menurut (Irawadi 2011:35)
yaitu:

a. Gerakan dimulai dari posisi siap.
b. Dari posisi siap dilakukan gerakan untuk

mengatur posisi(jarak pukul).
c. Setelah di temukan posisi yang pas untuk

mengatur jarak pukul,maka genggaman raket
diatur.

d. Raket dipegang dengan cara Semi Western
Grip.

e. Gerakan mengayun raket ke
belakang(backswing) dimulai dengan memutar
bahu kanan ke belakang.

f. Bersamaan dengan mengayun raket ke
belakang,posisi kaki diatur sedemikian
rupa,sehingga membentuk posisi berdiri
menjadi setengah terbuka(SEMI OPEN
STAND) dalam jarak kurang lebih selebar
bahu.Kaki kiri di depan dan kaki kanan berada
agak kebelakang,dan jika di hubungkan
membentuk garis serong.

g. Pada akhir gerakan ini, raket sudah berada
dibelakang dengan permukaan daun raket
lebih rendah dari pada bola yang akan di
pukul.Tubuh berdiri dengan kedua kaki yang
ditekuk, tangan kiri agak dibuka arah ke depan
untuk menambah keseimbangan, tangan kanan
sudah siap untuk menabrak bola.

Daya Ledak Otot Lengan
Salah satu nilai keberhasilan dalam berolahraga

diukur dengan kondisi fisik dengan cara melihat berapa
jauh seseorang dapat melempar, menolak, melompat,
dan sejenisnya. Kemampuan ini merupkan perwujudan
dari daya ledak otot seseorang. Agar seseorang dapat
melompat setinggi-tingginya, dibutuhkan tolakan
tolakan yang kuat dan cepat dari otot tungkai dan
ayunan tangan. Unsur kondisi fisik yang didukung oleh
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dua komponen kondisi fisik kekuatan dan kecepatan
sering dikatakan daya ledak (eksplosive power). Daya
ledak tersebut akan dapat terjadi bila kondisi fisik pada
unsur kekuatan dan kecepatan yang dimilikinya bekerja
secara bersamaan. Jadi kalau hanya kekuatan saja yang
dimilikinya tanpa dibarengi dengan kecepatan, maka
daya ledak tersebut tidak akan dapat tercapai dengan
baik, Arsil (1999:71)

Menurut Herre di dalam Arsil (1999:71) “Daya
ledak adalah kemampuan olahragawan untuk mengatasi
tahanan dengan suatu kecepatan kontraksi tinggi.
Kontraksi tinggi diartikan sebagai kemampuan otot
yang kuat dan cepat dalam berkontraksi”. Menurut
annarino (1976) di dalam Arsil (1999:72)“Daya
(power) berhubungan dengan kekuatan dan kecepatan.
Kontraksi otot dinamik dan eksplosif dan melibatkan
pengeluaran kekuatan otot maksimum dalam suatu
durasi waktu yang pendek.”

Sedangkan menurut jansen (1983) di dalam
Arsil (1999:72) “Power otot adalah kombinasi dari
kekuatan dan kecepatan, yaitu kemampuan untuk
menerapkan tenaga (force) dalam waktu yang singkat.
Otot harus menerapkan tenaga dengan kuat dalam
waktu yang sangat singkat untuk memberikan
momentum yang paling baik pada tubuh atau objek
untuk membawa ke jarak yang diinginkan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka
dapat disimpulkan  bahwa daya ledak adalah
kemampuan mengarahklan kekuatan dengan cepat
dalam waktu yang singkat untuk memberikan
momentum yang paling baik pada tubuh atau objek
dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh mencapai
tujuan yang dikehendaki. Secara umum menurut arah
dan bentuk gerakan, daya ledak terdiri dari daya ledak
asiklik dan daya ledak siklik (Bompa, 1990). Cabang
olahraga yang memerlukan daya ledak asiklik secara
dominan adalah melempar dan melompat dalam
athletik, unsur-unsur gerakan senam, anggar dan
gerakan yang memerlukan lompatan (bola basket, bola
voli, pencak silat dan sebagainya.

Daya ledak menurut macamnya ada dua, yaitu
daya ledak absolut berarti kekuatan untuk mengatasi
suatu beban eksternal yang yang maksimum,
sedangkan daya ledak relatif berarti kekuatan yang
digunakan untuk mengatasi beban berupa berat badan
sendiri. Daya ledak akan berperan apabila dalam suatu
aktivitas olahraga terjadi gerakan eksplosif. Dalam
mengembangkan latihan daya ledak dapat dilakukan
dengan metode latihan sirkuit, latihan beban, latihan
interval dengan meningkatkan kekuatan dan kecepatan
secara bersama. Untuk menentukan daya ledak baik
untuk anggota gerak bawah dan kemampuan anggota
gerak atas dapat dilakukan dengan lompat jauh tanpa
awalan, melompat dengan dua tungkai ke atas dan
melemparkan bola medicine.

Menurut Irawadi (2010:81) Kemampuan daya
ledak ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jenis serabut otot, 2)
Panjang otot,  3) Kekuatan otot, 4)Suhu otot, 5) Jenis
kelamin, 6) Kelelahan, 7) Koordinasi intermuskuler, 8)

Koordinasi antarmuskuler, 9) Reaksi otot terhadap
rangsangan syaraf, 10) Sudut sendi.Dalam permainan
tenis khususnya dalam melakukan pukulan forehand.
Daya ledak otot lengan sangat dibutuhkan untuk dapat
melakukan pukulan yang keras sehingga sulit untuk
dikembalikan oleh lawan. Forehand adalah pukulan
yang sangat penting namun jarang mendapatkan
perhatian, karena sedemikian pentingnya sehingga pada
hakikatnya seorang pemain dapat memenangkan suatu
permainan apabila pukulan forehandnya tidak dapat
dikembalikan oleh lawan.

Pada saat seseorang melakukan pukulan
forehand dengan menggunakan daya ledak, maka bola
akan lebih maksimal karena adanya gabungan antara
kekuatan dan kecepatan gerak sehingga menimbulkan
daya ledak otot lengan. Kemampuan dalam mengubah
kecepatan suatu benda (bola), tenaga harus dipusatkan
ke arah yang sama dengan gerakan yang diinginkan,
maksudnya di sini untuk mengubah kecepatan bola.
Tenaga yang kita gunakan dalam melakukan pukulan
forehand harus terpusat pada saat perkenaan raket
dengan bola, karena setiap kesalahan dalam
mmenggunakan tenaga akan menyebabkan gerakan
yang tidak berguna (unforce eror) sehingga
mengurangi tempo kecepatan bola.

Koordinasi mata-tangan
Pengertian koordinasi

Menurut Irawadi (2010:85) Koordinasi
merupakan salah  unsur kondisi fisik yang sangat
penting dalam kehidupan. Terlebih–lebih dalam
aktifitas olahraga. Hampir seluruh aktivitas olahraga
membutuhkan gerak. Gerak dalam olahraga jarang
yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian
dari beberapa elemen gerak. Gerak melompat, berlari,
memukul, melempar, menendang, dan lain sebagainya
merupakan gerakan gabungan antara gerakan kaki,
tangan, pinggang, dan bagian tubuh lainya. Gerakan ini
tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada
koordinasi yang baik dari setiap elemen gerak yang
terlibat. Pergerakan elemen gerak akan berjalan dengan
sempurna apabila sistem persyarafan bekerja dengan
baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
koordinasi yang baik sangat dibutuhkan dalam aktivitas
olahraga.

Koordinasi merupakan suatu proses kerjasama
otot yang akan menghasilkan suatu gerakan yang
tersusun dan terarah, yang bertujuan untuk membentuk
gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
suatu keterampilan teknik. Semakin baik kerja sama
(koordinasi) dari seluruh unsur-unsur gerak yang
terlibat, maka semakin baik pulalah gerak yang dapat
dibuat atau ditampilkan.Ini berarti untuk dapat
menguasai keterampilan gerak yang dapat dibutuhkan
koordinasi yang baik.

Sedangkan menurut Jonath dan Krempel di
dalam Syafrudin (1999:61): “Koordinasi merupakan
kerjasama sistem persyarafan pusat sebagai system
yang telah diselaraskan oleh proses rangsangan dan
hambatan serta otot rangka pada waktu jalanya suatu
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gerakan secara terarah.” Berdasarkan batasan-batasan
yang dikemukan para ahli diatas dapat diambil sebuah
pengertian bahwa: Koordinasi merupakan kemampuan
untuk menyelesaikan tugas-tugas motorik secara cepat
dan terarah yang ditentukan oleh proses pengendalian
dan pengaturan gerakan serta kerjasama sistem
persyarafan pusat.

Koordinasi Gerakan Mata-Tangan dalam
groundstroke forehand

Sajoto (1988:53), menjelaskan “Koordinasi
mata-tangan dan kaki adalah gerakan yang terjadi dari
informasi yang diintegrasikan ke dalam gerak anggota
tubuh. Semua gerakan harus dikontrol dengan
penglihatan dan harus tepat sesuai dengan urutan yang
direncanakan dalam pikiran”. Senada dengan hal itu,
Harsono (1988:220) menjelaskan “Koordinasi mata-
tangan (eye-hand coordination) seperti misalnya dalam
kemampuan melempar suatu objek ke suatu sasaran
tertentu atau menangkap kembali bola yang datang".

Berdasarkan pengertian dari koordinasi mata
dan tangan menurut pendapat para ahli di atas, dapat
disimpulkan bahwa koordinasi mata-tangan adalah
kerjasama antara susunan saraf mata dan tangan dalam
menyelesaikan tugas gerakan menjadi suatu gerakan
yang selaras dan efisien melalui perantaraan sistem
saraf pusat. Mata menerima rangsangan kemudian
dikirim ke saraf pusat, dari saraf pusat rangsangan
diolah dan kemudian tangan bekerja sesuai dengan
hasil proses dari saraf pusat (otak).

Koordinasi mata-tangan dapat ditingkatkan
dengan latihan lempar tangkap bola ke dinding dengan
gerakan yang berulang-ulang. Pentingnya
meningkatkan koordinasi mata-tangan ini adalah untuk
menghemat tenaga dan memaksimalkan dari setiap
pukulan para pemain tenis dalam melakukan teknik
seperti pukulan forehand.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

jenis penelitian korelasi, yang ingin menyelidiki
seberapa besar sumbangan antara variabel bebas
dengan variabel terikat. Adapun variabel bebasnya
adalah (X1), daya ledak otot lengan (X2) Koordinasi
mata-tangan dan variabel terikatnya adalah kemampuan
forehand. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet
tenis lapangan pada klub PTL UNP yang terdaftar atau
aktif mengikuti latihan. Setelah penelitian survey
langsung ke lapangan dan berdasarkan informasi yang
diterima dari pengurus serta pelatih atlet tennis
lapangan PTL UNP, jumlah pemain yang aktif adalah
sebanyak 42 orang. Dalam penelitian ini yang dijadikan
sampel adalah atlet putra saja yang memiliki teknik
forehand yang baik dan yang sudah mengikuti
pertandingan minimal sebayak 5 kali. Yang berumur
16-18 tahun dengan jumlah sebanyak 15 orang.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dalam bentuk tes pengukuran. Tes pengukuran

ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang sesuai,
peneliti menggunakan metode survey dengan teknik tes
dan pengukuran. Data-data yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah hasil dari pengukuran daya ledak
otot lengan Koordinasi mata-tangan serta hasil tes
kemampuan forehand Atlet Tenis PTL UNP.

Analisis Data
Analisis data yang akan dipergunakan untuk

perhitungan adalah korelasi Product moment yaitu
menghitung masing-masing variabel bebas, variabel
terikat dan analisis regresi untuk mengetahui
sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel
terikat.

Hasil Dan Pembahasan
Uji Hipotesis Satu ( 1X terhadap Y)

Pengujian hipotesis pertama yaitu terdapat
kontribusi antara daya ledak otot lengan dengan
kemampuan forehand. Berdasarkan analisis dilakukan,
maka didapat skor rata-rata daya ledak otot lengan
8,26,  dengan simpangan baku 1,07. Untuk rata-rata
kemampuan forehand sebesar 28,60, dengan
simpangan baku 2,41.  Dari keterangan di atas
diperoleh analisis korelasi antara daya ledak otot
lengan dan kemampuan forehand, dimana rtab pada
taraf signifikan α (0,05) = 0,514 berarti  rhitung (0,63) >
rtab (0,514), artinya hipotesis diterima dan terdapat
hubungan yang berarti antara daya ledak otot lengan
terhadap kemampuan forehand atlet Tenis PTL
Universitas Negeri Padang.

Uji signifikan variabel X 1 dengan Y Dengan α =
0,05 dan dk = n - 2, diperoleh nilai ttabel

= 2,16, yaitu
dari 1-α atau 0,95 sebagai dk pembilang dan n-2 (13)
sebagai dk penyebut. Kriteria pengujian adalah: jika
thitung

> ttabel, Ho yang menyatakan tidak terdapat
hubungan antara variabel ditolak. Sebaliknya jika thitung

< ttabel Ho diterima, Oleh karena thitung (2,95) > ttabel

(2,16) maka Ho ditolak, dan Ha diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel
terikat. Dengan kata lain terdapat hubungan yang
berarti antara daya ledak otot lengan terhadap
kemampuan forehand atlet Tenis PTL Universitas
Negeri Padang.

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar

kontribusi daya ledak otot lengan ( 1X ) terhadap

kemampuan forehand (Y ) digunakan rumus

determinan r 2 %100 yaitu 0,63 2 %40%100  .
Artinya besar kontribusi daya ledak otot lengan
terhadap kemampuan forehand atlet Tenis PTL
Universitas Negeri Padang sebesar 40 %, sedangkan
sisanya disebabkan oleh variabel lain.

Uji th th= 2,95 ttab(α=0.05)=2,16
Jadi th > ttab, maka Ho ditolak (Ha di terima)

Hasil analisis korelasi menyatakan terdapat
hubungan yang signifikan antara daya ledak otot lengan
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dengan kemampuan forehand pada taraf signifikan α=
0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang diajukan terdapat kontribusi yang
signifikan antara daya ledak otot lengan terhadap
kemampuan forehand atlet tenis PTL  Universitas
Negeri Padang.

Uji Hipotesis Dua (X 2 terhadap Y)
Pengujian hipotesis kedua yaitu terdapat

kontribusi antara koordinasi mata tangan dan
kemampuan forehand. Berdasarkan analisis dilakukan,
maka didapat rata-rata koordinasi mata tangan sebesar
12,27, dengan simpangan baku 1,79. Untuk skor rata-
rata kemampuan forehand didapat 28,60, dengan
simpangan baku 2,41. Dari keterangan di atas diperoleh
analisis korelasi antara koordinasi mata tangan dan
kemampuan forehand, dimana rtab pada taraf signifikan
α (0,05) = 0,514 berarti  rhitung (0,54) >  rtab (0,514),
artinya hipotesis diterima dan terdapat hubungan yang
berarti antara koordinasi mata tangan terhadap
kemampuan forehand atlet tenis PTL Universitas
Negeri Padang

Uji signifikan variabel X 2 dengan Y dengan α
= 0,05 dan dk = n - 2, diperoleh nilai ttabel

= 2,16, yaitu
dari 1-α atau 0,95 sebagai dk pembilang dan n-2 (13)
sebagai dk penyebut. Kriteria pengujian adalah: jika
thitung

> ttabel, Ho yang menyatakan tidak terdapat
hubungan antara variabel ditolak.

Sebaliknya jika thitung < ttabel Ho diterima, Oleh
karena thitung (2,32) > ttabel (2.16) maka Ho ditolak, dan
Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata
lain terdapat kontribusi yang berarti koordinasi mata
tangan terhadap kemampuan forehand atlet tenis PTL
Universitas Negeri Padang. Uji th th= 2,32
ttab(α=0.05)=2,16 Jadi th > ttab, maka Ho di tolak (Ha di
terima) Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar

kontribusi koordinasi mata tangan ( 2X ) terhadap

kemampuan forehand (Y ) digunakan rumus

determinan r 2 %100 yaitu

0,54 2 %16,29%100  . Artinya besar kontribusi

koordinasi mata tangan terhadap kemampuan forehand
atlet tenis PTL Universitas Negeri Padang sebesar
29,61%, sedangkan sisanya disebabkan oleh variabel
lain.

Hasil analisis korelasi menyatakan terdapat
kontribusi yang signifikan antara koordinasi mata
tangan terhadap kemampuan forehand pada taraf
signifikan α = 0.05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan terdapat
kontribusi koordinasi mata tangan terhadap
kemampuan forehand atlet tenis PTL Universitas
Negeri Padang.

Penguji Hipotesis Tiga (Xl dan X2 terhadap Y )

Pengujian hipotesis tiga yaitu terdapat kontribusi
antara daya ledak otot lengan dan  koordinasi mata
tangan terhadap kemampuan forehand atlet tenis PTL
Universitas Negeri Padang. Berdasarkan analisis
dilakukan, maka diperoleh analisis korelasi antara daya
ledak otot lengan dan koordinasi mata tangan terhadap
kemampuan forehand sebagai berikut:

Uji Fo Fo= 3,81 (0 = 0.05) = 3,59
Jadi Fh > F tab, maka Ho ditolak (Ha diterima)

Dengan menggunakan k=2 sebagai pembilang dan
(n-k-1)=17 sebagai penyebut lalu α = 0,05 maka
didapat nilai =3,59. Dari hasil analisa data

didapat 3,81 > 3,59 , maka Ho ditolak

dan Ha diterima. Berdasarkan proses perhitungan
kontribusi = r² x 100% didapat kontribusi daya ledak
otot lengan (X1) dan koordinasi mata tangan (X2)
secara bersama-sama memberikan kontribusi yang
berarti terhadap kemampuan forehand atlet tenis PTL
Universitas Negeri Padang (Y) sebesar 47,61%.

Hasil analisis korelasi menyatakan terdapat
kontribusi yang signifikan antara daya ledak otot
lengan dan koordinasi mata tangan secara bersama-
sama terhadap kemampuan groundstroke forehand pada
taraf signifikan α= 0.05.

Pembahasan
Daya ledak otot lengan

Daya ledak otot merupakan kemampuan
mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang
singkat untuk memberikan momentum yang paling baik
pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan eksplosif
yang utuh mencapai tujuan yang dikehendaki.
Dalam permainan tenis khususnya dalam melakukan
pukulan forehand. Daya ledak otot lengan sangat
dibutuhkan untuk dapat melakukan  pukulan yang keras
sehingga sulit untuk dikembalikan oleh lawan.

Perhitungan korelasi antara daya ledak otot
lengan (X1) dengan kemampuan forehand (Y)
menggunakan rumus korelasi product moment. Kriteria
pengujian jika rhitung > rtabel, maka terdapat kontribusi
yang signifikan dan sebaliknya (Sudjana 2002:369).
Dari hasil perhitungan korelasi antara daya ledak otot
lengan dengan kemampuan forehand diperoleh r hitung

0,63 sedangkan rtabel pada taraf signifikan α = 0.05 yaitu
0,514. Berarti dalam hal ini terdapat kontribusi yang
signifikan antara daya ledak otot lengan dengan
kemampuan forehand. dengan demikian semakin baik
daya ledak otot lengan yang dimiliki atlet maka
semakin baik pula kemampuan forehand yang
diperoleh. Pada proses perhitungan diatas dapat dilihat
tingkat sumbangan daya ledak otot lengan (X1) sebesar
40%  terhadap kemampuan forehand (Y).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa daya ledak
otot lengan sangat berpengaruh terhadap kemampuan
forehand dalam tenis. Ini terlihat dari hasil perhitungan
analisis yang menyatakan terdapat kontribusi sigifikan
antara daya ledak otot lengan terhadap kemampuan
forehand dan besarnya kontribusi yang diberikan daya

127

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



ledak otot lengan terhadap forehand yang ditentukan
dari hasil analisis.

Koordinasi mata tangan
Koordinasi mata-tangan adalah kerjasama antara

susunan saraf mata dan tangan dalam menyelesaikan
tugas gerakan menjadi suatu gerakan yang selaras dan
efisien melalui perantaraan sistem saraf pusat. Mata
menerima rangsangan kemudian dikirim ke saraf pusat,
dari saraf pusat rangsangan diolah dan kemudian
tangan bekerja sesuai dengan hasil proses dari saraf
pusat (otak).

Dalam permainan tenis terutama pada saat
melakukan pukulan forehand, koordinasi mata-tangan
sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan
pukulan forehand, karena mata-tangan merupakan alat
optik yang berfungsi untuk penglihatan dan tangan
merupakan alat gerak bagian atas. Perhitungan korelasi
antara koordinasi mata tangan (X2)
terhadapkemampuan forehand (Y) menggunakan
rumus korelasi product moment. Kriteria pengujian jika
rhitung > rtabel, maka terdapat kontribusi yang signifikan
antara koordinasi mata tangan terhadap kemampuan
forehand dan sebaliknya (Sudjana 2002:369). Dari
hasil perhitungan korelasi antara koordinasi mata
tangan dengan kemampuan forehand diperoleh rhitung

0,54, sedangkan rttabel pada taraf signifikan  = 0,05
yaitu 0,514. Berarti dalam hal ini terdapat kontribusi
antara koordinasi mata-tangan terhadap kemampuan
forehand, dengan demikian semakin baik koordinasi
mata tangan atlet maka semakin baik pula teknik
pukulan forehand. Pada proses perhitungan diatas dapat
dilihat tingkat sumbangan koordinasi mata tangan (X2)
sebesar 29,16%  terhadap forehand (Y).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa koordinasi
mata tangan berpengaruh terhadap kemampuan
forehand atlet tenis PTL Universitas Negeri Padang

.
Kontribusi  Daya ledak otot lengan dan Koordinasi
mata tangan terhadap kemampuan forehand

Daya ledak adalah kemampuan mengarahklan
kekuatan dengan cepat dalam waktu yang singkat untuk
memberikan momentum yang paling baik pada tubuh
atau objek dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh
mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan istilah
koordinasi mata-tangan adalah kerjasama antara
susunan saraf mata dan tangan dalam menyelesaikan
tugas gerakan menjadi suatu gerakan yang selaras dan
efisien melalui perantaraan sistem saraf pusat.

Untuk mengetahui kontribusi dari dua variabel
atau lebih digunakan rumus korelasi ganda. Kriteria
pengujian signifikan dengan uji F (sudjana, 2002: 385).
Jika Fhitung > F tabel maka terdapat kontribusi dan
sebaliknya tidak terdapat kontribusi jika Fhitung < Ftabel.
Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasi
ganda (uji F) didapat Fhitung = 41,4 sedangkan Ftabel

diperoleh dengan N – K - l/15– 2 - l = 12 sebesar 3,59
jadi Fhitung > Ftabel, selanjutnya hasil perhitungan R
(korelasi berganda) secara bersama-sama terdapat
kontribusi yang signifikan antara daya ledak otot

lengan (XI) dan koordinasi mata tangan (X2) terhadap
kemampuan forehand (Y) sebesar 0,69 dan terdapat
kontribusi secara bersama-sama kedua variabel bebas
ini (Xl dan X2) terhadap kemampuan forehand (Y)
Sebesar 47,61% hal ini berarti 52,39% hasil
kemampuan forehand atlet PTL Universitas Negeri
Padang ditemukan oleh variabel-variabel yang lain.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa kedua
faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil kemampuan
forehand yang dilakukan atlet tenis PTL Universitas
Negeri Padang . Semakin baik daya ledak otot lengan
dan semakin baik koordinasi mata tangan seseorang
maka memungkinkan semakin baik juga seseorang itu
untuk melakukan pukulan forehand dengan teknik yang
benar dan tepat sasaran.
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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembelajaran di perguruan tinggi yang ditekankan
pada konstruksi mental dalam memahami suatu konsep pembuktian matematis baik dalam membaca bukti
maupun mengkonstruksi bukti. Namun kenyataannya, sebagian besar mahasiswa yang mengikuti mata kuliah
statistika matematika mengalami kesulitan dalam memahami dan mengkonstruksi bukti. Salah pendekatan
pembelajaran yang memperhatikan konstruksi mental adalah pembelajaran dengan pendekatan M-APOS yang
dilaksanakan melalui siklus ADL (aktivitas, diskusi kelas dan latihan soal). Penelitian ini mengkaji implementasi
pembelajaran dengan pendekatan M-APOS dalam meningkatkan kemampuan membuktikan matematis
mahasiswa. Pada penerapannya dikembangkan bahan ajar yang mengacu pada kurikulum KKNI, pembelajaran
dengan pendekatan M-APOS dan tujuan berupa konsep pembuktian matematis sehingga mahasiswa secara
mandiri dapat mengkonstruksi mental dalam memahami konsep pembuktian. Pembelajaran dengan pendekatan
M-APOS ini penting untuk diimplementasikan dalam pembelajaran matematika yaitu untuk meningkatkan
kemampuan membuktikan matematis.

Kata kunci: pendekatan M-APOS, kemampuan membuktikan matematis, siklus ADL

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pembelajaran di perguruan
tinggi dari “teacher centered” ke student centered”
menjadikan peran dosen di kelas berubah, yaitu
peran dosen yang hanya sebagai penyampai
informasi (transformator) berubah sebagai perantara
(fasilitator dan mediator). Hal ini menuntut dosen
untuk lebih kreatif dalam mengembangkan proses
pembelajaran dan meningkatkan kompetensinya,
baik sebagai seorang professionalisme maupun
sebagai tenaga ahli dan terampil. Terutama dalam
proses pembelajaran matematika di perguruan tinggi
dimana mahasiswa dituntut memiliki kemampuan-
kemampuan matematis dalam memahami
matematika seperti kemampuan membuktikan
matematis. Hal ini sesuai dengan yang disarankan
oleh Hanna (Findel, 2001) bahwa pemahaman
dalam matematika hendaknya dilakukan melalui
pembuktian matematik.

Pembuktian memegang peranan yang penting
dalam memahami matematika karena pembuktian
merupakan bagian yang mutlak dan mendasar dalam
matematika serta bagian yang tidak terpisahkan dari
matematika (Dickerson, 2008). Dalam pembuktian
matematik terdapat dua kemampuan yaitu
kemampuan membaca bukti dan mengkonstruksi
bukti. Menurut Moore dalam Van Sponsen bahwa
kesulitan mahasiswa dalam menyusun  bukti
disebabkan oleh : (1) mahasiswa tidak memahami
dan tidak dapat menyatakan definisi; (2) mahasiswa
mempunyai keterbatasan intuisi yang terkait dengan
konsep; (3) gambaran konsep yang dimiliki oleh
mahasiswa tidak memadai untuk menyusun suatu
pembuktian; (4) mahasiswa tidak mampu, atau tidak

mempunyai kemauan membangun suatu contoh
sendiri untuk memperjelas pembuktian; (5)
mahasiswa tidak tahu bagaimana memanfaatkan
definisi untuk menyusun bukti lengkap; (6)
mahasiswa tidak memahami penggunaan bahasa dan
notasi matematis; serta (7) mahasiswa tidak tahu
cara mengawali pembuktian.

Mata kuliah Statistika Matematika merupakan
salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa
program studi Pendidikan Matematika Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas
Pasir Pengaraian (UPP) dengan bobot 3 SKS.
Prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini adalah
mahasiswa sudah mengambil dan lulus  mata
kuliah Kalkulus dan Statistika Dasar. Kalkulus
berguna untuk penguatan nalar dan logika,
sedangkan statistika dasar mengenalkan ilmu dasar
statistika. Mata kuliah ini merupakan salah mata
kuliah yang sulit oleh mahasiswa. Mahasiswa kurang
diajak untuk mengidentifikasi keberlakuan suatu
definisi dan teorema serta menginterpretasinya. Mata
kuliah ini disajikan dalam bentuk teoritis meliputi
definisi formal, teorema, bukti, contoh kasus serta
latihan soal, dengan asumsi beberapa konsep dasar
sudah dijelaskan pada mata kuliah Kalkulus dan
Statistika Dasar. Dalam artian mahasiswa tidak
dikonstruksi untuk meningkatkan pemahaman pada
suatu konsep matematik. Akibatnya keterlibatan
mahasiswa masih pasif dan pemahaman mahasiswa
terhadap konsep (definisi dan teorema) pada
statistika matematika  masih lemah.

Permasalahan tersebut di atas harus segera
diatasi. Pendekatan pembelajaran yang masih
konvensional (teacher center) harus dibenahi.
Menurut Rose & Nicholl (2009) bahwa
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pembelajaran yang berpusat pada siswa akan
memberikan hasil lebih baik. Pendekatan
pembelajaran yang dijadikan salah satu alternatif
pendekatan  yang memperhatikan konstruksi-
konstruksi mental yang dilakukan mahasiswa adalah
pendekatan pembelajaran modifikasi-APOS (M-
APOS). M-APOS merupakan model pembelajaran
yang memanfaatkan lembar kerja tugas (LKT) sebagai
panduan aktivitas mahasiswa dalam kerangka model
pembelajaran APOS (menggantikan aktivitas
laboartorium computer). Oleh karena itu, akan dikaji
bagaimana implementasi pembelajaran M-APOS
dalam meningkatkan kemampuan membuktikan
matematis mahasiswa pada mata kuliah statsitika
matematika. Selanjtnya diharapkan dapat menjadi
suatu referensi serta wacana dalam upaya
meningkatkan kualitas pembelajaran yang
berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kuantitatif. Desain eksperimen yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu pre-experimental design
tipe one-shot case study. Pada desain ini terdapat
suatu kelompok yang diberi treatment (perlakuan),
dan selanjutnya diobservasi hasilnya (Sugiyono,
2006: 110) sebagai berikut :

X O

Keterangan:
X = Pendekatan M-APOS
O = Kemampuan membuktikan matematis

PEMBAHASAN

Deskriptif data kemampuan pembuktian
matematis
Pada pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan
M-APOS diperoleh data kemampuan membuktikan
matematis yaitu dari instrumen UTS dan UAS
mahasiswa. Adapun gambaran data nilai tersebut
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Belajar Mahasiswa
Hasil Belajar

UTS UAS
Rata-rata 47,11 63,82
Simpangan Baku 16,47 16,13

Dengan menggunakan uji z satu sampel diperoleh
nilai zhitung sebesar 2.04 dan ztabel sebesar 1.645.
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada
taraf signifikansi 95% terdapat cukup bukti untuk
menyatakan kemampuan membuktikan matematis
mahasiswa matematika dengan pembelajaran
menggunakan pendekatan M-APOS pada mata kuliah
statistika matematika melebihi 80% dari kriteria ideal
yang ditetapkan.

Kemampuan Membuktikan Matematis
Pembuktian merupakan serangkaian argumen logis
yang menjelaskan kebenaran suatu pernyataan.
Argumen dapat berasal dari teorema, definisi,
postulat dan lain-lain. Menurut Selden & Selden
(2003), kemampuan membuktikan dalam matematika
terdiri dari 1) kemampuan mengkonstruksi bukti dan
2) kemampuan memvalidasi bukti. Kemampuan
mengkonstruksi bukti meliputi kemampuan
menggunakan metode-metode pembuktian, definisi,
lema, dan teorema untuk menunjukkan kebenaran
suatu pernyataan dalam matematika. Sedangkan
kemampuan memvalidasi bukti meliputi kemampuan
untuk mengkritisi bukti yang berhubungan dengan
jenis-jenis pembuktian yang sering muncul dalam
matematika.

Pembelajaran dengan Pendekatan M-APOS
Pendekatan M-APOS merupakan modifikasi dari

pendekatan pembelajaran ADL (Aktivitas Diskusi
Latihan) yang berdasarkan pada teori APOS (Action,
Process, Object, Schema). Fase aktivitas bertujuan
untuk mengenalkan mahasiswa pada suatu situasi
atau informasi yang baru dan kemudian menuntut
mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan baru
berdasarkan pengetahuan lama yang telah dimiliki
sehingga dapat merumuskan idea, pemikiran dan
gagasan baru. Pada pelaksanaan dilakukan dengan
pemberian tugas berupa Lembar Kerja Tugas (LKT).
LKT yang menuntun dan membantu  mahasiswa
dalam mengkaji konsep atau menyelesaikan
persoalan matematika serta mengembangkan
keberanian mahasiswa untuk aktif belajar dan
kemandirian belajar yang lebih baik.

Fase diskusi kelas merupakan kegiatan
pembelajaran dalam kelas yang dilaksanakan di kelas
biasa yang bertujuan memberikan kesempatan pada
mahasiswa untuk mengemukakan temuan pada fase
aktivitas dan mempertanggungjawabkan dalam
diskusi kelas. Selain itu, mahasiswa diberikan
Lembar Kerja Diskusi (LKD) guna mengkonstruksi
kemampuan membuktikan matematis mahasiswa
dalam kerja kelompok serta
mempertanggungjawabkannya.

Fase latihan soal bertujuan untuk memantapkan
konsep yang telah dikonstruksi dalam penyelesaian
soal-soal dan untuk memperluas pengetahuan
mahasiswa (memperkaya pengalaman).

Implementasi pendekatan M-APOS dalam
meningkatkan kemampuan membuktikan
matematis

Pada model pembelajaran M-APOS meliputi tiga
fase yaitu fase aktivitas, diskusi dan latihan. Fase
pendahuluan pada penerapannya yaitu fase aktivitas.
Fase ini dilakukan dengan pemberian tugas yang
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disusun dalam Lembar Kerja Tugas (LKT). Pada
lembar kerja tugas memuat instruksi yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa sebelum pertemuan di
kelas dilaksanakan. Instruksi tersebut berupa perintah
untuk mempelajari suatu materi, mencari contoh dan
bukan contoh, soal-soal atau pembuktian dari suatu
konsep. LKT menuntut mahasiswa mengkonstruksi
pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang sudah
dimiliki sebelumnya.

Adapun contohnya sebagai berikut :

Selanjutnya kegiatan diskusi kelas dilakukan dengan
mengerjakan dan mendiskusikan bahan ajar
selanjutnya berupa Lembar Kerja Diskusi (LKD).
Hal ini dilakukan dikerjakan pada kelompok masing-
masing yang sudah dibagi terlebih dahulu. Dalam hal
ini dituntut kemampuan mahasiswa dalam
mengkonstruksi dan memvalidasi bukti. Adapun
contohnya sebagai berikut :

Pada tahap latihan maka dosen memberikan tugas
tambahan untuk memperkuat konsep-konsep yang
telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan diskusi

kelompok. Mahasiswa diberikan beberapa tipe soal
untuk memperkuat konsep.

Penggunaan LKT dan LKD pada tahap-tahapan
M-APOS dipandang meningkatkan pemahaman
mahasiswa pada konsep serta meningkatkan
kemandirian mahasiswa. Berdasarkan analisis data
kemampuan membuktikan metematis mahasiswa
pada mata kuliah Statistika Matematika diperoleh
bahwa pembelajaran dengan  pendekatan M-APOS
dapat meningkatkan kemampuan membuktikan
matematis mahasiswa.
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis temuan dan
pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan
implementasi pembelajaran dengan pendekatan M-
APOS pada mata kuliah Statistika Matematika dapat
meningkatkan kemampuan membuktikan matematis.
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a) Uraikan mengenai aksioma peluang
b) Uraikan mengenai peluang suatu

kejadian
c) Uraikan mengenai teorema dasar

peluang
d) Perhatikan pernyataan dan pembuktian

berikut :
Pernyataan:
Jika A dan B ∈ Ω dan A ⊂ B maka( ) ≤ ( )
Bukti: = ∪ ( ∩ )( ) = ( ∪ ( ∩ ))( ) = ( ) + ( ∩ )( ) ≥ ( )
Pernyataan :
Berdasarkan konsep yang diperoleh
dari bagian a) sampai d), berikanlah
alasan setiap langkah dari pembuktian
di atas.

Perhatikan pernyataan dan bukti berikut ini
Pernyataan :
Jika P adalah fungsi peluang dari kejadian A, B
dalam medan Borel maka( ∩ ) = ( ) − ( ∩ )
Bukti: = ( ∩ ) ∪ ( ∩ )( ) = [( ∩ ) ∪ ( ∩ )]( ) = ( ∩ ) + ( ∩ )( ∩ ) = ( ) − ( ∩ ) +
Pertanyaan:
Cermatilah alur pembuktian di atas. Apakah proses
pembuktian tersebut benar. Berikan penjelasan Anda.
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ABSTRAK
Mahasiswa semester III program studi PG-PAUD STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai memiliki

kesulitan berbicara dengan menggunakan Bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki
kemampuan mahasiswa ketika berbicara dalam Bahasa Inggris dan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi perbaikan kemampuan mahasiswa tersebut dalam berbicara dengan menggunakan Bahasa
Inggris. Subjek penelitian ini adalah 22 mahasiswa semester III program studi PG-PAUD STKIP Pahlawan
Tuanku Tambusai. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan dalam dua siklus dengan empat pertemuan
dengan prosedur; perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
menggunakan film dalam pembelajaran Bahasa Inggris dapat memperaiki kemampuan bicara siswa dalam
Bahasa Inggris. Peningkatan nilai rata-rata  siswa sesuai dengan peningkatan nilai rata-rata indikator speaking
skills. Nilai rata-rata siswa sebelum penelitian adalah 60, meningkat 66.3 pada siklus 1, dan 71.4 pada siklus 2.
Faktor- faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa adalah materi,
media, manajemen kelas, pendekatan guru, dan strategi guru didalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa ada
perbaikan pada kemampuan siswa dalam berbicara Bahasa Inggris.

ABSTRACT
The t h i r d  s e m e s t e r students o f Early Childhood Education Department of STKIP

Pahlawan Tuanku Tambusai Riau had problem in speaking E n g l i s h . The purpose of this research is to
improve the students speaking skill and also to know the factors influence the students’ speaking skill. The
participants of this research are 22 students of the third semester of the Early Childhood Education
Department of STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. The research is classroom action research which
was done in two cycles with four meetings. Each cycle consists of plan, action, observation, and reflection.
The result of this study shows that using movies in teaching and learning English can improve the students
speaking skill. Based on the data, the mean score of the students speaking skill as well as the increasing of the
mean score of speaking skill indicators namely accent, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension.
The average score was 60 in pre research, 66.3 in cycle I, and 71.4 in cycle II. The factors that influenced the
students’ speaking skill are material, media, classroom activity, classroom management, teacher’s approach,
and teacher’s strategy. It means, there is improvement on the students’ speaking skill.

Keywords: Movies, Speaking skill.

INTRODUCTION
English is a subject that needs to be acquired

by the students in college. It is one of the
requirements in the curriculum of college,
especially in Early Childhood Education
Department. The students in Early Childhood
Education Department of STKIP Pahlawan
Tuanku Tambusai Riau learn  English  that
consists of four  skills; listening, speaking,
reading, and writing. The students learn English to
build their knowledge and use it in
communication.

One of the language skills that need to be
acquired by students of Early Childhood
Education Department in learning English is
speaking. It plays an important role in learning the
language. It helps the students to be creative in
using English. They practice it to use some

expression and instructions in classroom.
Speaking also supports the students to practice
English in communication. Speaking enables them
to be confident in speaking English. In another
word, speaking is very crucial in learning English.

Choney in Kayi (2006) says that speaking is
the process of building and sharing meanings
through the use of verbal and non-verbal symbols
in variety context. In addition, Jie (1999)
supported that the use of language is more
important than knowing the usage of language. It
is clear that speaking is one of language skill
which is active in using language to share
meaning or information in variety context.

In speaking process, the speaker and
interlocutor emphasize on the meaning what each
is saying and what they are talking. It means
that every conversation has the purpose to
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speak with their interlocutor, on the other hand the
spoken language consists of both verbal and non-
verbal language to share meaning in various
contexts between speaker and interlocutor. In
addition, when speaker and hearer are interacting
or communicating orally, each focuses on the use
of the language not the usage of the language. On
the other hand, communication is good when the
speaker and interlocutor understand one another.
They can interact with others so that they can
improve their speaking because they always talk
each other.

Dealing with some theoretical definition
above, it can be concluded that speaking is one of
productive skills, which is the ability in using
language orally through sound to present
information and produce ideas. Speaking skill is is
a set of ability to express ideas, feeling or thoughts
intelligibly; reasonably and accurately. Expressing
idea for interacting with another member of
community which involves many  components;
including pronunciation, listening, and grammar
skill both in verbal and non-verbal of a variety
context.

Kayi (2006) states that teaching speaking is a
very important part of second language learning.
The ability to communicate in a second language
clearly contributes to the success of the learner in
the school and success later in every phase of life.
It means that English mastery is particularly
essential especially speaking in the second
language learning, which may result in the success
of both students’ learning and students’ life in the
future. In addition, Hughes (2003) mentions that
the objective of teaching spoken language is to
develop the speaking ability to interact
successfully in that language, and also this
involves comprehensions as well as production.
In other words, teaching speaking aims to
enhance the capability of interaction in
comprehending and producing the language. It
means that the purpose of teaching speaking is not
only to make a student able to speak with their
friend but also give them some opportunity to
practice it.

Moreover, Nunan in Kayi (2006) explains
that teaching speaking is teaching English as the
second language for the learners in producing the
English speech sounds and sound patterns, using
word and sentences stress, intonation patterns and
the rhythm of the second language, selecting
appropriate words sentences according to the
proper social setting audience, situation, and
subject matter, organizing their thought in a
meaningful and logical sequence, using language
as a means of expressing values and judgments,
and using the language quickly and confidently
with few unnatural pauses called as fluency.

In relation to the previous explanation, it is
clear that the primary goal of teaching speaking
English is to communicate, particularly in
language production in which the use of language
is emphasized rather than the usage of language.
In teaching speaking, the teacher assesses the
students to improve their speaking skill.
Sometimes, the teacher has some types of
questions and some procedures to assess the
students’ ability, so the student have a variety of
task to develop their speaking compete.

In this case, movies can be used as
media in speaking class. According to
Kneller (1971), the use of movies in
teaching and learning English had been used
since the two wars. It became famous in the
late of 1940s. At that time, the teacher
recorded their students’ activities by using
video media. It was used for evaluating their
learning activity, so they could find and
improve their mistakes. Sometimes, they
recorded a festival music and set it as a
movie. He explains that movies are obtained
to show a story and evaluate their
achievement in teaching and learning
process.

In this case, there seem no
disadvantages on using movies in teaching
English, because the teachers should
consider the appropriate movies on their
classrooms. Kusumarasdyati (2004) states
that there are several considerations when
using movies in classroom. First, the movies
become important devices in the
curriculum. Second, the movies enable to
show the importance in motivating the
students in acquiring skills. Third, the
movies can be used because of the
pedagogical values. Fourth, the movies
consist  of visual such as facial
expressions and gestures. It is clear that a
teacher should consider the advantages of
movies in teaching and learning before using
the movies in their class.

According to Kusumardyati (2004),
there are three stages that can be used
during the class by using movies; pre-
viewing, whilst- viewing, and post- viewing.
In pre- viewing activities, the teacher gives
time for the learners to construct the
appropriate schemata to help the students in
comprehending the movies. It consists of
some activities. The students give the name
and introduce the theme of the movie and
the important words, and then give the
students worksheet and an answer sheet.
The teacher asks the learners to read the
items in the worksheet for a few a minutes to
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help the learners become familiar with the
movies. In whilst viewing, the learners
watch the movie while completing
sentences based on the movie. Therefore,
the students are focused on the story they
watch. In post viewing, Maysarah (2010)
states that there are some activities that can
be done after watching the movie. The
activities are poll or interview, alternatives
ending, discussion, retelling story.

METHOD
This research is a classroom action

research which aims to explain whether movies
can improve the students’ speaking skill at the
third semester of Early Childhood Education
Department of STKIP Pahlawan Tuanku
Tambusai Riau. Wallace (1998: 6) states that an
action research is the area for developing and
improving of the teachers’ ability in teaching their
students. It intends to improve  the students’
and  the teacher’s ability.  Similarly, Kemmis
and Taggart (1988:5) assert that action research is
a research which provides the solution and
investigation of the  problem in  education. The
terms  of classroom action research describes the
important characteristics of this research, such as;
to use an idea in increasing knowledge or improve
curriculum, teaching and learning process. The
classroom action research provides some
solutions in the classroom toward the problems
that have been faced by the students speaking
English at at the third semester in Early Childhood
Education department of STKIP Pahlawan Tuanku
Tambusai Riau.
FINDING AND DISCUSSION

This research was a classroom action
research which was done at the third
semester of Early Childhood Education
o f STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai
Riau. It consists of two different kinds of
data analysis namely quantitative and
qualitative. The quantitative data is
collected through tasks and tests;
meanwhile the qualitative data is gotten by
observation sheets, field notes and
interview.  This research was started on 5
April 2015– Mei 2016. It consists of two
cycles which consist of four meetings in
each cycle. Three meetings were
conducted for doing the task and the other
was used for test.

Before conducting the study, the
researcher got the students’ speaking skill
before using movies. Based on the data,
the students’ speaking skill before using
movies in speaking class was low, it could
be seen that the mean score of listening

comprehension was 60. There were only 9
students got score >70.

1. The Improvement of the Students’
Speaking Skill by Using Movies
a. The First Cycle

The first cycle was conducted on 8
– 29 September 2015. This cycle
consisted of four meetings, and every
meeting was conducted with the
collaborator. There were four stages in
conducting classroom action research
and they were described in this
following explanation:
1) Plan

Before conducting the research,
the researcher made some plans. The
researcher prepared all the things
needed for the research. Such as the
teaching materials which were
prepared to be used in teaching and
learning activities. For the cycle 1,
the instruments in gathering the data
were prepared namely: task and test,
observation sheets, field notes, and
interview questions and students’
attendance list. Then, the researcher
arranged the schedule. Next, the
researcher introduced to the
collaborator about the movies to be
applied in teaching seaking skill for
cycle 1 was prepared.

2) Action
The first cycle was conducted in

four meetings. The meetings were
three meeting for treatments and one
meeting for test. The time allocation
for each meeting was 50 minutes (2 x
50 minutes). The teaching and
learning process was done based on
the lesson plan that had been
prepared in the planning phase. After
completing all of the meetings in this
cycle, the researcher gave speaking
test to the students.

There were three kinds of the
story that had in the test. The story
are “Bird Story, Sleeping Beauty,
Story of Thumbelina, and True
Friend. Based on the test, the mean
score in cycle 1 is 66.3, it was
categorized into low. For further
descriptions, the researcher also
included average of speaking skill in
each meeting. The score are
presented in the following graph:
Graph 1. The Students’ average
score in cycle 1
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In this graph, the improvement
of students’ speaking skill in each
meeting can be clearly seen. The
exercise score of the students started
on 62 in the first meeting, 64 in
second meeting, 66 in the three
meeting. Finally, in the test, the
average score of students’ speaking
skill could reach 66.3. The graph
indicated that the students’ speaking
skill decreased on the second
meeting, but it was better in other
meeting in cycle one. It means that
more treatment in cycle two was
needed to improve the students’
speaking ability.

3) Observation
At this session, the collaborator

took a note on the observation sheets
and wrote important information in
the field note based on the situation
in the classroom. She sat at the back
of the students and saw the classroom
activities. She noted everything that
found during teaching and learning
activities, such as the media,
material, classroom activities,
classroom management, teacher’s
strategy and teacher approach. The
result of the observation in cycle one
as follow:

In observation sheets and field
notes, the collaborator took notes. It
showed that the material was not
only narrative. The students also
learnt vocabularies; time words,
action verbs, and noun groups. They
discussed the vocabularies by
guessing the meaning of those words
together before watching the movies
in teaching speaking skill. But the
teacher did not teach any grammar in
the class. The teacher used movies
entitled Bird Story, Sleeping Beauty,

Story of Thumbelina, and True
Friend.

The observation sheets also
explained some factors why the
application of movies in teaching
speaking by using movies did not run
well. The teacher’s control also
needed in order to achieve the
purpose during the teaching and
learning process. During the
collaborator’s observation, the
teacher had done the activities based
on the lesson plan as well. The
students focused when watching the
movies because while watching the
movies, they completed the
sentences. But not all activities gave
benefit to the students. After
watching the movies, the teacher
asked the students to give their
opinion. Some students did not join
this activity and the class seemed to
be crowded, they did not pay
attention with their friend’s opinion.
Shortly, the teacher could not
manage the class well after watching
the movie.

The application of movies in the
fourth meeting helped the students
focusing in learning English by using
movies. But based on the observation
that was done by the collaborator, the
teacher got difficulty when
controlling the class. The class was
crowded when the teacher asked the
students to give opinion and
comment. It was proved that there
were some students gave opinion and
no student gave comment. Some
students made noisy when their
friend gave opinion.

4) Reflection
In cycle 1, using movies gave

contribution in improving the
students speaking skill. The
improvement was not successful
because it didn’t pass the standard
minimum score. The progress of the
improvement was seen clearly
through the students score from the
result of the tasks and test. Then,
observation sheet, field notes, and
interview could explain why there
was an improvement.
Graph 2: The comparison of the

students’ average on pre
research and cycle 1.
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60
61
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63
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Based on the graph above, it
could be concluded the students’
speaking is still low. In this case,
there was an improvement of the
students score comparing with the
pre research. There were some notes
that considered by the researcher in
using movies in teaching English at
the third semester of Early Childhood
Education Department of STKIP
Pahlawan Tuanku Tambusai Riau.
There were few students got good
score. The class average score did
not achieve the standard minimum of
achievement.

Based on the observation, the
teacher taught the students based on
the lesson plan. However, the
material was still difficult for the
students. In addition, based on the
interview, the students were not
accustomed to listen to English
conversation. It was difficult for
them because the people in the movie
speak fast. There were some
improvements needed to be done by
the researcher at first cycle.
Therefore, some improvement
applied in the cycle II. The results of
the reflection in the first cycle that
was implemented at the second cycle
are in the following:
a) The researcher changed the

classroom activity; in the first
cycle, the students gave their
opinion and comment in the
discussion, but in the next cycle,
each student got opportunity to
answer the questions in exercise 2
and discussed it together.

b) The researcher taught simple past
tense in the class to help them in
expressing the sentences.

c) The researcher gave more
vocabularies to help the students
in understanding the story easily.

b. The Second Cycle
Based on the reflection in the cycle 1,

there were still found some problems related
to the students’ speaking skill. Those
problems had to be solved, so that, the
second cycle had to be continued in the
following reasons; the first reason was the
improvement that the teacher got in the first
cycle was not satisfied yet.

1) Plan
To solve the students’ problems

which were found in the first cycle, the
planning was set up again in order to get
the speaking skill which could reach the
minimum criteria of achievement. The
researcher prepared some new movies
entitle dog and the cook, the little
mermaid, the tortoise and the eagle,
Cinderella, Goldilocks and the three
bears, The researcher revised the lessons
plan for the cycle 2, the researcher
revised the learning activities in cycle 2.
There were four meetings included test.
The researcher gave different movie that
was learned by the students in the second
cycle. Then, the researcher gave
speaking test at the end of the second
cycle.

2) Action
The second cycle was conducted on

13 October - 3 November 2015. The
reseacher was teaching in classroom by
using movies. The teaching and learning
process was done based on the lesson
plan that had been prepared in the
planning step. On this action, the
collaborator came to the class and did
observation for each meeting. She
observed and noted everything she found
during teaching and learning activities
by using movies. Based on the data, the
researcherdescribed the average score on
each meeting. The score are presented in
the following graph:

Graph 3: The comparison of the
students’ average on
each meeting of cycle
2
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The graph above contains the
average score of the students’ skill
for each meeting in cycle 2. In this
graph, the improvement of students’
speaking skill in each meeting can be
clearly seen. Based on the
information, the students’ speaking
skill was improved in the cycle two.
It can be concluded based on the
students’ score in each meeting. The
score started on 66 in the first
meeting, 70.2 in second meeting,
70.4 in the third meeting. Finally, in
test cycle 2 was 71.4. It achieved the
standard minimum. The score
indicated that there was improvement
on the students’ speaking skill by
using movies.

The data from cycle 1 and
cycle 2 showed the improvement of
the students speaking skill. The
students’ skill in speaking skill could
succesfully improved through this
media. In detail, the improvement
can be seen in the following graph:
Graph 4: The comparison of the

students’ average on
cycle 2, cycle 1, and
pre research.

After analyzing the data which
was taken from the test on the second
cycle, it shows that the students’
speaking skill got improvement. It
was 71.4. The result of the test has
passed the standard minimum score.
As mentioned before, the minimum
standard subject  for English is 70. In
sum, the use of movies as media
could improve the students’ speaking
skill at at the third semester of Early
Childhood Education Department of
STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai
Riau.

3) Observation
In observation sheets and field

notes, it showed that the students
learnt narrative, vocabularies; time
words, action verbs, and noun
groups, and simple past tense. They
discussed the vocabularies by
guessing the meaning of those
words together; the students learnt
simple past tense before watching
the movie. In learning the grammar,
the teacher gave five sentences in
English. The students were asked to
translate them into their mother
tongue. Then, the teacher and
students discussed the meaning of
the verbs in the sentences. After
that, the students were asked to tell
which of the sentences uses the
simple past tense.

The students enjoyed in the
class because the movie has
entertainment and education for the
learners. The students got moral
value in every story they watched.
The students were enthusiasm
when learning by using movies.
The activities in teaching and
learning narratives during the
application of movies influenced
the students’speaking skill. At the
first step, the teacher started the
class; the students gave good
responses when the teacher opened
the class. Then, the students and the
teacher discussed the meaning
some vocabularies based on the
story. The students watched the
movies while doing the exercise.
The students paid attention in
watching the movies.

Then, the observation sheets
also explained some factors why
the application of movies in
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teaching speaking ran well. The
teacher’s control also needed in
order to achieve the purpose during
the teaching and learning process.
During the collaborator’s
observation, the teacher had done
the activities based on the lesson
plan as well. The students focused
when watching the movies because
while watching the movies, they
completed the sentences. After
watching the movies, they
discussed the story by answering
the questions on exercise  while
discussing the story together. The
students paid attention in the
discussion. Shortly, the teacher
could manage the class after
watching the movie.

Finally, the application of
movies in the fourth meeting helped
the students focusing in learning
narratives, they understood the text
easily. It was proved that all students
got opportunity to speak up in the
class.

4) Reflection
In this stage, the researcher

looked back to the instruments; the
result of tasks and tests, observation
sheets, field notes and interviews.
The development of the students’
speaking skill at the second cycle
indicated that the movies as media in
teaching English gave contribution to
improve their speaking skill. The
average score was 71.4 in cycle 2.
The improvement was significant. So
the result of the observation sheet,
field notes and interview could
explain why there was an
improvement of students’ speaking
skill.

Besides the activity that had
been done by the researcher and the
students in this cycle, there were
some notes that should be considered
by the researcher in using movies as
media. The class average score of
students speaking skill achieved the
standard minimum score. The
collaborator observed that the
researcher did all activities that had
been prepared in the lesson plan. The
researcher also attended the students’
activity in the class. The students in
using movies in learning English
were active in the second cycle

because all students got opportunity
to watch and discuss the story
together which gave the contribution
in improving their speaking skill.

In conclusion, using movies
could improve the students’ speaking
skill. There were some points that
could be explained from using
movies in listening class. Firstly, the
students were fully motivated to join
the activity. In fact, they understood
the story from the movies in the
class. Then they can improve their
vocabulary. Therefore, they
understood the narratives easily and
joined the discussion after watching
the movies.

Secondly, the students were
active and spoke up in the class, and
reduced noisy students that might be
occurred during the class. Thus, the
students were given two activities in
one time. Therefore, they paid
attention to the story. This activity
helped them to express anything in
English easily.

B. DISCUSSION
Based on the finding of this research,

which was taken from the activities of two
cycles of this action research, it can be
concluded that teaching and learning
process by using movies gave
improvement toward the students’
speaking skill.  It is supported by
Stewart’s idea (2006), he says movies can
entertain the viewers and solve some
problems in learning English such as
speaking, writing, lack of listening
comprehension, the lack of vocabulary, the
lack ability in reading, lack of grammar,
and etc.

In addition, based on the observation,
the students joined the activities and
participated actively in the class. They
were excited and interested in learning
narratives by using movies. In line,
Kusumarasdyati (2004) in her research
states that the students become motivated
in learning English by using movies. The
movies made the students became active
and easier in comprehending and
expressing the material.

This research also revealed that there
were some factors that influence the
improvement on the students’ speaking
skill at the third semester of Early
Childhood Education Department of
STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai Riau.
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The several factors are material, media,
classroom activities, classroom
management, and teacher strategy and
teacher approach.

The first factor that influenced the
changes of students’ speaking skill was
material. The material increased the
students’ interest, challenged them in
listening the spoken narratives. The
material was also suitable with the
curriculum. In this case, the material was
not only narrative text, but also three kinds
of vocabulary: noun group, time words,
and action verbs, simple past tense.
According to Cavanagh (1998) and Sabet
(2011), teaching narratives should be
supported by vocabulary and grammatical
form which are appropriate with the level
of the students. This finding of the
research was supported by Clark (1989),
the material considered many aspect in
order to fulfilled its role in learning
process. The material should be
authenticity, realism, context and focus to
the learner.

The second factor was the media
used in speaking class. In teaching and
learning in the classroom, the teacher
taught narratives by using movies as the
media. In this case, the teacher played the
movies by using some devices, such as
laptop, projector, and sound system to
support the teaching and learning process.
There is improvement on the students’
speaking skill after learning English by
using movies. This finding of the research
is supported by Kusumarasdyati (2004)
states that movies can develop the
students’ listening comprehension and
stimulate their imagination
simultaneously. It also increased the
students’ motivation in learning English.
After class, the students often showed their
great progress in learning English.

The researcher has chose movies for
them and set the learning activities to
improve the students’ speaking skill. The
data that were gotten from the observation
sheet, field notes and interviewed showed
that using movies made the students not
being bored in speaking class. It also
helped the teacher in teaching English
because the media guided the teacher to
achieve the purpose in the classroom. It
was easier for the teacher to handle the
material and helped the students in
increasing their motivation in teaching and
learning process. The media helped the

teacher not to spent more energy to
explain the material and attract students’
attention. Besides that, avoided students’
boring. It is supported by Trianto (2010)
who says that the benefits are the first, the
material will be clearer for the students.
The second, the teacher will use various
teaching methodology in the classroom.
The third, the students will be active in
doing many learning activities. The forth,
the students will be interested in teaching
and learning process.

The third factor was classroom
activities. The variation of the classroom
activities and classroom management. The
classroom management was done by the
teacher to create good situation where
students learned and studied comfortably.
This finding of the research was supported
by Jones (1997), an effective classroom
management includes several areas in
teaching learning process. It should be
based on good understanding of the
current research and theory; it had to build
strong relationship among the teacher and
the students because the relationship can
create a comfortable classroom. The
classroom management that was created
by the teacher was good, the teacher was
already to help and guide the students in
teaching learning process.

The fifth factor was the teacher’s
strategy in teaching and learning process.
Based on the observation and interview, it
found that the teacher’s strategy was good
in helping the students in expressing the
spoken narratives by using audio visual in
the classroom which is suitable with
material and learning activities. In line,
Adam (2001), the teaching strategy can be
applied in condition those strategies
should be suitable with the students’
condition, capability, and interest.
Therefore, the teacher should be smart and
creative in collecting, selecting and
engaging the best strategy for the students.
The students were more active and also
helped the students in speaking English.

The last factor that influenced the
change of students’ speaking skill was the
teacher approach in classroom activities.
In line with this finding, Brown (2001)
said that the teacher approach was
important roles in managing the class. It
has several characteristic in language
teaching, such as controller, director,
manager, and facilitator and as resources.
Because of that, the teacher approach had
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big influence in speaking English, the
teacher approach motivated the students
and helped them when they got problems
in expressing sentences.
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Abstrak
Elektronika Dasar merupakan salah satu mata kuliah yang disajikan dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Fisika. Mata
kuliah ini termasuk mata kuliah yang dianggap sukar oleh sebahagian mahasiswa, karena memerlukan tingkat analisis yang
tinggi dalam mempelajari peranti dan rangkaian elektronika. Untuk itu diperlukan suatu media pembelajaran berupa modul
pembelajaran inovatif yang dapat mengatasi masalah tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menghasilkan modul
pembelajaran Elektronika Dasar berbasis problem based learning khususnya pada topik teori dan rangkaian dioda. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) yang meliputi tahap studi pendahuluan, desain dan
pengembangan modul, serta ujicoba modul. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi instrumen validasi berupa angket
penilaian pakar dan instrumen praktikalitas yaitu angket respon pengguna (mahasiswa). Modul yang dihasilkan divalidasi
oleh tiga orang dosen pakar dan diuji kepraktisannya terhadap 32 orang mahasiswa pendidikan fisika yang mengikuti kuliah
Elektronika Dasar. Melalui kajian ini telah dihasilkan modul Elektronika Dasar berbasis problem based learning yang
mengandung 4 sub pokok bahasan yaitu teori dioda penyearah, rangkaian dioda penyearah, rangkaian dioda sinyal kecil, serta
dioda fungsi khusus dan rangkaian regulator tegangan. Modul pembelajaran yang dihasilkan memiliki tingkat validasi dari
pakar dengan skor 3,39 kategori sangat valid, sedangkan tingkat praktikalitas dari pengguna diperoleh dengan skor 3,19
kategori praktis. Berdasarkan hasil penilaian pakar dan pengguna, maka produk modul pembelajaran Elektronika Dasar yang
dihasilkan dinyatakan layak digunakan dan dikembangkan dalam perkuliahan di Program Studi Pendidikan Fisika.

Kata Kunci: modul elektronika dasar, teori dan rangkaian dioda, problem based learning

Pendahuluan
Perkembangan teknologi modern tidak

terlepas dari yang namanya elektronika, namun pada
umumnya orang tidak mudah memahami konsep
yang membangun sebuah perangkat yang didalamnya
banyak menggunakan peranti elektronika. Walaupun
peralatan tersebut sangat dekat bahkan selalu
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah
minimnya pengetahuan ini tidak terlepas bagi peserta
didik mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat
Perguruan Tinggi. Teknologi berkembang hingga
mencapai tingkat kelajuan tinggi tapi kualitas isi dan
aplikasi inovatif khususnya dalam sistem pendidikan
tertinggal di belakang. Untuk itu diperlukan upaya
yang tinggi untuk peningkatan isi materi perkuliahan
(Peter-A-Bruck, 2010).

Sebagaimana di Program Studi Pendidikan
Fisika, diketahui dari hasil studi mahasiswa bagi
yang telah mengikuti mata kuliah Elektronika Dasar
yang disajikan 3 SKS, didapati kurangnya antusias
mereka dalam mengikuti perkuliahan yang
dibuktikan pula dengan nilai Elektronika Dasar yang
hanya sebahagian kecil memperoleh nilai katagori
sangat baik (Skor A) (Rahmad dan Sahal, 2012).
Beberapa penyebab mendasar, yang telah
diidentifikasi dalam hal kesukaran memahami konsep
elektronika yaitu:

1. Teori dan rangkaian elektronika banyak
menggunakan analisis rangkaian dan
menerapkan formula matematis.

2. Sistem perkuliahan yang belum optimal dalam
menerapkan metode pembelajaran yang
inovatif.

3. Buku teks yang tersedia belum mampu
mengakomodir secara maksimal keperluan
pengguna dalam proses perkuliahan sampai
pada tingkat pemahaman secara komprehensip
dan belum tersedianya modul yang baik dalam
perluliahan.
Ketiga permasalahan tersebut sangat

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar peserta
didik (mahasiswa) dalam pembelajaran Elektronika
Dasar. Salah satu materi Elektronika Dasar yang
sukar difahami mahasiswa yaitu konsep dioda dan
rangkaiannya, walaupun komponen dioda ini
kelihatannya sederhana, namun dalam rangkaian
memerlukan analisis yang komprehensip untuk
memahaminya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan
suatu sistem pembelajaran yang layak bagi mengatasi
persoalan tersebut dengan menerapkan suatu inovasi
pembelajaran dalam bentuk sebuah bahan ajar,
sehingga mahasiswa dapat menguasai konsep
Elektronika Dasar dengan baik (Rahmad, dkk, 2007).

Perkuliahan selama ini cenderung masih
dominan metode ceramah dan menggunakan buku
teks yang sukar difahami, belum komunikatif dan
interaktif, sehingga mahasiswa tidak termotivasi
belajar mandiri, dan tidak aktif dalam perkuliahan
(Yulyanti dkk. 2014). Perlunya pengembagan modul
yang baik dalam suatu sistem pembelajaran
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didasarkan pada beberapa kajian seperti Siagian
(2014) yang mengembangan modul pelatihan
Elektronik Dasar dan instruktur, Lawlor. dkk. (2013).
Melalui pilot modul belajar berbasis masalah pada
Program Teknik Elektronik, dan kajian Yulyanti,
dkk. (2014), terkait pengembangan modul berbasis
masalah pada perkuliahan kalkulus 1. Dimana
modul-modul tersebut terbukti sangat efektif dalam
penerapannya sebagai cara untuk memperkuat
pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam
pembelajaran, sehingga mendapatkan hasil yang
baik.

Pendidikan yang mampu mendukung
pembangunan dimasa mendatang adalah pendidikan
yang dapat mengembangkan potensi peserta didik
agar mampu menghadapi dan memecahkan problema
kehidupan yang dihadapinya (Trianto, 2011). Sistem
pendidikan yang ada selama ini seumpama sebuah
bank. Peserta didik diberikan pengetahuan agar
mendatangkan hasil yang berlipat. Peserta didik
diperlakukan sebagai bejana kosong yang akan diisi,
sebagai sarana tabungan. Tutor adalah subjek aktif,
sedangkan peserta didik adalah subjek pasif
(Suyatno, 2009).

Penyelenggara pendidikan pada masa ini juga
semakin menyadari pentingnya pendekatan
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
(learner centered), kerana teacher centered sudah
dianggap tradisional dan perlu diubah suai (Ching
dan Gallo, 2010). Paradigma lama yang terdapat
dalam teacher centered, sudah tidak relevan lagi
dengan kondisi saat ini yang ditandai dengan
perubahan diberbagai lini. Pembelajaran harus turut
berubah seiring dengan perubahan aspek yang
lainnya agar terjadi keseimbangan dan kesesuaian
(Suyatno, 2009).

Berbagai teori, hasil penelitian, dan
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar membuktikan
bahwa para tutor sudah semestinya mengubah cara
mengajar ke arah yang menekankan pada
pengetahuan ditemukan, dibentuk, dan
dikembangkan oleh mahasiswa, membangun
pengetahuan secara aktif (Lie, 2004). Permendukbud
no. 32 tahun 2013 tentang standar pendidikan
nasional juga telah mengamanahkan standar proses
dalam pembelajaran untuk dilaksanakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan peserta didik. Untuk tercapainya
sistem pembelajaran tersebut maka diperlukan suatu
strategi yang tepat dan salah satunya adalah dengan
pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah atau
problem based learning (Permendikbud, 2013).

Pembelajaran berdasarkan masalah atau
(PBL) merupakan salah satu pembelajaran yang
banyak digunakan untuk menunjang pendekatan
learning centered (Amir, 2010). Dengan
pembelajaran berbasis PBL, kegiatan dimulai dari
masalah, peserta didik belajar suatu konsep dan

prinsip serta memecahkan masalahnya (Suyatno,
2009). Pembelajaran berdasarkan masalah
mengharapkan peserta didik untuk memahami
bagaimana cara belajar, bekerja secara kooperatif
dalam kelompok untuk mencari solusi atas masalah-
masalah nyata. PBL menyiapkan peserta didik
berfikir kritis dan analitis, serta untuk menemukan
dan menggunakan sumber-sumber pembelajaran
yang tepat. Pendekatan pembelajaran PBL telah
digunakan di seluruh dunia untuk semua tingkatan,
mulai dari sekolah rendah hingga ke pengajian tinggi
dan digunakan diberbagai bidang (Amir, 2010).

Alur pengembangan modul perkuliahan
melalui silabus yang mengacu pada kurikulum
program studi tingkat sarjana. Untuk pembuatan
modul harus sesuai model yang digunakan, sehingga
mampu menyediakan cakupan untuk nilai tambah
informasi pada perkuliahan. Pakar akan memberikan
penilaian untuk menghasilkan teks lengkap dari
setiap modul. Pengembangan modul untuk keperluan
pengajaran dan pembelajaran boleh dikembangkan
dengan sebuah pendekatan pembelajaran seperti
PBL, dapat diintegrasikan kedalam modul, yang
tentu saja karakteristiknya harus diketahui terlebih
dahulu. Karakteristik yang dimiliki PBL dapat
melingkupi tujuh bagian dan disesuaikan dengan 7 M
langkah sintak PBL sebagai berikut (Tan, 2003;
Amir, 2010):

1. Mengklarifikasi istilah dan konsep.
2. Merumuskan masalah.
3. Menganalisis masalah.
4. Menata gagasan secara sistematis.
5. Menformulasikan tujuan perkuliahan.
6. Mencari informasi dari sumber lain
7. Mensintesa dan membuat laporan.

Proses PBL dapat dijalankan apabila pengajar
telah menyiapkan segala perangkat yang diperlukan
yang salah satunya adalah modul pembelajaran
bernbasis PBL. Selain itu, mahasiswa juga harus
sudah memahami proses PBL, telah terbentuk
kelompok-kelompok kolaboratif, dan setiap
kelompok dalam pembelajaran harus menjalankan
sintak PBL.

Mayer (2005) menyatakan bahawa modul
perkuliahan adalah persembahan kata (seperti teks
lisan atau teks bercetak) dan gambar. Bahan modul
dipersembahkan dalam bentuk verbal (verbal form),
seperti penggunaan teks bercetak atau teks lisan.
Dengan gambar artinya bahan dipersembahkan dalam
bentuk piktorial (pictorial form) seperti penggunaan
grafik, ilustrasi, tulisan, gambar, peta, atau foto, atau
grafik.

Sebuah modul perkuliahan dapat dikatakan
layak apabila memenuhi ketentuan dari berbagai
aspek, yaitu aspek validitas, praktikalitas, efisiensi,
keamanan dan estetika. Validitas adalah kesesuaian
suatu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Artinya perangkat perkuliahan yang dihasilkan harus
benar-benar dapat menjamin pencapaian informasi
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yang sesuai konsep yang dipelajari oleh peserta
(Suharsimi, 2005). Validitas terdiri dari validitas isi
yang menyatakan relevansi antara gejala yang dapat
diamati pada penggunaan modul perkuliahan dengan
konsep yang dipelajari, dan berikutnya validitas
konstruksi yaitu kesesuaian bentuk, format suatu
model dengan tujuan penggunaan. Validitas
konstruksi secara teknis mengacu kepada desain
modul perkuliahan.

Kepraktisan modul perkuliahan adalah aspek
yang terkait kemudahan dalam penggunaannya,
seperti kemudahan mempersiapkan, menggunakan,
mengemas dan menyimpan. Kepraktisan juga
ditinjau dari kemudahan peserta menggunakan dan
memahami konsep mateteri, penyajian, kebahasaan
dan tampilan. Aspek lain yaitu efisiensi seperti
dengan mengemas suatu modul perkuliahan yang
dapat menjelaskan beberapa konsep (Sukardi,  2009).

Penggunaan modul pembelajaran dapat
memberikan beberapa manfaat (Anwar, 2010;
Latuheru, 1998) antara lain:

1. menarik perhatian peserta didik terhadap materi
pembelajaran yang disajikan.

2. mengurangi dan menghilangkan verbalisme.
3. mengatasi perbedaan pengalaman belajar.
4. membantu memberikan pengalaman belajar

yang sulit diperoleh dengan cara lain.
5. mengatasi batas-batas ruang dan waktu.

Meruruk pada uraian tersebut, maka perlu
dilakukan kajian pengembangan modul perkuliahan
Elektronika Dasar berbasis PBL dengan tujuan
untuk: 1) menghasilkan modul perkuliahan
Elektronika Dasar pada topik teori dan rangkaian
dioda berbasis PBL. 2) Menentukan tingkat validitas
dan praktikaitas modul Elektronika Dasar pada topik
teori dan rangkaian dioda berbasis PBL.

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat
dalam: 1) meningkatkan kemampuan pembelajaran
dan interaksi saling memberi dan menerima
menggunakan PBL, 2) memaksimalkan sistem
perkuliahan di program studi, 3) tersedianya sumber-
sumber pembelajaran yang dapat memperbaiki
tingkat berfikir krisitis dan analitis, dan 4)
meningkatkan mutu proses perkuliahan.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian Research and Development (R&D) dari
Gall dan Borg yang telah dimodifikasi dengan
tahapan studi pendahuluan, desain model,
pengembangan model, dan ujicoba model
(Sukmadinata, 2007; Sugiono, 2012; Titik Yulianti,
2014). Kaedah yang digunakan dalam kajian ini
adalah metodologi pengembangan modul perkuliahan
pengajaran dan pembelajaran Elektronika Dasar
berdasarkan pendekatan PBL bagi mahasiswa
Program Studi Pendidikan Fisika.

Instrumen yang digunakan terdiri dari:
Instrumen validitas untuk penilaian pakar dan
pengguna untuk mengetahui kevalidan perangkat
pembelajaran, Instrumen Praktikalitas untuk
mengetahui kepraktisan perangkat perkuliahan yang
dibuat melalui uji praktikalitas modul perkuliahan
menurut respon pengguna.

Untuk menguji kelayakan modul, data
dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data
berupa angket, observasi dan uji empiris. Sedangkan
teknik analisis datanya menggunakan analisis
deskriptif, yakni dengan cara menghitung indeks
setiap aspek berdasarkan aspek kelayakan modul.
Aspek yang dinilai pada modul berdasarkan pada
Indikator-indikator yang digunakan untuk
menentukan kelayakan modul dalam penelitian ini
berdasarkan hasil uji validitas dan praktikalitas
modul. Suatu modul dinyatakan layak apabila dengan
penggunaan modul tersebut kompetensi perkuliahan
dapat dicapai. Data yang diperoleh merupakan  hasil
pengisian  lembar  validasi oleh  beberapa  orang
pakar (untuk  data  uji validitas),  hasil  pengisian
angket  (untuk data  uji  praktikalitas).

Rentang kategori kevalidan dan kepraktisan
modul ditunjukkan pada Tabel 1 mengacu pada
kriteria yang diadaptasi dari Riduwan 2012 dan M.
Haviz, dkk. 2011).

Tabel 1. Kategori Kevalidan dan Praktikalitas Modul

Interval
Kategori (Ktg)

Kevalidan Praktikalitas
3.2 < Ktg ≤4.0 sangat valid sangat praktis
2.4 < Ktg ≤3.2 valid praktis
1.6 < Ktg ≤2.4 cukup valid cukup praktis
0.8 < Ktg ≤1.6 kurang valid kurang praktis
0.0 ≤ Ktg ≤0.8 tidak valid tidak praktis

Aspek validasi yang dinilai oleh pakar terdiri
dari 4 Aspek yakni aspek kelayakan isi (13
indikator), bahasa dan gambar (8 indikator),
penyajian (16 indikator), kegrafisan (6 indikator).
Sedangkan untuk uji praktikalitas melalui respon
siswa meliputi 4 aspek yaitu kemudaahan
berdasarkan aspek materi (4 indikator), keterbacaan
bahasa dan gambar (5 indikator), penyajian (12
indikator), tampilan (6 indikator).

Hasil dan Pembahasan
Melalui kajian ini, setelah melalui beberapa

tahapan sesuai metode R & D dan dilakukan revisi
berdasarkan penilaian maupun saran dari validaor
dan pengguna, maka  telah dihasilkan produk modul
Elektronika Dasar berbasis PBL pada topik teori dan
rangkaian dioda yang terdiri dari 4 sub topik yaitu
 Modul 4.1  Teori Dioda Penyearah
 Modul 4.2  Rangkaian Dioda Penyearah
 Modul 4.3  Rangkaian Dioda sinyal kecil
 Modul 4.3  Dioda fungsi khusus dan Rangkaian

Regulator Tegangan
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Desain cover modul yang dihasilkan diperlihatkan
menurut Gambar 1.

Gambar 1. Cover Modul Teori Dioda Penyearah.

Tabel 2 menunjukkan hasil rekapitulasi
penilaian modul oleh pakar yang terlibat sebagai
validator dengan rata-rata skor lebih besar dari 3.2
sehingga memenuhi kategori sangat valid (SV). Skor
minimal dijumpai pada modul 4.3 yaitu sub topik
rangkaian dioda sinyal kecil pada aspek kelayakan isi
yaitu 3.23 dan pada aspek penyajian dengan skor
3.25. Pada modul ini validator menyarankan untuk
lebih baiknya ditambahkan lagi beberapa variasi

contoh penyelesaian analisis rangkaian, illustrasi dan
aplikasi. Seharusnya kedua aspek tersebut masih
dapat dimaksimalkan lagi untuk menyempurnakan
modul yang dihasilkan, namun skor tersebut sudah
termasuk pada kategori sangat valid. Skor tertinggi
kevalidan yaitu pada aspek kegrafisan diperoleh skor
3.53 pada modul 4.2 (sub topik rangkaian dioda
penyearah dan skor 3.51 pada modul 4.4 (sub topik
dioda fungsi khusus dan rangkaian regulator). Skor
yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa dalam
modul sudah memadai bagian illustrasi dan
gambarnya. Utuk aspek lainnya juga sudah
memenuhi tingkat validasi yang memenuhi, karena
validiasnya berkategori sangat tinggi.

Berdasarkan Tabel 2 juga, secara keseluruhan
aspek validitas modul dari penilaian pakar
dinyatakan sangat valid dengan skor 3.39. Kategori
validitas modul yang sangat valid ini didukung oleh
beberapa kajian relevan anara lain kajian tentang
pengembangan modul pembelajaran berbasis
masalah pada mata pelajaran sistem dan instalasi tata
udara bagi kelas XI TPTU SMK (Moch Taufiq, dkk.,
2015), kajian pengembangan modul pembelajaran
berbasis masalah pada mata pelajaran dasar dan
pengukuran listrik (Ahmad Annajmi dan Subuh.
2015) yang menunjukkan hasil kategori sangat valid
dan respon siswa sangat baik. Demikian juga hasil
kajian tentang pengembangan modul op-amp pada
mata kuliah rangkaian elektronika II (Fulca dan Nur
Kolis, 2015) mendapatkan hasil validasi dengan
katgori baik dan respos mahasiswa kategori sangat
baik. Hal tersebut membuktikan bahwa pembuatan
modul pembelajaran dengan mengintegrasikan
didalamnya suatu inovasi yang sesuai sangat
diperlukan dapam sistem pembelajaran saat ini.

Tabel 2. Hasil Validasi Modul Teori dan Rangkaian Dioda

No. Aspek
Skor Modul

Kategori
4.1 4.2 4.3 4.4 Rerata

1 Kelayakan Isi 3.38 3.33 3.23 3.38 3.33 SV

2 Bahasa dan Gambar
3.38 3.33 3.35 3.46 3.38 SV

3 Penyajian 3.35 3.50 3.25 3.31 3.35 SV

4 Kegrafisan 3.50 3.53 3.42 3.51 3.49 SV

Rerata Keseluruhan Aspek 3.40 3.42 3.31 3.42 3.39 SV

Ket. SV= Sangat Valid

Tabel 3. Hasil Uji Praktikalitas Modul Teori dan Rangkaian Dioda

No Aspek Skor Modul Rerata Kategori
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4.1 4.2 4.3 4.4

1 Materi 3.11 3.24 3.02 3.20 3.14 Praktis

2 Keterbacaan Bahasa dan Gambar 3.22 3.32 3.16 3.24 3.23 Sangat Praktis

3 Penyajian 3.20 3.17 3.23 3.19 3.20 Praktis

4 Tampilan 3.14 3.21 3.19 3.26 3.20 Praktis

Rerata Keseluruhan Aspek 3.17 3.23 3.15 3.22 3.19 Praktis

Tabel 3 merupakan hasil uji praktikalitas
penggunaan modul teori dan rangkaian dioda.
Hasilnya menunjukkan semua aspek yang dinilai
berdasarkan indikator-indikatornya pada kategori
sangat praktis untuk aspek keterbacaan dan gambar,
sedangkan aspek lainnya kategori praktis. Aspek
minimal diperoleh pada modul 4.3 untuk aspek
penyajian dengan skor 3.02, beberapa hal yang
seharusnya masih dapat dilakukan penyempurnaan
yaitu masih perlunya variasi contoh yang cukup dan
masalah-masalah yang harus dipesahkan mahasiswa,
kendatipun demikian masih dalam kategori praktis,
begitu juga dengan aspek lainnya pengguna
memberikan respon positif, sehingga perangkat
pembelajaran berupa modul perkuliahan Elektronika
Dasar pada topik teori dan rangkaian dioda yang
dihasilkan dikatakan praktis digunakan sebagai alat
bantu pembelajaran.

Hasil kajian pengembangan modul teori dan
rangkaian dioda berdasarkan Tabel 3 dengan kategori
keseluruhan dinyatakan praktis. Dengan demikian
kajian ini sejalan dengan hasil kajian M. Haviz, dkk.
(2011) yang telah mengembangkan perangkat
pembelajaran dengan hasil perangkat yang layak,
kajian Mohamad Ardian, dkk. (2015) yang
mengembangkan modul berbasis problem based
learning untuk materi Usaha dan Energi,
mendapatkan media yang layak digunakan sebagai
bahan pembelajaran fisika, selanjutnya
Mukhayyarotin dkk, (2015) mengembangkan modul
pembelajaran Fisika pada materi fluida dan kajian
Lawlor, dkk. (2013) tentang pelaksanaan dan
evaluasi pilot modul belajar berbasis masalah di
Program Teknik Elektronik mendapatkan hasil
bahwa modul sangat efektif sebagai cara untuk
memperkuat keterlibatan peserta didik atau
mahasiswa dalam pembelajaran, sedangkan Siagian
(2014) memperoleh perbedaan yang signifikan
melalui  penggunaan modul Elektronika Dasar yang
dikembangkan dibanding tanpa modul. Hal ini
berarti bahwa pembuatan modul yang inovatif dan
memenuhi ketentuan dan karakteristik peserta didik
pada umumnya praktis digunakan untuk mencapai
kompetensi suatu materi pembelajaran.

Hasil-hasil kajian tersebut sejalan dengan
pengembangan Modul Elektronika Dasar berbasis
PBL yang dihasilkan dengan kategori sangat valid
dan praktis, sehingga produk pembelajaran berupa
modul yang dihasilkan dinyatakan layak sebagai

bahan ajar perkuliahan Elektronika Dasar  di
Program Studi Pendidikan  Fisika pada topik teori
dan rangkaian dioda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan
dapat disimpulkan bahwa:
1. Telah dihasilkan modul elektronika dasar pada

topik teori dan rangkaian dioda dengan
pendekatan problem based learning.

2. Validitas modul perkuliahan melalui penilaian
pakar diperoleh dengan kategori sangat valid.

3. Praktikalitas modul perkuliahan melalui respon
pengguna diperoleh dengan kategori praktis.

Dengan demikian modul yang dihasilkan dinyatakan
layak untuk digunakan dan dikembangkan dalam
perkuliahan elektronika dasar pada topik teori dan
rangkaian dioda.

Untuk implementasi modul yang dihasilkan
diharapkan dapat diimplementasikan secara online
sehingga mudah diakses oleh pengguna dalam hal ini
dosen dan mahasiswa dengan dukungan fasilitas
internet yang mampu beroperasi secara maksimal,
selain itu modul perkuliahan ini dapat dikembangkan
pada topik lain seperti pada materi transistor.
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SUATU KAJIAN SUPERSTRUKTUR UMUM DAN OPTIMISASI GLOBAL
PROSES DESAIN JARINGAN AIR TERPADU

M.Natsir
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau Pekanbaru

natsir100@gmail.com

ABSTRAK
Pada makalah  ini dibahas masalah optimisasi superstruktur sintesis jaringan air dengan

ketidakpastian suatu sistem jaringan air terpadu  dengan menggunakan proses dan operasi pengolahan air yang
tergabung  pada jaringan tunggal sedemikian hingga total biaya  konstruksi jaringan dan operasionalnya
optimal dan meminimalkan secara global. Disain jaringan harus layak dan optimal atas himpunan skenario
yang ditentukan dan memenuhi syarat optimal yang berbeda . Parameter operasional tidak pasti dalam sistem
ini merupakan jumlah kontaminasi yang dihasilkan dalam unit  proses dan penetrasi kontaminasi di dalam unit
pemurnian. Pengoptimalan superstruktur dengan menggabungkan semua alternatif disain yang layak untuk
pengolahan air limbah dengan model  pemograman non linier integer campuran  multi skenario non konvek
yang merupakan suatu model  pemograman stokastik  multi stage deterministik. Model MINLP dapat digunakan
untuk menemukan desain jaringan yang optimal dengan nomor yang berbeda dari aliran dalam jaringan pipa.
Strategi yang dikemukakan dengan mengandalkan batas pada variabel yang diturunkan sebagai persamaan
umum yang diperoleh dengan pemeriksaan fisik dan menggunakan logika spesifikasi yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan model .

Kata kunci : Optimasi global; Jaringan air terpadu , Nonconvex MINLP , Ketidakpastian , Superstruktur ,
strategi optimisasi.

ABSTRACT
The problem of optimal syhntesis of an integrated water system is discussed in this tesis, where water

using processes and water treatment operations are combined into a single network such that the total cost of
building the network and operating it optimally is globally minimized. The network has to be designed to be
feasible and optimal over a given set of scenarios in which different operational conditions hold. The uncertain
operational parameters in the system are the amount of contaminants generated in the process units and the
extent of removal of the contaminants inside the treatment units. We optimize  a superstructure that incorporates
all feasible design alternatives for waste water treatment, reuse and recycle, with a multiscenario nonconvex
mixed integer nonlinear programming model, which is  a deterministic equivalent of a multi stage stochastic
programming model with recourse. The MINLP  model  can be used to find optimal  network  designs with
different number of streams in the piping network. In this work, we propose to represent the bounds on the
variables as general equations obtained by physical inspection of the superstructure and using logic
specifications needed for  solving  the model

Keywords: Global optimization; Integrated water networks; Nonconvex MINLP; Uncertainty ,
Superstructure , Optimization strategies .

I. PENDAHULUAN

Proses Industri mengkonsumsi sejumlah besar
air yang digunakan untuk operasi mencuci , proses
pemisahan , uap dan pembangkit listrik, pendingin,
dll. Proses-proses ini pada gilirannya menghasilkan
air limbah yang biasanya diproses di unit pengolahan
sebelum dibuang ke lingkungan pembuangan .
Kekurangan air tawar, peningkatan biaya pengadaan
air bersih serta peraturan lingkungan yang ketat pada
limbah industri memberikan motivasi yang kuat
untuk mengembangkan pendekatan dan teknik untuk
desain proses jaringan air yang lebih efisien.

Dua pendekatan utama untuk desain optimal
dari sistem jaringan air adalah Teknologi
Pengelolaan Air dan Pemrograman Matematis.
Sebuah kajian komprehensif dari pendekatan-

pendekatan serta metode yang sistematis dari desain
proses kimia diberikan oleh El-Halwagi (1997),
Mann dan Liu (1999), Bagajewicz (2000) , dan Foo
(2009).

Teknologi pengelolaan air bergantung pada
representasi grafis dan didasarkan pada ekstensi
analisis teknik pinch untuk integrasi panas (Linnhoff
dan Hindmarsh 1983). Pendekatan optimisasi
konsumsi air tawar dikembangkan oleh Wang dan
Smith (1994a; 1994b, 1995) dan kemudian diperluas
dan diperbaiki oleh sejumlah peneliti (Doyle &
Smith, 1997; Kuo & Smith, 1997.

Pendekatan pemrograman matematis
didasarkan pada optimisasi superstruktur dan dari
hasil penelitian terdahulu antara lain formulasi
pemrograman matematis jaringan air diberikan oleh
Takama, Kuriyama, Shiroko & Umeda (1980). Galan
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dan Grossmann (1998) membahas desain optimal
dari jaringan air limbah yang terdistribusi dengan
beberapa kontaminan yang menghasilkan suatu
prosedur pencarian heuristik yang didasarkan pada
solusi  model linier dan model nonlinier nonconvex .
Castro, Teles dan Novais (2009) menganalisis
strategi  solusi dua tahap untuk desain optimal
jaringan air limbah yang didistribusikan dengan
beberapa kontaminan..

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk
menganalisis suatu model superstruktur umum dan
pendekatan optimasi global untuk desain proses
jaringan air terpadu dimana superstruktur terdiri dari
berbagai sumber air , operasi proses pengolahan air
dengan asumsi semua inter koneksi layak dalam
jaringan dan model yang dikembangkan adalah
nonconvex NLP dan model MINLP .

II. METODOLOGI PENELITIAN DAN
PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan ,
mengkaji dan mendalami dari dua sumber utama
yaitu  melalui artikel “ Global optimization of multi
scenario mixed integer nonlinear programming
models arising in the synthesis of integrated water
networks under uncertainty. Computers & Chemical
Engineering, 32(1-2), 145-160 ( (Karuppiah dan
Grossmann ,2008) dan artikel  , General
Superstructure and Global Optimization   for the
Design of Integrated Process Water Networks ,
Computers & Chemical Engineering  , 14(12) 126-
140. (E.Ahmetović and  Grossmann ,2006) dan
menganalisis model  pemograman stokastik  nonliner
integer  campuran dalam menyelesaikan  masalah
optimisasi suatu superstruktur sintesis jaringan air
dengan ketidakpastian dengan langkah-langkah dan
pendekatan  :

o Telaah ulang riset terdahulu tentang
beberapa kajian yang telah dihasilkan dan
dirumuskan oleh para peneliti .

o Analisis model masalah optimisasi
superstruktur sintesis  jaringan air  dengan
ketidakpastian yang mencakup Model
Multiscenario MINLP untuk fungsi tujuan
dan Model MINLP untuk   unit mixer, unit
splitter ,unit proses dan unit treatment yang
memformulasikan keseimbangan material
keseluruhan / aliran dan keseimbangan
kontaminan yang beroperasi dengan kondisi
operasional tidak pasti
Masalah yang dibahas dalam makalah ini

tentang model yang meminimalkan jumlah biaya
modal (dikeluarkan hanya sekali pada saat
membangun jaringan) dan biaya operasi dari jaringan
yang dikeluarkan selama setiap skenario n ∈ N dalam
bentuk = ∑ + ( ) +∑ ( ) + ∑ ∑ +∈∈

∑ +∑ ∑ ∈∈
dimana ∑ + ( ) dan∑ ( )∈∈ adalah biaya modal stage

pertama

dan H∑ ∑ + ∑ +∑ ∑ ∈∈
merupakan ekspektasi biaya operasi stage kedua
dengan  notasi
H = Jam operasi pabrik per tahun

(jam / tahun)
CFW = Biaya air bersih ($ / ton)

AR = Annualized faktor untuk
investasi pada unit pemurnian
dan pipa(/tahun)

= koefisien Biaya sesuai dengan
keberadaan pipa i ($)

= Air Bersih asupan ke dalam
sistem dalam skenario n (ton /
jam)( ) = Biaya investasi pipa i ($)( ) = Investasi iF biaya t unit

pengolahan dengan aliran keluar
i ($)

= Biaya memompa air di dalam
pipa i di n skenario ($ / jam) nF

= Biaya operasi dari t unit
pengolahan dengan aliran keluar

i ($ jam)
= Probabilitas terjadinya skenario

n.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Superstruktur proses jaringan air
terpadu

Model yang dianalisis dari jaringan air
terpadu bergantung pada superstruktur yang
diberikan pada Gambar 1. Superstruktur merupakan
perluasan dan generalisasi yang diberikan oleh
Karuppiah dan Grossmann (2006), terdiri dari satu
atau beberapa sumber air kualitas yang berbeda
dengan menggunakan proses dan operasi pengolahan
air limbah.

Gambar  1 .Superstruktur umum jaringan air terpadu
dengan 2 unit proses dan 2 unit pemurnian
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B. Model Dasar Pilihan Konseptual
Model matematis dari proses jaringan air

terpadu terdiri dari persamaan neraca massa untuk air
dan kontaminan untuk setiap unit dalam jaringan.
Model ini diformulasikan sebagai model
pemograman nonlinier nonconvex (NLP), dan
sebagai pemrograman integer nonlinier campuran
nonconvex (MINLP) untuk kasus  0-1 variabel serta
model biaya perpipaan dengan pemilihan teknologi
untuk pemurnian. Pilihan dasar  model optimasi
ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2. Model dasar pilihan optimasi.

C. Model keseimbangan kontaminasi
individu dalam unit  mixer , unit splitter

dan unit
proses serta
model rasio /
prosentase
penghapusan
kontaminasi
dalam unit
pemurnian /
treatment
diformulasik
an :

o S
atuan Mixer

Keseluruhan aliran menyeimbangkan  dengan
keseimbangan kontaminasi individu untuk suatu
satuan mixer m ∈ MU dengan himpunan aliran
masuk i ∈ , dan suatu  aliran keluar  k ∈ mout

disajikan dalam persamaan    ( 1) dan ( 2), .
Persamaan   . ( 2) memuat suku-suku  bilinier  yang
merupakan  suatu sumber nonkonvekas sdari model
optimisasi . Aliran keseimbangan  diperoleh pada
setiap skenario n ∈ N dan merupakan
konsentarsi kontaminasi j  ( dalam ppm ) dalam
aliran i pada scenario n= ∈ ∀ ∈ , ∈ , ∀∈ (1)

= ∈ ∀ , ∀ ∈ , ∈ , ∀∈ (2)
Semua aliran { }   dan konsentrasi kontaminasi  {

}  dalam sistem adalah nonnegative
o Satuan Splitter

Splitter satuan s € SU konsisten  dari suatu aliran
masuk k ∈ dan suatu himpunan aliran  keluar  i
yang dinotasikan dengan himpuan . Keseluruhan
aliran menyeimbangkan dan keseimbangan
komponen untuk masing-masing skenario diberikan
dalam persamaan .
(3) dan (4), yaitu

NnSkSUSFF in
souti

I
R

K
R  



,,

(3)

NnksiSUsjCC out
k
jn

j
jn  sin,,,,

(4)
o Satuan Proses .

Persamaan  keseimbangan aliran untuk setiap
skenario satuan proses   p € PU dengan suatu aliran
masuk i ∈ dan aliran keluar k ∈ yang
ditunjukkan persamaan   (5) dan ( 6), dimana
persamaan (5) berkaitan dengan  keseluruhan
keseimbangan aliran tersebut  dan persamaan  (6)
berkaitan pada  keseimbangan  komponen individual.
Proses setiap kontaminasi j  dalam satuan proses
diberikan oleh ( dalam kg / jam ) merupakan suatu
sumber ketidak pastian  dalam jaringan dan
mempunyai nilai berbeda dalam setiap scenario n
yang dinyatakan dalam bentuk persamaan :

NnPoutkPiniPUpPFF pi
n

k
n  ,,,

(5)
310xLCP p

jn
i
jn

p 

NnPkPiPUpjCP outin
k
jn

p  ,,,,
(6)

o Satuan Pemurnian
Persamaan (7) dan (8) merumuskan

keseimbangan aliran  dan keseimbangan konsentrasi
kontaminasi, untuk semua skenario untuk suatu
satuan treatment / pemurnian
t ∈ TU dengan suatu aliran  masuk k ∈ dan aliran

keluar i ∈
NntktiTUtFF inout

i
n

k
n  ,,,

(7)

NntktiTUtjCC inout
k
jn

k
jn

j
jn  ,,,,

(8)
Perbandingan penghapusan  kontaminasi di

dalam satuan pemurnian   adalah berbeda pada setiap
skenario n. Parameter = 1 - {( perbandingan
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penghapusan  untuk contaminant j di dalam satuan t (
dalam %/100 )dan ini diperoleh pada perbedaan nilai
dalam setiap skenario n ( }, Semua parameter
yang tidak pasti di dalam sistem diasumsikan  bebas
antara satu dengan lainnya .

D. KESIMPULAN DAN RISET
LANJUTAN

Model Multiscenario MINLP merupakan model
yang tepat untuk dapat diaplikasikan dalam fungsi
tujuan dalam masalah optimisasi superstruktur
jaringan air tepadu . dengan ketidakpastian
sedemikian hingga dapat meminimalkan total
pembiayaan dan model MINLP untuk keseimbangan
aliran / material keseluruhan serta keseimbangan
kontaminan dalam Unit Mixer , Splitter , Proses dan
Treatment / Pemurnian

Pemilihan desain superstruktur jaringan air
terpadu dapat meminimalkan total  pembiayaan yang
diproses dalam unit pemurnian / treatment untuk
operasi penggunaan air .Untuk menindak lanjuti hasil
penelitian ini disarankan untuk mengkonstruksi
sebuah jaringan yang berfungsi ganda dengan
regenerasi industri penggunaan air dan pengolahan
air limbah serta air dalam penyimpanan ( reservoir )
dalam integrasi langsung dengan beberapa utilitas
jaringan yang memungkinkan berfungsi sebagai
regenerasi air dalam industri yang dapat
diformulasikan  dalam model tersebut.

Pengembangan model desain jaringan untuk
fleksibilitas dengan ketidakpastian yang terdapat
dalam skenario dapat dimasukkan ke dalam model
dengan menggunakan fuzzy atau stokastik parameter
dimana Interplant optimisasi jaringan air dengan
skema hub utilitas terkait berdasarkan fungsi biaya
yang dioptimisasikan dengan total penggabungan
biaya modal (regenerasi, biaya pipa, dll) dan
penghematan biaya pengadaan air
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HUBUNGAN DAN KONTRIBUSI DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI TERHADAP PRESTASI
LOMPAT JAUH SISWA PESERTA EKSTRAKURIKULER PENJASORKES SMP IT AL IKHLAS

KOTA PEKANBARU
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Universitas Pasir Pangarian
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ABSTRAK
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dilihat bahwa siswa peserta Ekstrakurikuler SMP IT AL IKHLAS
Kota Pekanbaru hasil Prestasi Lompat Jauhnya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
hubungan dan kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Prestasi Lompat Jauh. Jenis penelitian ini adalah
Kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis Korelasional, Populasi penelitian ini sejumlah 33 orang,
sedangkan sampel diambil secara Total Sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 33 orang. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standing Broad Jump untuk mengukur Daya Ledak Otot Tungkai
Data yang diproleh dianalisis menggunakan teknik analisis Korelasi Sederhana. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa: (1) Daya Ledak Otot Tungkai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Prestasi Lompat Jauh
Siswa Peserta Ekstrakurikuler Penjasorkes SMP IT AL IKHLAS Kota Pekanbaru, kontribusinya sebesar
75.28%.
Kata Kunci: Daya Ledak, Otot Tungkai dan Prestasi Lompat Jauh.

Pendahuluan
Perkembangan olahraga saat sekarang ini

sangat pesat, terbukti dengan berkembangnya pusat-
pusat kebugaran dan kegiatan olahraga yang marak
diselenggarakan yang kesemuanya berpangkal pada
pencarian kebugaran jasmani, kepribadian, dan mencari
bibit atlet yang berbakat. Pencarian atlet berbakat
dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, dan
mengadakan pengukuran terhadap anak-anak yang
berpotensi.

Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia (UU RI) No 3
Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional Pasal 18 Ayat 2: “Olahraga
pendidikan dilaksanakan baik pada jalur
pendidikan formal maupun nonformal melalui
kegiatan Intrakurikuler dan/atau
Ekstrakurikuler”.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat
disimpulkan bahwa pendidikan dapat dilaksanakan
dengan cara formal dan nonformal melalui jalur
Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, maka untuk
menunjang prestasi olahraga selain di
sekolah/intrakurikuler, dapat juga melalui pembinaan
siswa di luar sekolah/Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler
adalah proses kegiatan di luar sekolah. Kegiatan ini
merupakan suatu pembinaan di luar sekolah dengan
tujuan untuk mendalami pemahaman dan pengetahuan
siswa tentang berbagai macam mata pelajaran, terutama
matapelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan. Siswa dapat memilih cabang olahraga yang
digemarinya sebagai penyaluran bakat dan minat dalam
kegiatan olahraga di sekolah. Hal ini sesuai yang
dijelaskan oleh:

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)
No 3 Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 4 tentang

Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan
bahwa “Pembinaan dan pengembangan
olahraga pendidikan dilaksanakan dengan
memperhatikan potensi, kemampuan, minat
dan bakat peserta didik secara menyeluruh,
baik melalui kegiatan Intrakurikuler maupun
Ekstrakurikuler”.

Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan
yang banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah pada saat
sekarang ini, karena kegiatannya sangat positif, apalagi
kegiatan tersebut dapat membantu siswa dalam
menyelesaikan masalah di bidang akademik. Salah satu
cabang olahraga dalam kegiatan Ekstrakurikuler di
sekolah yaitu Lompat Jauh. Pentingnya kegiatan
Ekstrakurikuler Lompat Jauh di sekolah adalah untuk
menyalurkan minat atau hobi siswa. Kegiatan
Ekstrakurikuler juga sebagai wadah untuk membantu
siswa dalam mengatasi kesulitan dalam bidang
akademik, khususnya Lompat Jauh dan juga sebagai
tempat untuk pencarian bibit-bibit atlet di sekolah.
Untuk itu kegiatan Ekstrakurikuler harus benar-benar
diperhatikan oleh sekolah, supaya menghasilkan siswa-
siswa yang berprestasi, terutama pada kegiatan Lompat
Jauh.

(Setiasih, 2010: 1) Lompat Jauh adalah
cabang Atletik yang merupakan variasi dari cabang lari
sprint. Selama beberapa tahun terakhir, Lompat Jauh
telah menjadi nomor yang sering diikuti sprinter
sebagai variasi dari sprint. Siswa sekarang menganggap
bahwasanya Lompat Jauh hanya berdasarkan kegiatan
melompat saja. Pada hal sebenarnya Lompat Jauh
merupakan gerakan yang memerlukan hampir semua
aktivitas fisik terutama Daya Ledak. Dijelaskan pula
oleh (Nurmai, 2010: 36) bahwa, sebagai salah satu
nomor lompat, Lompat Jauh terdiri dari unsur-unsur:
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awalan (fase awal), (tumpuan, melayang) fase utama
serta mendarat (fase akhir). Pelaksanaan perlombaan
nomor Lompat Jauh dapat dilakukan dengan tiga
macam gaya. Menurut (Muklis, 2007: 16) Gaya-gaya
pada Lompat Jauh lebih terperinci, di mana gaya pada
Lompat Jauh tersebut terdiri dari tiga elemen gaya,
seperti: Lompat Jauh Gaya Jongkok, Lompat Jauh
Gaya Menggantung atau Tegak dan Lompat Jauh Gaya
Berjalan di Udara. Ketiga gaya tersebut mempunyai
tujuan yang sama yaitu agar dapat mencapai jarak
lompatan yang maksimal. Gaya merupakan suatu
proses terjadinya interaksi antara proses lompatan, di
mana proses lompatan mempunyai pengaruh dominan
terhadap kualitas lompatan, sebab proses lompatan
adalah perancang kegiatan Lompat Jauh itu sendiri.

Variabel yang mempengaruhi Prestasi Lompat
Jauh dalam penelitian ini adalah Daya Ledak Otot
Tungkai. Sebelum menguraikan Daya Ledak terlebih
dahulu kita ketahui apa itu Daya Ledak. Daya Ledak
adalah suatu kemampuan tubuh untuk melakukan
aktivitas dengan waktu yang cepat dan kuat. Daya
Ledak merupakan kombinasi dari kecepatan dan
kekuatan. Dalam melakukan kegiatan Lompat Jauh
Daya Ledak digunakan untuk menghasilkan jauhnya
lompatan. Daya Ledak sangat berkaitan dengan daya
(power), maka selanjutnya menurut Annarino dalam
(Arsil, 2000: 71) daya (power) adalah berhubungan
dengan kekuatan dan kecepatan kontraksi otot dinamik
dan eksplosif dan melibatkan pengeluaran kekuatan
otot maksimum dalam suatu durasi waktu pendek.

Pengertian atau defenisi-defenisi Daya Ledak
di atas, dapat disintesiskan bahwa Daya Ledak adalah
satu kesatuan dari perpaduan atau kombinasi antara
kekuatan dan kecepatan. Kekuatan di sini dimaknai
sebagai kemampuan otot atau kesanggupan
sekelompok otot untuk mengatasi beban, beban yang
dimaksud yaitu tubuh sendiri maupun beban dari benda
atau alat yang digerakkan oleh tubuh untuk tujuan
tertentu, sedangkan kecepatan dimaknai dengan
kemampuan seseorang melakukan aktivitas yang
menunjukkan cepat atau lambatnya otot berkontraksi
mengatasi beban. Kombinasi kondisi fisik keduanya
itulah yang menghasilkan kecepatan gerakan secara
eksplosif atau Daya Ledak. Semakin besar beban atau
hambatan maka semakin cenderung ke arah kekuatan
maksimal dan sebaliknya semakin kecil beban, maka
cenderung ke arah kecepatan gerakan. Kemampuan
Daya Ledak berada antara kekuatan maksimal dan
kecepatan gerakan yang cendrung bergerak lebih ke
arah kekuatan maksimal menurut besarnya
beban/hambatan Letzelter dalam (Syafruddin, 2012:
73).

Selanjutnya untuk mendapatkan kebenaran
secara ilmiah, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: Kontribusi Daya Ledak Otot
Tungkai terhadap Prestasi Lompat Jauh Siswa Peserta

Ekstrakurikuler Penjasorkes SMP IT AL IKHLAS Kota
Pekanbaru.

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan

Kuantitatif, dan Metode Survei, sedangkan untuk
analisisnya menggunakan teknik Korelasional dengan
tujuan untuk mengungkapkan besarnya Kontribusi
Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Prestasi Lompat
Jauh. Selanjutnya, untuk menghitung besarnya
Kontribusi digunakan Formula Indeks Determinasi,
yaitu r2 x 100%.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
Ekstrakurikuler Putera SMP IT AL IKHLAS Kota
Pekanbaru Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 33
orang, sedangkan Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah Total Sampling, karena populasi
relatif sedikit, maka seluruh populasi dijadikan sampel
(33 orang). Verifikasi pengambilan sampel perlu
penulis paparkan, di mana sampel yang peneliti ukur
tidak sesuai dengan yang diharapkan, sebelumnya
peneliti telah menetapkan sampel dalam penelitian ini
terdiri dari 33 Siswa Peserta Ekstrakurikuler
Penjasorkes, akan tetapi karena banyak Siswa Peserta
Ekstrakurikuler yang pindah ke Ekstrakurikuler lain,
maka sampel peneliti dalam penelitian ini tinggal 22
orang dan saat penelitian ini diadakan, 4 orang siswa
dalam keadaan sakit, sehingga sampel pada akhir
penelitian ini datanya lengkap dan tinggal 18 Siswa
Peserta Ekstrakurikuler Penjasorkes.

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan
pengukuran dengan cara sebagai berikut: (1) Mengukur
Prestasi Lompat Jauh dilakukan dengan Meteran (besi),
(2) Daya Ledak Otot Tungkai diukur menggunakan tes
Standing Broad Jump dengan Meteran (besi). Menurut
AAHPER dalam (Nurhasan, 2007: 174): “Tes Standing
Broad Jump memiliki Validitas 0,607 dan Reliabilitas
0.963”.

Data digunakan untuk menguji hipotesis
melalui bantuan statistik korelasi Product Moment.
Hipotesis diuji dengan korelasi Product Moment,
kemudian dilanjutkan dengan analisis uji regresi pada
taraf signifikansi 0.05α, dengan formula sebagai
berikut:rxy = n. ∑ xy – (∑ x)(∑y){n. ∑x − (∑x) }{n. ∑y − (∑y) }
Keterangan:
r = Koefisien korelasi yang dicari
x = Variabel bebas
y = Variabel terikat (Sugiyono, 2013: 228)

Kemudian dihitung besarnya Kontribusi
melalui Formula Indeks Determinasi, yaitu r2 X 100%
(Product Moment).

Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan perhitungan uji normalitas yang

dilakukan terhadap data penelitian, Daya Ledak Otot
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tungkai, terhadap Prestasi Lompat Jauh ternyata
hipotesis nol diterima, yaitu populasi berdistribusi
normal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1. Uji Normalitas Data Penelitian
Variabel N Lo Ltab Ket.

Daya Ledak
Otot

Tungkai
18

0.1766
0.2000

Normal

Prestasi
Lompat

Jauh

0.1659 Normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015

Sedangkan untuk melihat apakah masing-
masing data variabel bebas (Daya Ledak Otot Tungkai)
cendrung membentuk membentuk garis linear
terhadapvariabel Prestasi Lompat Jauh Siswa Peserta
Ekstrakurikuler Penjasorkes SMP IT AL IKHLAS Kota
Pekanbaru. Data Daya Ledak Otot Tungkai memiliki
kontribusi yang linear dengan Prestasi Lompat Jauh
Siswa Peserta Ekstrakurikuler akan diuji dengan Ho.

Kriteria pengujiannya yaitu apabila Fhitung < Ftabel, untuk
lebih jelas dapat dilihat di tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Uji Linearitas XY
Variabel Fhitung Ftabel

α=0.05
Kesimpulan

X1 – Y 9.98 19.42 Regresi Linear
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015.

Tabel di atas menunjukkan kesimpulkan
bahwa data dari variabel bebas terhadap variabel terikat
memiliki kontribusi yang linear. Setelah dilakukan Uji
Persyaratan Analisis dan hasil variabel penelitian, di
mana menunjukkan memenuhi persyaratan untuk
dilakukan pengujian statistik, selanjutnya dilakukan
pengujian hipotesis sebagai berikut:

Daya Ledak Otot Tungkai memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap Prestasi Lompat
Jauh Siswa Peserta Ekstrakurikuler Penjasorkes SMP
IT AL IKHLAS Kota Pekanbaru. Hasil analisis
Korelasi Product Moment menunjukkan rhitung (0.87) >
rtabel (0.46), sedangkan thitung (6.98) > ttabel (1.746).
Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis kerja
yang diajukan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti
Hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat kontribusi yang
signifikan Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Prestasi
Lompat Jauh. Selanjutnya, menghitung besarnya
kontribusi melalui Indeks  Determinasi (r2) sebesar
0.872 x 100% =, artinya Daya Ledak Otot Tungkai
sebagai variabel independen berkontribusi sebesar
75.28% terhadap Prestasi Lompat Jauh sebagai variabel
dependen. Rangkuman analisis hasil uji keberartian
untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4
berikut:

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisi Uji Keberartian
Koefisien Korelasi Daya Ledak Otot
Tungkai dengan Prestasi Lompat Jauh

Koefisien
Korelasi

rx1y

Indek
Determ

inasi
(r2)

thitung ttabel Kesimpulan

0.87 0.75 6.98 1.746 Signifikan
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2015.

Beberapa ahli telah menyampaikan
pandangannya tentang pengertian Daya Ledak seperti:
Menurut Annario dalam (Arsil, 2000: 71) Daya Ledak
adalah “kekuatan dan kecepatan kontraksi otot secara
dinamis explosive dalam waktu yang cepat”. Daya
Ledak atau power disebut juga sebagai kekuatan
eksplosif Pyke, Walson dalam (Ismaryati, 2008: 59).
Diperkuat pula oleh teori (Syahara, 2010: 183) power
adalah kekuatan yang dilakukan dengan cepat
(kekuatan x kecepatan) atau pengerahan gaya otot
maksimum dengan kecepatan maksimum.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisis data dan

pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut: Daya Ledak Otot
Tungkai memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap Prestasi Lompat Jauh Siswa Peserta
Ekstrakurikuler Penjasorkes SMP IT AL IKHLAS Kota
Pekanbaru, kontribusinya sebesar 75.28%.

Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat
dikemukakan beberapa saran untuk perbaikan ke
depannya, seperti dilihat di bawah ini:
1. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam

merencanakan, melaksanakan dan
mengembangkan potensi siswa-siswa di
sekolahnya dan sebagai strategi untuk menunjang
keberhasilan pembelajaran Intrakurikuler dan
Ekstrakurikuler Lompat Jauh khususnya.

2. Bagi siswa, supaya dapat meningkatkan potensi
yang dimilikinya melalui kegiatan Ekstrakurikuler,
karena selain kebugaran fisik yang semakin baik,
prestasi juga didapat, selain itu bahkan sampai
kepada mata pencaharian (materi yang berlimpah).

3. Kepada para peneliti, apabila ingin melakukan
penelitian yang sama, disarankan agar
memasukkan atau melibatkan variabel yang lain,
sasaran atau objek penelitian yang lebih diperluas
dan diperbanyak, yang paling terpenting pastikan
terlebih dahulu populasi yang akan diteliti,
sehingga pada saat menganalisis data lebih
meminimalisir kesalahan.
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IMPROVING STUDENTS’ ANALYTICAL ESSAY WRITING BASED ON POETRY
THROUGH LITERARY RESPONSE APPROACH
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ABSTRACT
Berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti, kemampuan menulis esai analitik mahasiswa

jurusan pendidikan bahasa inggris, kelas E UIN Suska Riau masih rendah. Hal ini diduga karena kurang
tepatnya pelaksaan proses mengajaran yang dilakukan oleh dosen bersangkutan. Oleh karena itu penelitian
bertujuan untuk menjelaskan seberapa baik pendekatan literary response approach dapat meningkatkan
kemampuan menulis esai analitik berdasarkan puisi tertentu bagi mahasiswa tahun ke dua jurusan Pendidikan
Bahasa Inggris kelas E UIN Suska Riau melalui penelitian tindakan kelas. Peneliti dibantu oleh seorang
kolaborator dan menggunakan lembaran observasi, catatan lapangan, dan interview sebagai alat penelitian ini.
Disamping itu, peneliti juga menggunakan tes untuk melihat peningkatan kemampuan menulis esai analitik
mahasiswa pada setiap siklusnya.

Pada siklus I, skor rata-rata kemampuan menulis mahasiswa pada keseluruhan komponen meningkat
menjadi 54,24% jika dibandingkan dengan kemampuan mahasiswa sebelum penerapan pendekatan ini yaitu
hanya 32,35%, pada siklus ke dua, peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menulis esai analitik menjadi
61,44%, dan sedangkan pada siklus III meningkat menjadi 78,43%. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan mahasiswa dalam menulis esai analitik melalui literary response Approach adalah: (1) antuasisme
serta adanya kesenangan mahasiswa saat membaca puisi tersebut; (2) pilihan kata-kata yang ada di puisi tidak
terlalu sulit sehingga memudahkan mereka untuk memahami makna yang terdapat dalam puisi tersebut; (3)
suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan; (4) interaksi sesama pembelajar yang memotivasi mereka
untuk menulis dengan baik berdasarkan puisi yang dibaca. Dapat disimpulkan bahwa Literary Response
Approach dapat meningkatkan kemampuan menulis esai analitik mahasiswa berdasarkan puisi pada jurusan
Pendidikan Bahasa Inggris kelas E tahun ke dua di UIN Suska Riau dengan baik. Oleh karena itu, peneliti harus
menggunakan pendekatan ini dalam mengajar English Literature.

Keyword;  Analytical Essay Writing, Poetry, Literary Response Approach

INTRODUCTION
Reading, understanding and writing about

poetry are systematically processes when someone
wants to enjoy the pleasures of poetry. Reading
poem is the first step which involves enjoying the
sounds, feeling and thought. Reading poetry also
increases our ability in using and understanding
language since poems are made of words. After
reading the poem, someone tries to understand
what the poet means by using his/her interpretation
quality. We involve our knowledge about the
elements of poetry such as diction, tone, voice,
figures of speech to understand the meaning of a
poem deeply. Our interpretation toward poetry can
help us to enjoy the pleasure of poetry artistically.
As the intellectual person,we try to continue our
pleasure of poetry by writing the perception or
appreciation based on our understanding that
described on the poem we read. A number of things
happen when we write about poetry. First, in
writing about poem we tend to read it more
attentively, noticing things you might overlook in
more casual reading. Second, since writing
stimulates thinking, when we write about poetry we
find ourselves thinking more about what a
particular work means and why we respond to it as
we do. And third, we begin to acquire power over
the works we write about, making them more

meaningfull to us. Therefore, writing about poetry
can encourage us to read it attentively and enable
us to discover what we think about the poem. Also,
writing about poetry also gives us opportunities to
state our point of views about ideas and values
expressed in a poem.

In learning poetry, there are some approaches
to help someone to enjoy to read, to understand,
and to write its analysis. One of the approaches that
is often used by the lecturers in university level is
the poetry learning approach or poetry appreciation
written by Alexander (1979). This approach
focuses on reading, understanding, and writing a
poem through poetry devices. It explores the
poem’s meaning and its analysis through structural,
sence, and sound appreciation. However, this
approach hasn’t been effective in learning poetry at
English education students in UIN Suska Riau. It
indicates that the students don’t enjoy learning the
poetry.

Furthermore, there are some problems have
been faced by the English education student of UIN
SUSKA Riau in reading, understanding and writing
about poetry. In reading poem, there are 7 students
that are not able to read a poem, it means that
20,59% of students are not able to read poetry
emotionally and impressionistically, it happens to
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some students who have little self confidence to
read a poem in front of the class or loudly. It also
happens because they are weak in pronouncing
some English poetic words.

Next, the students also have difficulties in
understanding the poem. 29,41% or 10 students
cannot interpret the poem accurately. They are only
able to understand the poem generally. The have
difficulties to use certain elements of poetry to
appreciate their poetry understanding. They face
the difficulties to understand some poetic words.
They don’t understand the author’s message on the
poem.

Moreover, there are 67,65% of students are not
able to write analytical essay on poetry. It means
that 23 students feel difficult to focus on the certain
aspects or issue to write analytical essay. They are
difficult to state the evidence or facts on their essay
writing and also the have difficulty to conclude all
information based on their previous ideas. They
have little background knowledge toward the poem
they read and the author’s life. They write their
analysis with little comment on the poem. They are
not accustomed to exploring the author’s idea or
message.

Bassed on the problems above, the lecturer
should have the good literary knowledge so that
they can teach their students how to appreciate the
poem effectively. The lecturer has to change the
approach and the strategy in order to get
improvement in teaching poetry. On the other
hands, as the English learners, they are expected to
be able to understand what the poet means by the
poem and then they have to try to use their
interpretation to understand the poem. Finally they
should be able to write an essay analytically based
on their point of view.

Since poetry is the important part of learning
English literature, students must have good ability
in reading, understanding and writing of analytical
essay on poetry itself. To achieve the good ability
on those three processes of poetry, students should
master the elements of poetry itself and also know
about the history of the author’s life background.

Based on the researcher’ experience and
observation, a lot of students have had low
knowledge in writing analytical essay on poetry.
These problems make some students not be able to
express their ideas after learning poems. Therefore,
the lecturer will try the new approach to teach
English poetry. The approach is expected to be able
to help the students in reading, understanding and
writing about poetry analytically. It is called
literary response approach (Diyanni, 2002: xxvii).
Literary Response Approach is the kind of literary
analysis approach that divides the analysis into
three processes of lerning poetry; Experience,
interpretation and evaluation toward literary works.
This approach can be used in reading,
understanding and writing analytical essay on
poetry. This approach emphasizes reading as an
active enterprise involving thought and feeling. It
encourages students to value their emotional
reactions and their previous experience with life
and with language. Also, students are invited to
consider why they respond as they do and how
their responses change during subsequent reading
of a work. They are encouraged to see literature as
a significant reflection of life and an imaginative
extension of its possibilities.

By applying literary response approach, it is
expected that the students will improve learning
poetry. They will be able to read a poem
effectively, also they will be able to understand the
meaning of the poem and than they enjoy writing
their point of view toward the poem intellectually.

Therefore, this research will focus on the
application of Literary Response Approach in
English literature classroom. This approach will be
guidance to teach and to learn poetry effectively
and could help the students enjoy in learning poetry
and also could improve students’ ability in learning
poetry. The researcher assumes that by using
Literary Response Approach will help the students
enjoy in reading, understanding and writing about
poetry.

REVIW OF RELATED LITERATURE
1. Writing of Analytical Essay

An analytical essay is one of literary
writings that focus on the analysis toward certain
aspect or issue. It means that someone writes the
analysis based on his/her responses and thoughts
about the matter taught to him/her.

An analytical essay will attempt to explain
the significance of a portion of a literary work, by
proving some sort of point. The point someone tries
to make may have to do with characterization, plot,
theme, style or other literary concerns. Before
writing analytical essay, the writers must focus on
what they wish to convey to the reader about the
literary work. Once the writers have a focus, they

must attempt to make some kind of points about the
literary work in their essay. The point they are
trying to make is often the answer to a question (or
prompt) which a techer/lecturer has given them.

The answer to the prompt, or the point that
is made, should be the main idea of the essay. This
is called a Thesis Statement. A thesis statement is
someone’s opinion. The thesis statement is what it
will spend to the rest of the essay. As the writer of
an analytical essay is to convince the reader that the
opinion is correct; the thesis statement must be
proven truly based on the evidence from the text. It
must be clearly stated intheintroductory paragrafh.
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The thesis statement is the sentence that ends of
introduction.

In the paragraphs which follow the
introduction, called the body of the paper. This part
must provide evidence (examples) to prove the
point. The sentences must be very specific about
how the evidence can support the opinion. The
writer should quote passeges from the text to prove
the opinion and explain how they relate to the main
point in the previous thesis.

Finally, the writer must write a
conclusion (a final paragraph) , which ties
everything together. The conclusion is essentially a
mirror of the introduction. Just as an introduction
leads the reader in to the thesis, the conclusion
leads out from it. Often, the arguments presented in
the body are summarized and the thesis is restated
as the proof of the essay.

2. The Nature of Poetry
Some literary experts in Hudson (2005:82-84) have
definet about poetry in different point of views.
Johnson says that poetry is “metrical composition”;
it is “the art of uniting pleasure with trutht by
calling imagination to the help of reason; and its
essence is invention”. Mill says that poetry is “the
tought and words in which emotion spontaneously
embodies it”. Then, macaulay says that poetry is
“we mean the art of employing words in such a
manner to produce an illusion on the imagination,
the art of doing by means of words what the painter
does by means of color”.

Carlyle declares that poetry is “we will
call musical thought”. Shelley says poetry is “the
expression of the imagination”. Also, Hazlet
defines poetry is “the language of the imagination
and the passions”. Leigh hunt says “the utterance of

a passion for truth, beauty, and power, embodying
and illustrating its conceptions by imagination and
fancy, and modulating its language on the principle
of variety in unity”. In Coleridge’s view, poetry is
“the antithesis of science, having for its immediate
object pleasure, not truth”. Wordsworth declares
poetry is “the breath and finer spirit of all
knowledge and the impassioned expression which
is in the countenance of all science”.

According to poe, poetry is “the rhythmic
creation of beauty”. According to keble, poetry is
“a vent for over charged feeling or a full
imagination”. Doyle says poetry is “our
dissatisfaction with what is present and close at
hand’. Ruskin defines poetry is “the suggestion, by
the imagination, of nable grounds for the noble
emotions”.

Moreover, Prof. Courthope says poetry is
“the art of producing pleasure by the just
expression of imaginative thought and feeling in
metrical language”. Mr. Watts-Dunton says poetry
is “the concrete and artistic expression of the
human mind in emotional and rhythmical
language”. Then, frost in Kennedy (1976:453) says
poetry is “a rhythmical composition of words
expressing an attitude, designed to surprise and
delight and to arouse an emotional response”.

3. Literary Response Approach
Literary response approach was designed

to involve students in the twin acts of reading and
analysis. Each of the genres fiction, poetry, and
drama is introduced by a three-part explanatory
overview or reading process. Diyanni identifies
three processes of learning poetry; the experience
of poetry, the interpretation of poetry, and the
evaluation of poetry.

RESEARCH METHODOLOGY
The kind of this research is classroom

action research. It focuses on “ taking action and
effecting positive educational change based on the
findings rather than being satisfied with reporting
teachers’ conclusions to others” (Mills:2000:4). It
can be concluded that classroom action research
tries to make solution in the classroom toward the
problems that have been faced by the teachers at
their subject area.

The setting of this research is at the
English education department of UIN SUSKA
Riau. There are 34 students as the participants of
this research. They were from class E of third
semester. There were some instruments that the
researcher used on this research, suchas: test,
observation, field notes, interview. The researcher
used the cycles that were developed by kemmis and
McTaggart (1988) in doing the research. There

were four steps of cyclical process that was, plan,
action, observation, and reflection. The four steps
could be described as follows:

a. Plan
The research and her collaborator made the lesson
plan to start the cycle.

b. Action
The researcher implemented the lesson plan to do
the action in her classroom.

c. Observation
While doing the action, the collaborator observed
the teaching and learning process by using the
instruments (observstion checklist and field notes).

d. Reflection
The researcher and her collaborator evaluated the
learning process results to revise the plan for the
next actions.

157

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



RESULT AND DISCUSSION
The research consisted of three cycles.

Each cycles was done in some meetings. On the
first cycle, the researcher focused on students’
writing in ‘intrinsic value. The second cycle,
students focused on the ‘extrinsic value’ for their
writing. Whereas, the third cycle, the students were
given the chance to choose their essay writing
based on the both values.

On cycle 1, the researcher asked  the
students to write their analytical essay  based on the
given poem.They had to write until three times to
make their essay writng to be better. The writing
results could be seen from the percentage of each
meeting. On the first meeting, most of the students
got low score in main body and conclusion
component. They only got the good score for
introduction component.However, most of students
were still low in writing analytical essay.

On cycle II, the students also did the same
tasks like cycle I. The students wrote their essay
writing in extrinsic value. The students’ essay
writing percentage indicated that 50% of students
could write for the three components. It means that
there is the improvement for the cycle II.

On cycle III, the students’ analytical essay
writing ability indicated more improvements. It
could be proved by its percentage result. The
students began to be accustomed to writing their
essay and they seemed to be enjoyable to write it.
More than 50% of students were able to write their

analytical essay for ‘introduction’, ‘main body’,
and ‘conclusion’.

There were the improvements toward
students’ analytical essay writing ability based on
poetry for each cycle. Each cycle indicated that the
students were able to write an analytical essay for
three components. They had the ability to state
their ideas on introduction based on its chosen title,
they were also able to develop their thesis
statement on main body and finally, they concluded
their ideas by giving the summary of the main point
for the conclusion.

There were some factors that influenced the
students improvement of analytical essaywriting on
each cycle. At cycle I. gradually,the students could
develop their ideas on main body and conclusion. It
caused by their enjoyment of reading the poem and
some familiar words inside the poem. Also, the
lecturer always helped and motivated them by
giving clearer instructions toward each step of
writing. Atcycle II and III, there were more
improvements from the previous cycle. The
students enjoyed writing the analytical essay
because they only reviewed its writing process and
made few revisings on certain parts. So, the most
impotant factor that influenced their analytical
essay writing was the gradually processes of
writing activity by using literary response
approach.

CONCLUSION
After conducting he classroom action research in
teaching analytical essay writing based on poetry
by applying literary response approach for three
cycles, it can be concluded that: (1). Literary
response approach can help the students to improve
their analytical essay writing based on poetry, ( 2),

their enjoyment of reading the poem before they
understand and write their analysis, (3), the
atmosphere of teaching and learning process by
using literary response approach has influenced the
students’ creativeness in writing analytical essay.
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PENINGKATAN KEAKTIFAN ANAK MELALUI  PENDEKATAN KELAS SENTRA
DENGAN KEGIATAN SAINTIFIK  DI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA

UJUNGBATU ROKAN HULU
TAHUN AJARAN 2015-2016

Mariati Marzuki Yunus

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk peningkatan keaktifan anak melalui pendekatan kelas sentra dengan

kegiatan saintifik  di  Taman kanak Pembina ujungbatu Tahun pelajaran 2015-2016. Jenis penelitian ini yang
digunakan adalah jenis penelitian tindakan kelas dilakukan selama 2 siklus, setiap siklusnya terdiri dari 2 tahap
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan anak
melalui pedekatan  kelas sentra  dengan  kegiatan saintifik di taman kanak-kanak, dengan  langkah –langkah
kegiatan guru dalam melakukan kegiatannya sebagai berikut:1 guru menyusun  Program tahunan pembelajaran,
2 guru menetapkan tema pembelajaran 3.guru menyusun rencana program pembelajaran mingguan 4 guru
menyusun rencana program pembelajaran harian 5 guru merencanakan   kegiatan main dalam satu hari sesuai
RPPM & RPPH  6 pengorganisain anak dalam satu kelas sentra maksimal 15 anak   .7  dalam kegiatan awal
anak diberi pemahaman tentang tema pembelajaran melalui alat dan media pembelajaran 8 tentukan peserta
didik  yang akan bermain di sentra tersebut  9 penataan lingkungan main anak ditata sesuai RPPH dan jumlah
anak sebelum kegiatan bermain dimulai 10 anak dan guru bersama-sama memulai kegiatan dengan doa tambah
ilmu 11.guru mengabsen kehadiran anak 12 guru bernyanyi bersama-sama 13 guru membacakan buku cerita
sesuai tema 14 guru mendemostrasikan cara bermain di setiap kegiatan  15 guru mempersilakan anak untuk
mulai bermain 16 guru membimbing  ,mengarahkan  ,memotivasi selama anak dalam kegiatan mainnya
sehingga anak dapat menemukan sendiri pengalaman main sesuai tema 17 anak mulai bermain sesuai permainan
yang  diminatinya sehingga    kompetensi dasar  .indikator dan materi  serta tujuan permainan dapat terwujud 18
guru memberikan penguatan   hasil/pengalaman   anak selama proses bermain 19  guru mencatat  penilaian
perkembangan anak dengan alat penilaian lembar observasi. 20 guru mendokumentasikan penilaian dalam
bentuk forto folio dan catatan anekdot record. 21  guru menutup pembelajaran dengan membimbing anak untuk
beres-beres alat main.22  setelah anak melakukan kegiatan  diakhiri dengan ucapan Alhamulillah .

Kata kunci: Keaktifan Anak ,Pendekatan Kelas Sentra , Kegiatan Saintifik

PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap

kondisi anak pada saat proses kegiatan anak
danhasil perkembangan hasil belajar anak di TK
Negeri Pembina Ujung Batu nam pak keaktifan
anak memgikuti kegiatan belum opimal, hal ini
ditunjukkan sebagian masih besar anak yaitu 60%
keaktifan anak dalam mengikuti kegiatan masih
dikategorikan rendah.

Demikian juga perkembangan belajar anak
juga menunjukkan hasil perkembangan yang belum
optimal, sebagian besar anak TK Negeri Pembina
UjungBatu masih banyak yang nilai
perkembangannya belum memenuhi kriteria
ketuntansan minimal (KKM). Hal ini ditunjukkan
bahwa anak yang belum memenuhi KKM ada 60%
anak masih berada dibawah KKM Kompetensi
anak.

Pada sisi lain guru dituntut untuk
senantiasa meningkatkan mutu proses kegiatan
anak dalam bermain yang membuat anak aktif,
kreatif, inovatif dalam proses peningkatan
keaktifan anak untukbisa memenuhi KKM setiap
kompetensi dasar bidang pengembangan yang telah
ditetapkan. Salah satu indikator peningkatan
keaktifan anak dalam proses kegiatan anak sehari-

hari yang bisa dilihat dari hasil perkembangannya
selalu mengalami peningakatan.

Dengan melihat kondisi proses dan
keaktifan anak dalam setiap kegiatan di bidang
pengembangan saat ini, disatu pihak serta
memperhatikan tuntutan terhadap mutu proses dan
keaktifan anak dalam kegiatan yang selalu harus
mengalami peningkatan pada hal lainnya. Maka
Persoalan yang muncul adalah bagaimana upaya
peningkatan keaktifan anak dalam kegiatan
bermain di Taman Kanak-Kanak Pembina
Ujungbatu agar dapat terwujud?

Untuk itu diperlukan upaya yang
dilakukan guru untuk memperbaiki model
pendekatan kegiatan melalui upaya yang dilakukan
guru untuk memperbaiki model pendekatan
kegiatan melalui upaya peningkatan keaktifan anak
dan pada akhirnya dapat meningkatan hasil
perkembangan anak dapat memenuhi kriteria
ketuntasan mininal (KKM) yang ditetapkan
disetiap kompetensi dasar di bidang
pengembangan, salah satu upaya yang dilakukan
oleh penulis dalam memperbaiki proses keaktifan
yaitu melalui pendekatan kelas sentra dengan
kegiatan saintifik.

Rendahnya keaktifan anak dalam setiap
kegiatan bermain di bidang pengembangan
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ditentukan oleh banyak faktor yang secara umum
terdiri dari faktor internal dan eksternal anak.
Faktor internal adalah dari diri anak misalnya
kemampuan, minat, sikap, dan motivasi anak
terhadap kegiatan main yang diberi guru,
sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar
diri dan lainnya. dari faktor eksternal diduga adalah
faktor guru dalam membimbing khususnya metode
pendekatan pengelolaan kegiatan bermain anak di
TK.

Dari hasil pengamatan dan wawancara
dengan anak, ternyata anak merasa kurang senang
dengan metode pendekatan dan kegiatan anak
dalam bermain yang digunakan gurunya,
kemampuan guru TK membimbing anak dengan
pembimbingan anak semisal anakk SD, perlu
menganti dengan kegiatan bermain di kelas sentra,
membuat anak menjadi aktif dalam kegiatan
saintifik di kelas sentra. Maka permasalahan
penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah
pendekatan kelas sentra dengan kegiatan saintifik
dapat meningakatkan keaktifan anak di Taman
Kanak Pembina Ujungbatu Tahun Pelajaran
105/2016?

Berdasarkan pada latar belakang dan
rumusan masalah yang dikemukan di atas, maka
penelitian ini bertujuan untuk: secara umum tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui keaktifan
anak melalui pendekatan kelas sentra dengan
kegiatan saintifik di Tanam Kanak Pembina
Ujungbatu Tahun Pelajaran 2015/2016.

KAJIAN PUSTAKA
Menurut pandalang psikologi anak adalah

makhluk yang aktif, anak mempunyai dorongan
untuk berbuat  sesuatu, anak mempunyai
kemampuan untuk beraspirasi sendiri. Inisiatif
hanya datang dari diri sendiri, guru hanya
membimbing dan mengarahkan, menurut teori
kognitif belajar menunjukkan jiwa yang aktif, jiwa
yang mengolah inspirasi, yang diterima, anak
sifatnya aktif konstruktif dan mampu
merencanakan sesuatu, anak mampu mencari
menemukan dan mengunakan pengetahuan yang
telah diperoleh hubungan stimulus dan respons
akan bertambah erat jika sering dipakai telah akan
berkurang bahkan lenyap jika tidak pernah
digunakan yang mana kegiatan latihan dan
pembianan anak agar dapat lebih meningkatkan
lebih lama.

Sentra adalah model yang dikembangkan
oleh Pamela Philif dari CCCRT FLORIT tersebut
terdiri dari sentra balok, main peran mikro, main
peran makro/besar imtaq, seni, persiapan, bahan
alam, masak. Sentra sebagai representasi dari dunia
dan pikiran anak sentra yang efektif didesain untuk
menghubungkan dunia anak sebagai pembelajar
anak untuk terlibat di dalamnya sentra merupakan
aplikasi dari pembelajaran terintegrasi (integrated
learning) setiap sentra didukung dengan alat dan

bahan yang dapat digunakan anak sesuai dengan
gagasan sentra dapat dibuka di dalam maupun di
luar ruangan.

Pendekatan saintifik adalah salah satu
pendekatan dalam membangun cara berpikir agar
anak memiliki kemampuan menalar ang diperoleh
memalui proses mengamati sampai pada
mengkomunikasikan hasil pikirnya.

Kegiatan saintifik adalah kegiatan bermain
pada beroreintasi pada perkembangan anak
beroreintasi pada kebutuhan anak, berpusat pada
anak, pembelajaran aktif, beroreintasi pada
pengembangan nilai-nilai karakter, beroreintasi
pada pengembangan kecakapan hidup, didukung
oleh lingkungan yang kondusif, beroreintasi pada
pembelajaran yang demokratif, pemanfaatan media
belajar, sumber belajar dan narasumber.

Jenis-jenis kegiatan saintifik
1. Sensorimotor atau fungsional
2. Main peran atau simbolik makro mikro
3. Pembagunan sifat cair dan terstuktur.
Langkah-langkah kegiatan saintifik
1. Kegiatan pendahuluan
2. Kegiatan inti sentra balok guru dan anak

duduk bersama dalam kelas guru
memperlihatkan 4 jenis kegiatan inti di
sentra dan guru menjelaskan kegiatannya.

3. Bermain diluar dan kegiatan makan
bersama

4. Kegiatan penutup
5. Rencana penilaian.

METODE PENELITIAN
Subjek penelitian adalah anak didik TK

Negeri Pembina Ujungbatu Tahun Pelajaran
2015/2016 dengan jumlah peserta 15 peserta terdiri
8 anak laki-laki 7 anak perempuan.

Objek penelitian adalah proses dalam
peningkatan keaktifan anak kelas sentra kegiatan
saintifik di Taman Kanak Pembina Ujungbatu
Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan waktu
penelitian 5 bulan dimulai bulan agustus 2015 s/d
desember 2015.

Penelitian dilakukan dengan 2 siklus ,
disetiap siklus dilaksanakan dengan menyelesaikan
1 kompetensi dasar selama 3 kali pertemuan, siklus
1 dilaksanakan bulan agustus 2015 dan siklus 2
pada bulan oktober 2015, setiap siklus
dilaksanalkan dengan langkah-langkah
perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan
dan refleksi. Data yang dikumpulkan adalah data
yang berkaitan dengan proses peningkatan
keaktifan anak kelas sentra dengan kegiatan
saintifik, data proses keaktifan anak kelas sentra
saintifik dikumpulkan dengan lembar pengamatan,
cenklist. Data hasil sebagai akibat pengaruh
pendekatan kelas sentra dengan kegiatan saintifik
dikumpulkan dengan lemar unjuk kerja hasil karya
lembar kebeharsilan proses dan indikator hasil
proses yang dilakukan, dua indikator tersebut

160

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



adalah apabila > 80% anak aktif dalam kegiatan
dan > 85% anak berhasil melakukan kegiatan
saintifik di kelas sentra sudah memenuhi KKM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi siklus 1.
Pelaksanaan: upaya peningkatan keaktifan

anak melalui pendekatan kelas sentra dengan
kegiatan saintifik pelaksanaan kegiatan secara
umum menunjukkan hasil yang cukup
menggembirakan khususnya pada keaktifan anak
melalui pendekatan kelas sentra dengan kegiatan
saintifik. Pada tindakan perbaikan pada siklus 1
secara umum terdiri 4 kegiatan: perencanaan,
pelaksanaan, pengamatan/observasi, dan refleksi.

Pada tahap perencanaan: penulis
melakukan persiapan meliputi penyiapan RKM,
LKS, bahan ajar, media pembelajaran, penyusunan,
instrument observasi, instrument unjuk kerja, check
list dan lain-lain terkait kegiatan saintifik setiap
bidang pengembangan di kelas sentra. Tahap
pelaksanaan: tahap pelaksanaan merupakan tahap
kegiatan siklus 1 terdiri dari atas 3 kali pertemuan
untuk menyelesaikan satu kali Kompetensi Dasar
(KD) seperti yang ada pada RKM.

Setiap kali pertemuan pembelajaran anak
terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu
pendahuluan, inti dan penutup.

1. Guru menyusun rencana program
pembelajaran

2. Guru menetapkan tema pembelajaran
3. Guru merencanakan pembelajaran

mingguan
4. Guru menyusun program pembelajaran

harian
5. Guru merencanakan kegiatan main dalam

satu hari sesuai RPPM & RPPH
6. Pengorganisasian anak dalam satu kelas

sentra maksimal 15 anak
7. Dalam kegaitan awal anak diberi

pemahaman tentang tema pembelajaran
melalui alat dan media pembelajaran

8. Tentukan peserta didik yang akan bermain
di sentra tersebut

9. Penataan lingkungan main anak ditata
sesuai RPPH dan jumlah anak sebelum
kegiatan bermain dimulai

10. Anak dan guru bersama-sama memulai
kegaitan dengan doa tambah ilmu

11. Guru mengabsen kehadiran anak
12. Guru bernyanyi bersama-sama
13. Guru membaca buku cerita sesuai dengan

tema
14. Guru mendemontrasikan cara bermain

disetiap kegiatan
15. Guru mempersilakan anak untuk mulai

bermain
16. Guru membimbing, mengarahkan,

memotivasi selama anak dalam kegiatan

mainnya sehingga anak dapat menemukan
sendiri pengalaman main sesuai dengan
tema

17. Anak mulai bermain sesuai permainan
yang diminatinya sehingga kompetensi
dasar, indikator dan materi serta tujuan
permainan dapat terwujud

18. Guru memberikan penguatan
hasil/pengalaman anak selama proses
bermain

19. Guru mencatat penilaian perkembangan
anak dengan alat penilaian lembar
observasi

20. Guru mendokumentasikan penilaian dalam
bentuk fortofolio dan catatan anekdot
record

21. Guru menutup pembelajaran dengna
membimbing ank untuk beres-beres alat
main

22. Setelah anak melakukan kegiatan diakhiri
dengan ucapan Alhamdulillah.
Pada pertemuan ke 2 dan ke 3 langkah-

langkah seperti itu sampai kompetensi dasar (KD)
tersebut selesai secara lengkap, skenario setiap
kegiatan saintifik di kelas sentra tertulis lengkap
rencana  pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH).

Pada tahap observasi ini penulis
melakukan observasi proses dan hasil dari kegiatan
anak saat kegiatan saintifik anak berlangsung di
kelas sentra dan penulis dibantu oleh guru lain
sebagai kolabiran dengan memakai lembar
observasi dan lembar penugasan dan hasil karya.
Keaktifan anak dalam kegiatan saintifik melalui
pendekatan kelas sentra berdasarkan pada hasil
pengamatan terhadap keaktifan anak yang penulis
lakukan pada saat kegiatan saintifik diperoleh hasil
sebagai berikut:

Tabel 1
Keaktifan Anak Dalam Kegiatan Saintifik

Melalui Pendekatan Kelas Sentra
Kategori Keaktifan Anak

Jumlah Persentase
Rendah 6 40%
Cukup 9 60%
Tinggi

Sumber: Data Olahan
Disamping pengamatan terhadap keaktifan

anak, penulis juga mengamati bagaimana kondisi
secara umum saat kegiatan saintifik di kelas sentra,
tampak peningkatan keaktifan anak dana senang
yaitu pada saat kegiatan bermain di kelas sentra
anak bermain dan dapat menyelesaikan permainan
dan menemukan pengalamannya sendiri serta dapat
menjelaskan hal yang baru ditemukan pada saat
anak bermain.

Hasil Belajar Anak
Setelah keaktifan kegaitan saintifik anak

dikelas sentra pada akhir siklus 1 yaitu pada
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pertemuan ketiga, penulis melakukan kegiatan
penilaian tertulis untuk mengetahui pencapaian
kompetensi dasar (KD) berdasarkan kriteria
ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75%, anak
berkembang sangat baik berdasarkan hasil kegiatan
tersebut diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Kegiatan Siklus Ke 1

Tingkat Pemenuhan
KKM Tiap Kompetensi
Dasar (KD)

Jumlah Peserta Didik

Jumlah Persentase

Memenuhi KKM (BSH) 9 60%
Belum Memenuhi (KKM)
BB

6 40%

Sumber: Data Olahan
Pada tahap refleksi penulis melakukan

kajian dan penilaian proses yang telah dilaksanakan
3 kali pertemuan untuk peningkatan keaktifan anak
melalui pendekatan kelas sentra dengan kegiatan
saintifik siklus 1, data hasil pengamatan kegiatan
pelaksanaan proses pembelajaran peningkatan
keaktifan anak melalui pendekatan kelas sentra
dengan kegiatan saintifik siklus 1 dampak tindakan
terjadi perubahan pada anak, peningkatan keaktifan
anak melalui pendekatan kelas sentra dengan
kegiatan saintifik dengan indikator yang telah
ditentukan belum terjadi perubahan sesuai yang
diharapkan penulis dengan kriteria (berkembang
sesuai dengan harapan/BSH dan berkembang
sangat baik/BSB).

Berdasarkan pada hasil pengamatan
terhadap pelaksanaan peningkatan keaktifan anak
melalui pendekatan kelas sentra dengan kegiatan
saintifik terjadi perubahan pada anak, tampak di
dalam setiap kegiatan anak. Namun demikian
peningkatan keaktifan anak melalui pendekatan
sentra dengan kegiatan saintifik anak untuk
mengerjakan kegiatan saintifik ternyata belum
berkembang (BB) seperti yang diharapkan jika
dibandingkan dengan indikator keberhasilan
tindakan yang penulis tetapkan sebelumnya, oleh
karena itu maka penulis perlu melajutkan tindakan
perbaiakn pada siklus 2, dengan memperbaiki
kekurangan pada kegiatan saintifik dengan
pendekatan kelas sentra siklus 2 peningkatan
keaktifan anak melalui pendekaran kelas sentra
dengan kegiatan saintifik yang teridentifikasi pada
siklus 1, perbaikan tersebut dilakukan penambahan
penjelasan tentang materi kegiatan yang akan
dilakukan anak kegaitan kelas sentra, berdasarkan
hasil pengamatan dan kajian penulis anak pada
umumnya masih kurang waktu untuk memahami
cara melakukan tugasnya pada saat proses kegiatan
bermain dan belajar dalam rangka peningkatan
keaktifan anak melalui pendekatan kelas sentra
dengan kegiatan saintifik.

Deskripsikan Data Siklus 2
Pada siklus ke 2 ini pada dasarnya

langkah-langkah pada siklus ke 1 yaitu dimulai

dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan
melakukan observasi proses pelaksanaan
pembelajaran dan dampak tindakan dan refleksi,
pengamatan proses keaktifan anak kegiatan
saintifik melalui pendekatan kelas sentra dan hasil
bermain sekaligus belajar anak, kegiatan
menggunakan format observasi, lembar hasil karya
yang telah disiapkan, setelah melakukan
pengamatan maka hasil pengamatan digunakan
untuk melakukan evaluasi dan refleksi seperti yang
dilakuakn pada siklus ke 1 perbedaan tindakan
pada siklus ke 1 dengan kegiatan siklus ke 2 yaitu
pada siklus ke 2 antara lain: sesuai denga rencana
program pembelajaran yang telah dibuat denga
(RKH).

Pada tindakan perbaikan siklus ke 2 secara
umum terdiri 4  tahapan kegiatan yaitu tahapan
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

Keaktifan Anak Melalui Pendekatan Kelas
Sentra

Berdasarkan keaktifan anak kegiatan
saintifik pendekatan kelas sentra yaitu saat anak
melakukan kegiatan dalam kelas sentra kegiatan di
setiap anak pada siklus ke 2 diperoleh hasil sebagai
berikut:

Tabel 3
Keaktifan Anak Kegiatan Saintifik Pendekatan

Kelas Sentra Siklus Ke 2
Kategori Keaktifan Anak

Jumlah Persentase
Rendah 0 0%
Cukup 4 20%
Tinggi 11 80%

Sumber: Data Olahan

Hasil Belajar Anak
Setelah kegiatan berlangsung pada akhir

siklus 2 penulis melakukan kegiatan penilaian
untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar
(KD) berdasarkan kriteria ketuntasan minimal
(KKM) sebesar 75%, anak berkembang sesuai
harapan berdasarkan hasil kegiatan tersebut
diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4
Siklus Keaktifan Anak Melakukan Kegiatan
Saintifik Pendekatan Kelas Sentra Siklus 2.

Tingkatan
Pemenuhan KKM
tiap Kompetensi
Dasar (KD)

Jumlah Peserta Didik

Jumlah Persentase
Memenuhi KKM
(BSH)

11 80%

Belum Memenuhi
(KKM) BB

4 20%

Sumber: Data Olahan

Pembahasan

162

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Berdasarkan keaktifan anak kegiatan
saintifik pendekatan kelas sentra yaitu saat anak
melakukan kegiatan dalam kelas sentra kegiatan di
setiap anak pada siklus 2 nampak terjadi
peningkatan seperti pada tabel 5.

Tabel 5
Keaktifan Anak Kegiatan Saintifik Pendekatan

Kelas Sentra Siklus Ke 2
Kategori Keaktifan Anak

Kegiatan Saintifik
Pendekatan Kelas

Sentra
Siklus 1 Siklus 2

Belum Berkembang
(BB)

6 0

Mulai Berkembang
(MB)

- 4

Berkembang Sesuai
Harapan

3 6

Berkembang Sangat
Baik

6 5

Sumber: Data Olahan
Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui

keaktifan anak kegiatan saintifik melalui
pendekatan kelas sentra mengalami peningkatan
dari siklus 1 maupun siklu 2, keaktifan anak
kegiatan saintifik melalui pendekatan kelas sentra
menunjukkan adanya partisipasi yang baik dari
anak, karena pelaksanaan kegiatan yang baik
hendaknya bisa dilakukan yang baik dari anak,
karena pelaksanaan kegiatan yang baik hendaknya
bisa dilakukan secara inspirasi, interaktif,
menyenangkan, menantang dan meotivasi anak
untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa kreatifitas kemandirian
sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik anak
serta psikologis anak.

Setelah kekatifan kegiatan saintifik anak
dikelas sentra pada akhir pada siklus 2 yaitu pada
petemuan ke 3, penulis melakukan kegiatan
penilain tertulis untuk mengetahui pencapaian
kompetensi dasar (KD) berdasarkan kriteria
ketuntasan minimal (KKM) sebesar 75%, anak
berkembang sangat baik. Berdasarkan hasil
kegiatan tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6
Keaktifan Anak Kegiatan Saintifik Pendekatan

Kelas Sentra Siklus Ke 2
Kategori Keaktifan Anak

Kegiatan Saintifik
Pendekatan Kelas

Sentra

Siklus
1

Siklus 2

Belum Berkembang (BB) 40% 20%

Mulai Berkembang (MB) 60% 80%

Sumber: Data Olahan
Dari tabel 6 dapat diketahui, terjadi

peningkatan persentase keaktifan anak kegiatan
pendekatan kelas sentra, peningkatan ditunjukan
terjadinya pemenuhan kriteria ketuntasan minimal
(KKM) dari setiap (KD). Peningkatan keaktifan
anak kegiatan saintifik melalui pendekatan kelas
sentra ini dipengaruhi faktor eksternal luar dan
internal dan diri anak sendiri.

Berdasarkan pada perubahan yang terjadi
pada anak TK Negeri Pembina Ujungbatu dengan
upaya peningkatan keaktifan anak, cocok
digunakan pendekatan kelas sentra dengan kegiatan
saintifik ditandai dengan kenaikan persentase
keaktifan anak dan hasil kegiatan bermain anak
sudah memenuhi (KKM).

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan sebagaimana dipaparkan diperoleh
temuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan saintifik melalui
pendekatan kelas sentra dilakukan
kegiatannya sebagai berikut:

1. Guru menyusun rencana program
pembelajaran

2. Guru menetapkan tema pembelajaran
3. Guru merencanakan pembelajaran

mingguan
4. Guru menyusun program pembelajaran

harian
5. Guru merencanakan kegiatan main dalam

satu hari sesuai RPPM & RPPH
6. Pengorganisasian anak dalam satu kelas

sentra maksimal 15 anak
7. Dalam kegaitan awal anak diberi

pemahaman tentang tema pembelajaran
melalui alat dan media pembelajaran

8. Tentukan peserta didik yang akan bermain
di sentra tersebut

9. Penataan lingkungan main anak ditata
sesuai RPPH dan jumlah anak sebelum
kegiatan bermain dimulai
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10. Anak dan guru bersama-sama memulai
kegaitan dengan doa tambah ilmu

11. Guru mengabsen kehadiran anak
12. Guru bernyanyi bersama-sama
13. Guru membaca buku cerita sesuai dengan

tema
14. Guru mendemontrasikan cara bermain

disetiap kegiatan
15. Guru mempersilakan anak untuk mulai

bermain
16. Guru membimbing, mengarahkan,

memotivasi selama anak dalam kegiatan
mainnya sehingga anak dapat menemukan
sendiri pengalaman main sesuai dengan
tema

17. Anak mulai bermain sesuai permainan
yang diminatinya sehingga kompetensi
dasar, indikator dan materi serta tujuan
permainan dapat terwujud

18. Guru memberikan penguatan
hasil/pengalaman anak selama proses
bermain

19. Guru mencatat penilaian perkembangan
anak dengan alat penilaian lembar
observasi

20. Guru mendokumentasikan penilaian dalam
bentuk fortofolio dan catatan anekdot
record

21. Guru menutup pembelajaran dengna
membimbing ank untuk beres-beres alat
main

22. Setelah anak melakukan kegiatan diakhiri
dengan ucapan Alhamdulillah.

b. Terjadi peningkatkan keaktifan kegiatan
saintifik melalui pendekatan kelas sentra di
Taman Kanak Negeri Pembina Ujungbatu,
atas dasar temuan tersebut dapt disimpulkan
bahwa peningkatan keaktifan kegiatan
saintifik anak melalui pendekatan kelas
sentra akan dapat mencapai perkembangan
anak melalui bermain seraya belajar dengah
hasil perkembangan anak berkembang
sangat baik.

Saran
Berdasarkan pada penelitian tersebut,

maka penulis menyarankan pada pembaca agar
hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan
dan pertimbangan dalam melaksanakan
pembelajran di kelas. Khusus guru yang mengajar
di Taman Kanak-Kanak, disamping itu juga
semoga hasil penelitian ini bisa menjadi refensi
untuk para guru dalam melaksanakan peningkatan
keaktifan saintifik melalui pendekatan kelas sentra
di Taman Kanak.

DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini K 13.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktoran Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2015.

Pedoman Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Kementrian.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktoran Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2015.

Pengelolaan Kelas Anak Usia Dini
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Direktoran Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2015.
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ABSTRAK

Rendahnya kemampuan renang dasar gaya bebas yang diduga disebabkan beberapa faktor diantaranya
kurangnya Kekuatan Otot Lengan, , Kemampuan renang dasar gaya bebas. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Kekuatan Otot Lengan, terhadap Kemampuan renang dasar
gaya bebas 50 meter SMA N 1 Ujung Batu Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah Korelasional. Adapun
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa estrakulikuler renang  SMA N 1 Ujung Batu berjumlah 43
orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan  puprosive sampling, data yang di ambil sebanyak 30
orang dijadikan sampel. Pengambilan data penelitian adalah Kekuatan Otot Lengan dengan gerobak
dorong, data Kemampuan renang dasar gaya bebas dengan tes beranang sejauh 50 meter. Teknik analisis
data menggunakan metode korelasional dan kemudian diinterprestasikan menggunakan product moment
sederhana untuk hipotesis satu dan dua. Adapun hasil penelitian yang diperoleh Berdasarkan perhitungan
korelasi product moment, terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap
kemampuan renang dasar gaya bebas 50 meter SMA N 1 Ujung Batu Propinsi Riau Terdapat kontribusi
yang besar antara kekuatan otot lengan (X) terhadap kemampuan dasar renang gaya bebas (Y) SMA N 1
UJUNG BATU propinsi Riau, yang diperoleh  K = 82,4 %.

Kata Kunci – kekuatan otot lengan dan kemampuan renang dasar gaya bebas

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara-negara
yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya
melaksanakan pembangunan disegala bidang,
maka pembangunan sekarang ini lebih diarahkan
kepada peningkatan kualitas sumber daya
manusia agar terbentuknya manusia Indonesia
yang berkualitas, terampil, cerdas, berkepribadian
serta sehat jasmani dan rohani untuk
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dari sekian banyak pembangunan yang
digalakkan pemerintah salah satunya adalah
pembangunan dibidang pendidikan yang dapat
kita lihat dengan adanya fungsi dan tujuan
pendidikan nasional yang dinyatakan dalam
undang-undang RI NO 20 ( 2003:7 ) yang
berbunyi : pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ,
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga Negara yang
demokratis, serta bertanggung jawab1

.

Untuk melaksanakan tujuan pendidikan
nasional diatas diantaranya dapat melalui
pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah-
sekolah yang dimulai dari tingkat SD,SMP,dan
SMA. Pelaksanaan pendidikan jasmani disekolah
telah diatur dalam rangka kurikulum dalam
bentuk kegiatan intrakulikuler, kokurikuler. Dan
ekstrakulikuler adalah: (1) Kegiatan intrakurikuler
adalah kegiatan pengajaran yan rutin, yang
dilakukan oleh siswa pada jam sekolah dengan
alokasi waktu yang telah ditentukan. (2)Kegiatan
kokurikuler adalah kegiatan mempelajari bahan
pengajaran yang diberikan di luar jam pelajaran
tatap muka sebagai tugas atau pekerjaan rumah,
untuk menunjang bahan pengajaran yang di
berikan dalam tatap  muka tersebut. (3)Kegiatan
ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang
dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka.

Tujuan kegiatan ekstrakulikuler adalah :
upaya untuk mengembangkan potensi anak didik
bukan saja memahami kegiatan intrakulikuler
tetapi juga di dukung oleh kegiatan
ekstrakulikuler dalam bidang olahraga kegiatan
ekstrakulikuler itu dapat memberikan sumbangan
yang lebih banyak dari pada kegiatan
intrakulikuler apabila dikelolah dengan sebaik-
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baiknya dalam rangka menyalurkan dan
memupuk bakat seseorang2.

Agar dapat menghasilkan tenaga-tenaga
pendidikan olahraga yang terampil seperti yang di
harapkan, para siswa di bekali dengan berbagai
cabang ilmu olahraga dan beberapa ilmu
penunjang yang berkaitan erat dengan
peningkatan olahraga. Semua ini diberikan
dengan bentuk teori dan praktek, sesuai dengan
beban mata pelajaran dalam olahraga.

Teknik renang gaya bebas (stroke) adalah
gaya yang cocok di berikan pada anak yang baru
belajar renang selain itu juga secara filosofis
mempunyai rangkaian gerak yang hampir mirip
dengan kegiatan berjalan kaki sehari-hari.
Disamping itu stroke gaya bebas adalah stroke
yang tercepat dari semua stroke yang ada dalam
renang pertandingan. Oleh karena rekor yang
tercepat adalah dari stroke gaya bebas.

Teknik renang gaya bebas adalah yang sangat
efisien dari gaya-gaya renang yang lain, karena
tangan dan kaki digunakan dalam cara yang
beerbeda, dimana memberikan fase istirahat
selama melakukan recovery. Stroke ini
memberikan keuntungan momentum sebagai
peningkatan pengaturan tempo dari variasi-variasi
gerakan tangan.

Menurut, Dadeng (1982) Perputaran lengan
pada sumbu panjang dan bahu harus bebas ke
depan tanpa menahan air, dan lengan bawah
meluncur ke bawah dengan baik. Kesalahan
dalam melakukan recovery dan tarikan tangan
yang terlalu jauh ke dalam mengakibatkan
pinggang perenang meliuk-liuk seperti ular
berjalan.

Untuk memperbaiki gerakan seperti di atas
yang sering terjadi pada perenang pemula dimulai
dari pinggang. Hokum Newton ketiga
mengatakan:” setiap aksi adalah sama dengan
reaksi dengan hasil arahnya
berlawanan”(PRSI,1987:8). Untuk itu dalam
mengkoreksi gerakan harus dimulai dengan
memperhatikan mekanik gaya renang tersebut.

Sewaktu melakukan gerakan tangan entry ada
beberapa perbedaan dari perenang yang berbeda,
ini dapat diketahui dari mempelajari film
pertandingan tingkat dunia. Kesemua ini rasanya
sangat penting sebagai pengetahuan yang dapat di
pelajari dengan melihat mekanik para juara dunia
dan kemudian menganalisanya seterusnya di
terapkan pada siswa kita sendiri.

Secara perinsip saat tangan melakukan entry
ada dua bentuk yaitu merekam yang dilakukan
dengan siku sempurna bengkok dan yang
langsung pada posisi catch. Kedua teknik ini
masing-masing mempunyai kelemahan dan
kelebihan secara mekanik gaya, tetapi ada
kecendrungan dari para perenang secara
individual.

Pada posisi tangan yang langsung bengkok
sempurna sikunya kelemahan jangkauanya kurang
jauh dan kelebihannya dapat dengan cepat dan
kuat melakukan tarikan. Sedangkan pada posisi
tangan yang langsung melakukan catch
kelemahannya adalah dapat menghambat pada
dorongan gerakan sebelumnya. Kelebihan dari
teknik ini adalah membuat jangkauan yang lebih
jauh dan siapnya pegangan untuk mendorong
yang lebih baik.

Namun pada kenyataan dilapangan , menurut
pengamatan peneliti ternyata sebagian besar siswa
terlihat menemui kesulitan dalam melakukan
renang gaya bebas 50 meter, pada saat siswa
berenang banyak dan sering melakukan kesalahan
pada teknik renang yang dilakukan, seperti posisi
badan tidak lagi sejajar dengan permukaan air,
pernapasan tidak lagi teratur, gerakan lengan dan
kaki tidak lagi efektif dalam penggunaan tenaga
sehingga terjadi keletihan dan hampir semua otot-
otot yang berkontraksi dalam gerakan renang dan
waktu tempuh yang dibutuhkan tidak lagi efisien,
hal ini menyebabkan siswa kewalahan dalam
menempuh renang gaya bebas 50 meter.

Bertolak dari permasalahan diatas , peneliti
menduga permasalahan ini disebabkan kurang
baiknya kemampuan teknik renang dan rendahnya
kemampuan kondisi fisik yang dimiliki siswa.
Salah satunya diduga akibat kurangya siswa
melatih komponen-komponen utama kondisi
fisik, khususnya dalam renang gaya bebas.
Padahal mereka telah di tinjau kondisi fisiknya
sewaktu mengikuti tes kelulusan calon siswa di
SMA N 1 UJUNG BATU , RIAU.

Berdasaran penjelasan di atas, apabila
fenomena tersebut terus dibiarkan, maka siswa
akan sulit untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Untuk menunjang keberhasilan kemampuan
renang gaya bebas 50 meter, maka setiap siswa
harus memiliki suatu teknik dan kondisi fisik
yang baik dalam menentukan tingkat keberhasilan
kemampuan renang gaya bebas 50 meter.
Kekuatan otot lengan adalah yang paling dominan
menentukan penguasaan kemampuan renang gaya
bebas 50 meter siswa, namun harus perlu
diketahui seberapa besar kontribusinya melalui
suatu penelitian. Oleh sebab itu peneliti tertarik
untuk mengetahui dan meneliti tentang kontribusi
kekuatan otot lengan terhadap kemampuan renag
gaya bebas 50 meter pada renang dasar siswa
SMA N 1 UJUNG BATU, RIAU.

Olahraga renang adalah salah satu cabang
olahraga yang sangat diminati oleh semua lapisan
masyarakat dari masyarakat pedesaan sampai
pada masyarakat perkotaan. Menurut sejarah
perkembangan olahrga ini juga olahraga yang
sudah tua, hal ini di buktikan dengan adanya
peninggalan sejarah seperti relief-relief dan
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lukisan-lukisan yang di tinggalakan sejak zaman
pubakala.

Olahraga renang merupakan olahraga yang
besar manfaatnya, karena apabila seseoang
berenang, maka seluruh tubuhnya mendapat
tekanan dari air dan kaki, tanganya harus selalu
bergerak, kalau tidak ia akan tenggelam dalam
air. Olahraga renang dibagi menurut
keperluannya, yaitu : (1) Renang prestasi, di
tingkat perkumpulan, tingkat daerah, tingkat
nasional maupun di tingkat internasional
(2)Renang pendidikan di sekolah-sekolah
(3)Renang rekreasi di sungai, di danau, di tepi
pantai, maupun di laut (4) Renang kesehatan di
kolam renang.

Olahraga renang merupakan olahraga
dengan aktifitas di air yang membawahi cabang-
cabang olahraga lainnya, seperti loncat indah polo
air, renang indah dan olahraga renang perairan
terbuka. Renang prestasi di atur dalam suatu
organisasi, untuk nasional oleh PRSI ( Persatuan
Renang Seluruh Indonesia), untuk internasional
oleh FINA (Federation International de Notation),
untuk kata Amateur sudah dihilangkan dari FINA
sejak tahun 2002. Ujung tobak PRSI dalam
pembinaan olahraga prestasi adalah perkumpulan-
perkumpulan yang terbesar di seluruh Indonesia,
salah satunya di Riau tepatnya di kota Pekanbaru.
Organisai PRSI inilah yang membuat program
peertandingan setiap tahunya : yaitu Kejuaraan
Nasional Kelompok Umur ( Kejurnas K.U) dan
kejuaraan kelompok umur antar  perkumpulan
(Krap) serta Pekan Olahraga Nasional (PON)
setiap 4 tahun sekali.

Pengetahuan mengenai teknik gaya renang
haruslah disadari pada prinsip mekanisme
tertentu, yang berhubungan langsung dengan
gerakan renang. Kekurangan atau ketiadaan,
maupun pengabaian pengetahuan mengenai hal
prinsip mekanisme ini akan berakibaat gaya
renang tidak epat terutama untuk renang prestasi.
Untuk berlatih renang, pelatih perlu memi9liki
pengetahuan tentang strategi atau metodik melatih
dan kiat tertentu agar perenang atau atlet tidak
mengalami kesulitan untuk melakukannya. Materi
latihan harus disusun sedemikian rupa dari suatu
rangkaian yang paling mudah menuju latihan
yang paling sulit.

Dalam teknik renang gaya bebas , teknik
gerakan lengan ini dapat di bagi menjadi 5 fase
gerakan yaitu: (1)Pase tangan masuk dalam air
(entry phase). Tangan masuk kedalam air dengan
menggunakanujung jari tangan, dimana posisi
telapak tangan menghadap kearah bawah dan
agak terangkat kearah luar. Dengan demikian
posisi ibu jari akan lebih dahulu masuk ke
permukaan air dan telapak tangan mengambil
posisi agak miring menghadap kearah luar. Sudut
yang terbentuk antara telapak tangan dengan

permukaan air berkisar antara 30 sampai 40
derajat. Utuk lebih jelasnya dapat di lihat Gambar
1 di bawah ini.

Gambar 1 : teknik renang dasar gaya bebas

a) Pase menangkap (catch phase)
Pada pase menangkap ini tangan

melakukan gerakan menangkap setelah pase
entry beerakhir. Dengan posisi telapak tangan
menghadap kebawah sedikit agak miring,
gerakan seperti ini dilakukan dengan
menggunakan gerak pergelangan tangan.
b) Pase menarik (pull pase )

Pada pase ini melakukan gerakan
menarik, dimana tarikan dengan posisi
telapak tangan bergerak lebih dahulu dari
siku. Siku saat sedang mengambil sikap
dengan sudut 90 sampai 110 derajat.
Sedangkan ujung jari tangan berada agak
jauh dari pusar setelah melakukan tarikan.
c) Pase mendorong (push phase)

Dalam melakukan gerakan mendorong,
dimana dilakukan setelah gerakan menarik
atau disebut juga dengan pase dimana tangan
melakukan sapuan kedalam. Pase ini
dilakukan saat mulai dari bawah pusar hingga
dibawah pinggang, dengan menggunakan
patokan yaitu ibu jari tangan menyentuh
bagian bawah pangkal paha.
d) Pase istrahat ( recovery phase)

Pase ini dilakukan setelah dorongan
akhir dan akan dimulainya lengan keluar
permukaan air. Pada pase ini sesuai dengan
namanya, maka usahakan betul suatu kondisi
di mana perenang yang melakukannya betul-
betul dalam keadaan istrahat. Biasanya sikap
istrahat yang dilakukan oleh setiap perenang
berbeda terutama bila di hubungkan dengan
keluesan atau kelenturan perenang tersebut.
Dengan demikian semakin lentur seorang
perenang semakin baik pula recovery yang
dilakukannya. Recovery yang baik dapat
membantu strean line yang sangat bermanfaat
sekali untuk lanjutnya perenang.
Konsep dasar biomekanika yang melandasi

gerakan renang ialah mengapung, tahanan,
Bernoulli, hokum Newton ketiga, dan hokum
pangkat kedua. (1)Pengapungan ( Daya Apung ).
Pengapungan merupakan kondisi dasar untuk
menentukan keadaan mengapung atau
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tenggelamnya suatu tubuh . jika berat tubuh lebih
besar dari daya apung maximal yang dapat di
berikan oleh air, tubuh akan tenggelam. Tubuh
akan mengapung hanya jika berat tubuh lebih
kecil atau sama dengan daya apung
maximal.secara logis dapat dikatakan bahwa
kemampuan seseorang yang dapat mengapung
dengan mudah tampaknya akan lebih siap untuk
belajar berenang dari pada orang yang sukar
untuk mengapung atau tidak bisa sama sekali . (2)

Tahanan ( Hambatan ) Tiga macam
hambatan bagi seorang perenang dalam
melakukan kegiatannya, yaitu : hambatan depan ,
hambatan kulit, dan hambatan belakang. Setiap
gaya renang apakah gaya bebas, gaya dada, gaya
punggung, dan gaya kupu-kupu dalam tekniknya
selalu mempunyai tiga bentuk hambatan tersebut.

a) Hambatan depan
Hambatan depan adalah suatu hambatan

yang disebabkan karenan adanya tumbukan
antara badan dengan air yang ada didepanya .
bentuk badan sangat berpengaruh terhadap
hambatan didalam air . berenang dengan
posisi badan yang tidak streamline ( garis
lurus ) dan bentuk badan yang kurang
menguntungkan akan menimbulkan
hambatan yanglebih besar. Hambatan dari
bentuk badan juga sering disebut dengan
hambatan depan , maka disini hambatan
depan yang paling kecil hambatanya bila
tubuh streamline. Streamline maksudnya
adalahsuatu bentuk yang sedemikian rupa ,
sehingga bila dialiri udara akan menghasilkan
aliran udara yang kacau ( sddy motion )
dalam jumlah yang paling kecil.
b) Hambatan kulit

Hambatan kulit sering juga disebut
dengan hambatan gesekan. Hambatan ini
terjadi disebabkan karena adanya gerakan air
pada kulit perenang. Besar kecilnya
hambatan kulit ( hambatan gesekan ) sangat
ditentukan oleh  kehalusan permukaan beban,
luas permukaan, kecepatan gerakan renang,
dan kekentalan air. Untuk itu para perenang
tingkat dunia lebih sering menggunduli
kepalanya dan mencukur bulu yang ada
dibadanya untuk dapat mengurangi hambatan
pada kulit.
c) Hambatan belakang

Hambatan belakang atau juga sering disebut
dengan hambatan gelombang. Hambatan
belakang adalah suatu hambatan yang
ditimbulkan karena adanya pusaran air di
belakang perenang sewaktu meluncur. Karena itu
tertumbuk oleh tubuh bagian depan maka air akan
menjadi melebar gelombangnya. Oleh sebab itu,
adanya gelombang yang bertekanan negative pada
bagian belakang tersebut, akan menimbulkan air
masuk dibagian belakang perenang dan tertarik

oleh badan, maka terjadilah hambatan yang
disebut dengn hambatan belakang.
(3) Efek Bernoulli ( naikkan/lift ). Efek
Bernoulli menerangkan bahwa tangan perenang
dapat dibentuk seperti sayap yang dapat
menghasilkan naikkan. Daya naik yang diberikan
oleh perbedaan tekanan ini diistilahkan dengan
naikkn ( lift ). Daya ini selalu diberikan tegak
lurus kearah tahanan (drag), karena benda
cenderung bergerak dari daerah bertekanan tinggi
ke bertekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan ini
mendorong tubuh naik dan membuatnya tetap
diatas permukaan air ( streamline ). (4)Hukum
Newton ketiga ( hukum aksi reaksi ). Suatu
prinsip yang sering akan diperhatikan dalam
semua teknik gaya renang adalah hukum ke tiga
Newton atau hukum aksi reaksi yang berbunyi
‘untuk semua aksi terdapat reaksi yang arahnya
berlawanan dan besar tenaganya sama ‘, artinya
apabila suatu benda mengerjakan gaya pada
benda lain , maka benda yang kedua ini
mengerjakan pada benda pertama pada gaya yang
sama besarnya tapi arahnya berlawanan.
Maksudnya , apabila seorang perenang
mendorong dengan kekuatan tangannya 25
kilogram dan dengan kakinya 5 kilogram, maka
hasilnya 30 kilogram itulah yang mendorong kaki
kurang berhasil dalam meluncurkan perenang
kedepan. Dalam keadaan seperti itu perenang
harus menggunakan tenaga yang lebih besar
untuk dapat mengatasinya. (5) Hukum
Pangkat Dua (prinsip hukum kuadrat).  Tahanan
suatu benda di dalam air atau cairan dan gas
mendekati pangkat dua dari kecepatanya.
Maksudnya, jika kecepatan suatu benda
ditingkatkan menjadi dua kali lipat maka tahanan
udara atau air akan meningkat empat kalinya. Hal
ini merupakan alasan mengapa bergerak pada
kecepatan tinggi libih banyak mengeluarkan
energy. Hokum fisiologi menyatakan bahwa
energy yang dikeluarkan oleh otot mendekati
pangkat tiga dari kecepatan kontrksi otot. Dengan
kata lain, jika kecepatan tarikan suatu lengan
didua kali lipatnya, energy yang dikeluarkan
meningkat sebanyak delapan kalinya.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli
diatas dapat dikemukakan olahraga renang
merupakan salah satu cabang olahraga dengan
aktivitas seluruh tubuh yang dilakukan didalam
air dengan aturan-aturan baku yang telah
ditetapkan oleh PB PRSI serta memperhatikan
konsep dasar biomekanika yang melandasi
gerakan renang seperti pengapungan, tahanan,
efek Bernoulli, hokum newton ketiga dan hokum
pangkat dua. Seorang perenang yang ingin
berenang lebih cepat harus dapat menerapkan
konsep dasar biomekanika yang melandasi
gerakan renang. Oleh karena itu seorang pelatih
yang melatih renang harus betul-betul
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memperhatikan teknik gerakan atau macam-
macam gaya dalam renang serta didukung oleh
komponen-komponen kondisi fisik yang dominan
dalam kemampuan renang.

Otot lengan merupakan bagian dari anggota
tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak bagian
atas. Otot lengan dibagian atas ada dua bagian ,
yaitu otot lengan atas dan otot lengan bawah.
(a)Otot lengan atas . Otot lengan atas bagian
depan adalah biceps brachii, semuanya di
persarafi oleh N. muskoluskutaneus dari otot di
atas , otot triceps brachii merupakan pembentuk
utama bagian belakang lengan atas. Otot ini
mempunyai tiga hulu yaitu hulu panjang , hulu
lateral dan medialis. Hulu panjang dan hulu
lateral menempati bidang yang dangkal ,
sedangkan hulu medial terletak pada bidang yang
lebih dalam hulu otot secara terpisah di persarafi
atau di susun oleh cabang-cabang, tricept
terutama hulu medialnya sangat berperan dalam
mendorong , melempar, mengetuk, dan
mengangkat. (b) Otot lengan bawah. Otot
lengan bawah terdiri dari dua bagian , yaitu otot
depan lengan bawah dan otot belakang lengan
bawah. (c) Otot depan lengan bawah. Otot
depan lengan bawah dibagi atas lima otot dangkal
dan tiga otot dalam , kelompok otot dangkal
terdiri dari : (1)Pranetor teres, (2) Fleksor carpi
radialis, (3) Palmoris longus, (4)

Fleksor carpi radialis, (5)Fleksor
digitorium superticialis. Otot dalam terdiri dari :
(1) Fleksor digitorium, (2)Fleksor
policislomgus, (3). Pronator
quadratus.(e)Otot belakang lengan bawah. Otot
belakang lengan bawah umumnya otot exstensor
pergelangan dan jari-jari, terdiri dari tujuh otot
dalam dan lima otot dangkal , kebanyakan
kelompok otot dangkal berawal dari bagian
belakang EPIKONDILUS HUMERUS sebagai
tendon bersama. Kelompok otot dangkal terdiri
dari : 1) Braktoradialis,2) Extensor carpi radialis
dan extensor carpi radialis brevis, 3)Extensor
digitorium, 4) Extensor digiti minimi,
5)Extensor carpi ulnaris, 6) Ankuneus.

Otot dalam bagian belakang terdiri dari
:1)Supinator,2) Abductor policis longus,
3)Extensor policis brevis, 4) Extensor
policis longus, 5) Extensor indicis

Berdasarkan kutipan diatas , dapat
disimpulkan bahwa otot lengan mempunyai
syaraf yang menghubungkan otot dan sum-sum
tulang belakang, sehingga pergerakan dapat di
control oleh otak jadi beberapa urat syaraf otot
lengan bertugas mengirimkan ransangan dari otak
ke tempat-tempat yang dicapai pada otot lengan,
sehingga otot lengan dapat mengirim dan
menerima ransangan sekaligus adapun contoh
dari kekuatan otot lengan adalah sebagai berikut :
1) Pull Up.Pull up adalah olah raga mengangkat

beban tubuh, olahraga ini seperti push up karena
memperkuat tangan anda. Bahkan dengan cepat
bisa memperkuat otot lengan anda. Tapi pull up
adalah salah satu olahraga sederhana yang cukup
melelahkan .2)Tangan berjalan. Tangan berjalan
adalah olahraga menahan tubuh atau badan
menggunakan tangan, olahraga ini memperkuat
lengan dan stamina para olahragawan unutk kuat
dalam menghadapi tenaga yang membutuhkan
tangan.Jika sering melatih otot lengan ini dengan
tangan berjalan , bisa memperkuat lengan anda,
bahkan anda bisa mengangkat tubuh anda sendiri.
Tergantung berat tubuh anda berapa.

Olahraga ini bisa dilakukan di mana saja. di
di tempat lapangan terbuka atau di halaman
rumah . Ini sangat praktis hanya membuthkan
teman untuk mempraktekknnya dengan badan
anda.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka
konseptual diatas, dapat diajukan hipotensis
dipenelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat
hubungan yang signifikan antara kekuatan otot
lengan dengan kemampuan renang gaya bebas 50
meter SMA N 1 Ujung Batu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tergolong pada jenis
penelitian kuantitatif dengan
menggunakan teknik analisis
korelasional yang dilanjutkan dengan
menghitung besarnya kontribusi
variable bebas terhadap variable terikat,
adapun variable yang dihubungkan
dalam penelitian ini adalah kekuatan
otot lengan (X) sedangkan varibel
terikatnya yaitu kemampuan renang
gaya bebas 50 meter ( Y ). Penelitian ini
akan dilaksanakan sesudah seminar
dilaksanakan. Tempat pelaksanaan
penelitian di kolam renang Tapung
Indah Ujung Batu.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian
(Arikunto,2002:108) dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa yang mengambil ektrakulikuler
renang . jumlah keseluruhan siswa sebanyak 43
siswa.

Tabel 1. Populasi Penelitian
NO Populasi Jumlah (

orang )
1. Putera 10
2. Puteri 33

Total 43

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi
yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Berdasarkan
populasi di atas, pengambilan sampel dilkaukan
dengan teknik “purposive sampling”. Penarikan
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sampel secara purposive dilandasi tujuan atau
pertimbangan-pertimbangan tertentu terlebih
dahulu.Dari pendapat ahli diatas diperoleh
keterangan bahwa pengambilan sampel
ditentukan pada maksud yang telah ditentukan
sebelumnya. Oleh sebab itu sampel dalam
penelitian ini adalah hanya siswa yang bisa atau
pandai berenang sebanyak  30 orang.

Tabel 2. Sampel Penelitian
Sampel Jumlah ( orang )

Siswa  yang mampu
berenang dengan gaya

bebas 50 meter

30

Berdasarkan jenis data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah data primer yaitu data
langsung dikumpulkan oleh penlitian. Sumbernya
yaitu sampel yang ditetapkan (data hasil tes
kekuatan otot lengan adalah variabel bebas dan
kemampuan renang gaya bebas 50 meter).
Sedangkan berdasarkan sumbernya data yang
digunakan dalam penelitian ini dapat memulai tes
langsung kepada responden dari sampel yang
digunakan yaitu 30 orang siswa SMA 1 UJUNG
BATU.

Untuk menghindari dari kesalahan tafsiran
terhadap istilah yang digambarkan dalam
penelitian ini perlu dikemukakan definisi
operasional yaitu sebagai berikut :
1. Kekuatan otot lengan

Kekuatan otot lengan adalah kemampuan
kontraksi otot-otot lengan yang terlibat secara
kuat dan berulang-ulang dalam rentang waktu
yang lama tanpa mengalami kelelahan untuk
mengupayakan renang gaya bebas 50 meter
dengan maksimal, kemampuan kekuatan otot
lengan seseorang diukur dengan mengadakan
sebuah tes yang menyerupai gerakan pada lengan
gaya bebas itu sendiri yaitu melalui tes berjalan
menggunakan telapak tangan dengan mengukur
seberapa cepat siswa berjalan dengan jarak 30
meter.
2. Kemampuan renang gaya bebas 50 meter

Kemampuan renang gaya bebas 50 meter
adalah kemampuan seorang perenang pada nomor
renang gaya bebas 50 meter yang melibatkan
seluruh kemampuan anggota tubuh untuk
mencapai finish secepat mungkin. Kemampuan
renang gaya bebas 50 meter di ukur melalui tes
keterampilan berenang gaya bebas jarak 50 meter
dengan mengukur kecepatan waktu tempuh
renang yang dicapainya dalam satuan detik
melalui alat ukur stopwatch sesuai dengan
ketentuan yang diberlakukan dalam pelaksanaan
tes.

Adapun intrumen yang akan dilakukan dalam
penelitian ini nantinya adalah :
1. Mengukur kekuatan otot lengan

Test yang dipergunakan adalah tes dengan
mempergunakan alat test tangan berjalan dengan
tingkat reabilitas 0,84 dan validitas 0,77.
Kekuatan yang dimaksud dalam kegiatan ini
adalah suatu kemampuan mengarahkan unsur
kondisi fisik dengan cara yang cepat dalam
melakukan aktivitas.Perlengkapan : 1)Pluit,
2)Stopwatch, 3)Alat-alat tulis, 4) Papan
gantungan
a. Pelaksanaan
Orang yang dicoba melakukan posisi seolah –
olah melakukan push up dan kawan yang
belakang menarik kaki orang yang dicoba keatas
sehingga posisinya tangan dibawah dan kaki
diatas, setelah posisi tangan dibawah dan kaki
diatas maka mulai berjalan secepat mungkin
sampai garis finis.
b. Penilaian
Menghitung waktu tempuh test dalam tangan
berjalan 25 meter. Setiap test diberi kesempatan
tiga kali pengulangan dan data di ambil
berdasarkan waktu tercepat.

2. Mengukur kemampuan renang gaya bebas
50 meter

a. Alat tes
 Stopwatch
 Kolam renang
 Pakaian renang
 Alat-alat tulis
 Pluit

b. Pelaksanaan
 Testee berdiri di atas balok start
 Ketika aba-aba ( pluit ) dibunyikan testee

segera berenang dengan teknik gaya
bebas dengan jarak 50 meter secepat
mungkin menuju garis finist.( testee
harus menyentuh dinding dengan dua
tangan sejajar sesampainya di finist.)

c. Penilaian
Menghitung waktu tempuh testee dalam
kemampuan renang gaya bebas 50 meter. Setiap
testee diberi kesempatan dua kali pengulangan
dan data di ambil berdasarkan waktu tercepat.

Teknik analisis data dipergunakan adalah
teknik analisis korelasi sederhana, dengan
langkah – langkah perhitungan sebagai berikut :
koefisien korelasi sederhana

Rxy =
∑ (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) } { ∑ ∑ ) }

Keterangan :
Rxy = koefisien korelasi r produkc moment
∑x   = jumlah data x
∑y   = jumlah data y
N     = jumlh hasil penelitian antara skor x dan y

Analisis korelasi sederhana, analisis ini
digunakan untuk mengetahui hubungan variable
kekuatan otot lengan ( X ) dengan kemampuan
renang gaya bebas ( Y )
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Dalam bab ini akan disajikan hasil

pengukuran kekuatan otot lengan terhadap
kemampuan renang dasar gaya bebas 50 meter
SMA N 1 UJUNG BATU propinsi Riau. Untuk
lebih jelasnya masing – masing data
dideskritifkan sebagai berikut :
1. Deskripsi Kekuatan ledak otot lengan

Dari hasil tes pengukuran kekuatan otot
lengan dengan mengunakan tes gerobak dorong
yang dilakukan terhadap sampel sebanyak 30
orang. Didapatkan skor tertinggi 1.58 dan skor
terendah 0,89. pada pengukuran tes kekuatan otot
lengan ini didapatkan standar deviasi 0.094, mean
0,84, modus 0,80 -, dan median 0.85. sebaran data
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Deskriptif Data kekuatan Otot Lengan

Tabel 4. Distribusi Frekuensi kekuatan Otot
Lengan

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi
diatas dari 30 orang sampel, 4 orang  (13,33)
memiliki nilai kekuatan otot lengan antara 0,67 –
0,73, 9 orang (30) memiliki nilai kekuatan otot
lengan antara 0,74 – 0,80, 8  orang (26,67)
memiliki nilai kekuatan otot lengan antara 0,81 –
0,87, 4 orang (13,33) memiliki nilai kekuatan otot
lengan antara 0.88 – 0.94, 4 orang (13,33)
memiliki nilai kekuatan otot lengan antara 0.95 –
1,01, 1 orang (3,33) memiliki nilai kekuatan otot
lengan antara 1,02 – 1,08.  Untuk lebih jelasnya
data daya ledak otot lengan dapat dilihat pada
histogram dibawah ini :

Gambar 3 . Histrogram Kekuatan Otot Lengan
(X)

2. Deskripsi kemampuan renang gaya bebas
Dari hasil tes pengukuran kecepatan reaksi

tangan dengan menggunakan tes sasaran bergerak
yang dilakukan terhadap sampel 30 orang.
Didapatkan skor tertinggi 1,58 dan skor terendah
0,89. Pada pengukuran kemampuan renang gaya
bebas ini standar deviasi 0,28, mean 1,15,modus
1,03 median 1,16. Sebaran data selengkapnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5. Deskriptif Data kemampuan renang

dasar gaya bebas (Y)

Tabel 6 : Distribusi Frekuensi kemampuan renang
gaya bebas (Y)

Berdasarkan pada tabel distribusi frekuensi
diatas dari 30 orang sampel. 2  orang (6,67)
memiliki nilai kemampuan renang gaya bebas
antara 0,89 – 1,00, 14 orang (46,67) memiliki
kemampuan renang gaya bebas 1,01 – 1,12, 9
orang (30) memiliki nilai kemampuan renang
gaya bebas 1,13 – 1, 24, 1 orang (3,33) memiliki
nilai kemampuan renang gaya bebas antara 1,25 –
1,36, 0 orang (0) memiliki nilai kemampuan
renang gaya bebas antara 1,37 – 1,48, 4 orang
(13,33) memiliki nilai kemampuan renang gaya
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bebas antara 1,49 – 1,60. Untuk lebih jelasnya
data kemampuan renang gaya bebas juga dapat
dilihat pada histogram ini.

Gambar 4. Histogram Kemampuan renang dasar
gaya bebas (Y)

B. Analisis data
Sebelum melakukan mengujian hipotesis

tentang hubungan antara variable bebas dengan
variable terikat terlebih dahulu dilakukan uji
persyaratan analisis, yaitu uji normalitas data.
1. Uji normalitas data
Hasil dari uji normalitas data masing – masing
variable disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 7 . Rangkuman Uji Normalitas Data

Dengan Uji Liliefors

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil
pengujian untuk pengukuran kekuatan otot lengan
(X) skor Lo = 0,106 dengan N 30, sedangkan Lt
pada taraf pengujian signifikan α = 0.05
diperolehkan 0.161 yang lebih besar dari Lo
sehingga disimpulkan bahwa data daya ledak otot
lengan berasal dari populasi berdistribusi normal (
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran ).

Untuk kecepatan reaksi tangan (Y) skor Lo =
0.156 dengan N 30, sedangkan Lt pada taraf
pengujian signifikan α = 0.05 diperoleh 0,161
yang lebih besar dari Lo sehingga disimpulkan
bahwa data daya ledak otot lengan berasal dari
populasi berdistribusi normal ( untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada lampiran).

C. Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis satu, dua, dan tiga

berdasarkan tabel metric korelasi yang disajikan
dibawah ini.

a. Uji hipotesis penelitian (X dengan Y)
Hipotesis pertama yang diajukan didalam

penelitian ini adalah terdapatnya hubungan yang
bearti antara kekuatan otot lengan terhadap
kemampuan renang dasar gaya bebas 50 meter
SMA N 1 UJUNG BATU provinsi Riau .
Berdasarkan analisis data didapatkan rhitung 0.824.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.
ΣX = 25, 21
ΣY = 34,72
ΣX2 = 21,42
ΣY2 = 41,16
ΣXY = 29,57

Rxy =
. ( )( ){( .∑ ( ) ( . ( )

Rx

=
. , ( , )( , ). , ( , ) ( . , ( , )

Rxy = 0.824
Berdasarkan hasil analisis diatas didapat

rhitung = 0.824, dan rtabel=0.361 karena rhitung> rtabel

maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka dapat
disimpulkan terhadap hubungan yang berarti
antara kekuatan otot lengan terhadap kemampuan
renang dasr gaya bebas 50 meter SMA N 1
UJUNG BATU propinsi Riau.

Untuk menguji signifikan koefisien korelasi
antara kekuatan otot lengan dengan hasil
kemampuan dasar renang gaya bebas dilakukan
uji t. Uji t tersebut dapat dilihat dibawah ini.

t = √
t = √.
t = 7,67

Berdasarkan hasil uji t diatas ternyata
thitung = 7,67 > ttabel 1.701 α = 0,05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis
yang diajukan terdapat hubungan yang bearti
(signifikan) antara kekuatan otot lengan terhadap
kemampuan renang dasar gaya bebas 50 meter
SMA N 1 UJUNG BATU provinsi Riau.

D. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan

diatas ternyata kedua hipotesis alternative yang
diajukan diterima kebenarannya, selanjutnya akan
dikemukakan pembahasan yang lebih rinci
sehubung dengan diterimanya hipotesis tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data dapat dilihat
adanya hubungan yang bearti antara kekuatan otot
lengan terhadap kemampuan dasar renang gaya
bebas, hal ini dikarenakan rhitung = 0.824, dan rtabel

= 0.361, karena rhitung > rtabel. Ini menegaskan
bahwa kemampuan dasar renang gaya bebas tidak
lepas dari kekuatan otot lengan. Kekuatan otot
lengan dapat membuat seseorang mampu lebih
cepat membuat ayunan tangan disaat melakukan
renang gaya bebas.
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Berdasarkan hasil dari perhitungan pengujian
korelasi tunggal, didapatkan thitung 7,67 < ttabel =
1.701 diperoleh dengan mengunakan rumus (n-
2)30-2 = 28 pada α = 0,05. Ini menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
kekuatan otot lengan terhadap kemampuan dasar
renang gaya bebas 50 meter SMA N 1 UJUNG
BATU provinsi Riau.

Berdasrkan hasil perhitungan pengujian
kontribusi, didapatkan persentase sebesar 82,4 %
diperoleh dengan rumus r x 100 %. Ini
menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang
cukup besar terhadap kekuatan otot lengan
terhadap kemampuan dasar renang gaya bebas 50
meter SMA N 1 UJUNG BATU provinsi Riau.

Untuk meningkatkan kemampuan renang
dasar gaya bebas perlu adanya pengembangan
komponen kondisi fisik, gizi, dan teknik. Karena
setiap komponen penunjang tersebut saling
ketergantungan.

Didalam kemampuan renang gaya bebas,
kekuatan otot lengan akan mempengaruhi dari
hasil renang tersebut. Kekuatan otot lengan sangat
diperlukan dalam kemampuan renang dasar gaya
bebas. Untuk melakukan kemampuan renang gaya
bebas dengan benar perlu adanya Perputaran
lengan pada sumbu panjang dan bahu harus bebas
ke depan tanpa menahan air, dan lengan bawah
meluncur ke bawah dengan baik. Kesalahan
dalam melakukan recovery dan tarikan tangan
yang terlalu jauh ke dalam mengakibatkan
pinggang perenang meliuk-liuk seperti ular
berjalan.

Jadi berdasarkan pembahasan diatas maka
kemampuan renang dasar gaya bebas tidak lepas
dari kekuatan otot lengan. Semakin bagus
kekuatan otot lengan nya, maka kemampuan
dasar gaya bebas juga semakin bagus sehingga
semakin baik dala melakukan teknik dasar renang
gaya bebas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian
hipotesis maka dapat ditarik kesimpukan sebagai
berikut :
1. Terdapat hubungan yang signifikaan antara

kekuatan otot lengan (X) terhadap
kemampuan dasar renang gaya bebas (Y)
SMA N 1 UJUNG BATU propinsi Riau
,yang diperoleh rhitung = 0.824, dan
rtabel=0.361.

2. Terdapat kontribusi yang besar antara
kekuatan otot lengan (X) terhadap
kemampuan dasar renang gaya bebas (Y)
SMA N 1 UJUNG BATU propinsi Riau,
yang diperoleh  K = 82,4 %.
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Improving IXB Students’ Writing Skill of Procedure and Report Texts
by Using Direct Feedback Method in SMPN 1 Rambah Hilir in Academic Year

2015/2016

Nirma Herlina
SMP Negeri 1 Rambah Hilir

nirmaherlina@ymail.com

This classroom action research (CAR) reports on improving IXB students’ writing skill of procedure and report
texts by using direct feedback method in SMPN 1 Rambah Hilir in academic year 2015/2016. It aims at
elaborating the implementation of direct feedback method toward IXB students’ writing skill of procedure and
report texts and investigating students’ participation toward the implementation. This CAR employed 25 students
of IXB consisting 10 male students and 15 female students. This CAR used three types of data collection
techniques including writing tests, students’ journals and classroom observation. The findings showed that using
of direct feedback method improved IXB students’ writing skill of procedure and report texts.  The data revealed
that in cycle I mean score of IXB students’ writing of procedure text improved from 57.8 to 89.8 with none of
them got below minimum passing criteria which was 75. Moreover, in cycle II their mean score of writing of
report text improved from 54 to 86 with only one student got below 75. Apart from that, the results of students’
journals and classroom observation showed that students’ participation improved gradually. In spite of the
limitation of this CAR, it is recommended for English teachers apply this method in writing class to develop
students’ writing skill.
Keyword: writing skill, direct feedback, procedure, report.

INTRODUCTION
Writing plays an important role in the process of
language learning. It is used to deliver ideas or
feeling to others in written form. Nowadays,
writing skill is increasingly prominent in global
community particularly in education both in
second- and foreign- language learning (Weigle,
2002:1). As a result, the skill to write in English is
essential for education, bussiness, and personal
reasons. Moreover, it deals with the statement that
learning to write is important and useful for
language learning (Foong, 1999). Furthermore,
based on 2006 curriculum of Indonesia, writing is a
skill that should be taught in Junior High School
and Senior High School. It aims to enable the
students to to express their ideas in various types of
monolog and functional texts.

In spite of the importance of writing,
Meliani in Widyasari (2014) mentioned that some
students still have weak writing competence which
has become a national issue in Indonesia. It  might
happen since writing is a complex process (Wong,
Chen, Chai, Chin & Gao, 2011) which requires
students to struggle with writing issues including
delivering content, using the language and the
mechanics, organizing the text and choosing
appropriate vocabulary (Ferris in Sari, 2014).

This issue also happened in SMPN 1
Rambah Hilir. The data found in the preliminary
research during 2014 to 2015 revealed that some
students of VII and VIII grades had problem in
writing class. It was indicated by the result of their
writing texts which were still unsatisfied and have
not reached the minimum passing criteria (kriteria
ketuntasan miminum/KKM). For instance, in
semester 2 in 2014, 76 of 85 students in grade VII
got below 75 which was their minimum passing

score criteria of writing a procedure text. Their
products of writing revealed that they had problems
in using language and mechanic particularly using
small or capital letters, comma and full stop, using
appropriate words and terms. Besides, the data from
their journals showed that most of students agreed
that writing was difficult and they had problems in
writing procedure text.

Moreover, especially in IXB class in
academic year 2015/2016 the result of pre-test in
writing a procedure and a report text assumed that
this class had problems in writing texts which
covered using the language and the mechanics,
organizing the text and choosing appropriate
vocabulary. In writing procedure text 22 of 25
students or 88% got below the minimum passing
criterion which was 75. Meanwhile in writing
report text, 24 of 25 students or 96% got below the
minimum passing criterion. This implied that the
students had problem in writing and need the
teacher’s assistance in producing a text.

In line with this problem, a way to assist
the students producing valuable pieces of writing is
by providing supportive written feedback from
teachers (Gascoigne, 2004). The significance of
written feedback in the development of writing
skills has been considered as a central part which
indicates the quality of language learning and
teaching process (Carless, 2006; Emilia, 2012).

Feedback is crucial in supporting students’
writing process because of two reasons. First, it is
critical to assess students’ writing process (Emilia,
2012) which covers the strengths, the weaknesses
as an attempt to develop the students’ writing skills
(Mahfoodh, 2011). Second, it is crucial to
encourage students to be “more autonomous
writers” (Kim & Kim in Widyasari 2014).
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There were some studies conducted in line
with the effectiveness of teachers’ written feedback
(e.g Feris, 2003; Hamouda, 2011; Widyasari,
2014). However, to the researcher’s knowledge
there were limited researches on written feedback
undertaken in IX grade of Junior High School.
Particularly in IX grade of SMPN 1 Rambah Hilir
in academic year 2014/2015, it has never applied
written feedback from teachers in writing class. It
can be seen from the syllabi and the lesson plans in
that year showing there were no activities of giving
feedback in writing class.

Regarding the importance of writing and
the effectiveness of giving written feedback from
teacher on students’ writing, this study apply direct
feedback from the teacher to improve the students’
writing skill of procedure and report texts in IXB
class in academic year 2015/2016. The study aims
to explore the use of direct feedback on IXB
students’ writing skill of procedure and report texts.

RESEARCH METHODOLOGY
This study applied classroom action research since
the study was conducted to solve IXB classroom’s
problem which was writing procedure and report
texts. In this study, researcher acted as the teacher
who collaborated with a colleague. He was the
observer of learning activities who noted anything
happened in the classroom.

This action classroom research was
conducted in IXB class of SMPN 1 Rambah Hilir.
This class was chosen for two reasons; first the
result of their pre-test showed they had problem in
writing and second for getting an easy access
(McMillan & Schumacher, 2001, p.432) as in this
class, the researcher was their homeroom teacher.

This study was conducted from 18
Agustus to November 2015 which detailed schedule
as follows:
Table 3.1 The Schedule of the Classroom Action

Research
No Date Activity
1 18 - 29 August 2015 Planning of Cycle I
2 2, 21 and 23

September 2015
Action of Cycle I

3 2, 21 and 23
September 2015

Observing of Cycle
I

4 28 September – 2
October 2015

Reflection of Cycle
I

5 5 - 9 October 2015 Planning of Cycle
II

6 2, 4 and 9 November
2015

Action of Cycle II

7 2, 4 and 9 November
2015

Observing of cycle
II

8 14 – 30 November
2015

Reflection and
analyzing data of
cycle II

The participants of this study were 25 IXB students
in academic year 2015/2016 who consisted of 10
male students and 25 female students.

This study employed three data collection
techniques; document analysis, students’ journals
and classroom observation. Document analysis was
used to find out the result of students’ writing of
procedure and report text before and after the
students got direct feedback from the teacher. The
results of their writings were analyzed to know
whether or not direct feedback improved their
writing skill.

Meanwhile, the classroom observation was
conducted to find out the data of the learning
activity including the teacher’s and the students’
activities during the class. The classroom
observation was done by both researcher and an
observer who wrote down anything happened
during the classroom activities. It was done for
ensuring the validity of data and avoiding bias. For
getting the data, the observer noted what the
teacher’s did and said and what the students did and
said. This is based on the theory of McMillan &
Schumacher, (2001); Silverman, (2005).

Furthermore, the students’ journals were
utilized every meeting of learning activity to find
out the students’ opinion and feeling during the
learning activity in the classroom. Beside, the use
of students’ journals also to find out what the
students did in the classroom. The students’
journals were used for getting more accurate data of
what the students’ opinions, feelings and activities
during the learning process. The data gained from
the journal were aimed at triangulating the
inferences obtained from document analysis and
classroom observation.

Moreover, data analysis was done after
each cycle. The data from the students’ texts were
analyzed in two steps. The first step was collecting
the texts. The second was analyzing the data based
on the scoring rubric adapted from assessment of
writing by Kemendikbud 2014 (see in lesson plan,
appendix 1). The result of students’ writings were
calculated and compared to their minimum passing
criteria which is 75.

The data from classroom observation and
the students’ journals were analyzed after each
cycle to find out the students’ participation during
the classroom activity. It also aimed to triangulate
the data obtained from the students’ texts. The
result of data was used to reflect to the teaching
learning process for being continued and improved
in the second cycle.

Regarding the research procedure, this
research employed the model of Kemmis and
McTaggart in Cohen, Manion & Morisson (2005:
229) which was conducted in two cycles. Each
cycle consisted of three meetings. The model of this
action research consisted of four steps: planning,
acting, observing and reflecting. Before the first
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meeting was conducted, there was a pre-test. The
pre-test was conducted to get the students’
achievement on writing procedure and report texts.
The total of the meetings in this study were seven
which will be elaborated as follows:
Cycle I
The first cycle was done in three meetings. The
detail procedures of the cycle as follows:
1. Planning

In this step, the researcher did these following
actions.
a. Preparing the pre-test as instrument to

collect the data about the students’
achievement in writing procedure and report
text before teaching program was given.

b. Identifying the students ’problems in writing
procedure and report texts.

c. Preparing the suitable materials.
d. Making lesson plan.
e. Designing the scenario of teaching and

learning.
f. Preparing equipment needed in the scenario

of teaching and learning.
g. Developing an observation sheet.
h. Designing the schedule of classroom action

research.
2. Action

a. For brainstorming, the teacher asked some
questions related to procedure text.

b. The teacher reminded the students the
generic structures of a procedure text.

c. The teacher explained the aim of learning
activity which was the students enabled to
construct a procedure text.

d. The teacher showed a pack of a tea bag
which has an instruction of making a hot tea.

e. Next, based on the pack of tea bag, the
teacher showed to the students how to make
a glass of ice tea. In this activity, the teacher
invited the students to give their idea in
writing the text. In this activity, the teacher
ensured that the students have clear idea of
using imperative, adjective and sequencers.

f. After the students had good understanding of
the language features,  the students were
asked to write their own texts based on realia
given by the teacher in forms of a pack of
noodle, a sachet of white/black coffee, a can
of colour painting, a pack of ice cream
powder, etc.

g. The students showed their drafts to the
teacher.

h. The teacher gave a direct feedback toward
the students’ writings.

i. The students revised the texts based on the
teacher feedback and they might elaborate it.

j. The teacher edited the students’ second
writings and if their writings fulfilled the
criteria of scoring rubrics, the students were
asked to rewrite carefully and tidily their

writing into a piece of paper and freely
painted it. However, for those whose writing
still had many errors, they were asked to
revise and edit it.

k. The teacher graded the final writing based
on the scoring rubric in the lesson plan.

3. Observation
The observation was conducted during the
learning activity. It was done by an
English teacher of VII grade. She observed
and noted what happened during the
learning activities. The data taken from the
observation were considered to decide
doing the next step which was reflection.

4. Reflection
The reflection of cycle I was done based

on the result of data taken from observation which
was collected by the researcher and the observer.
The reflection of the first cycle was a consideration
whether or not the next step which was cycle 2 was
needed to be conducted.
Cycle II

Generally, the steps of Cycle II were quite
similar to the steps of Cycle I. However, the
significant difference was the text which was taught
in this cycle was Report text.

FINDINGS AND DISCUSSION
5.1 The findings of Cycle I

1. Planning
This step was done by preparing the

instruments, materials, media, lesson plans,
observation sheet and arranging the schedule of
teaching.

2. Action
This step was conducted at 2, 21, 23 September

2015. Since the approach which was applied in
School-based curriculum for Junior High School
was Genre based approach therefore teaching
writing was done after teaching listening, speaking
and reading skills. In this step, the text which was
learned was procedure text. In doing the action, the
researcher was assisted by an observer, an English
teacher of VII grade. The detailed teaching
activities are explained below.

1. Pre-activity
This step was begun with greeting, praying

and checking students’ attendance. The teacher
asked the students their understanding of procedure
text including the purpose, the generic structures
and the language features. Some students raised
their hands and responded to the teacher’s
questions. The teacher wrote down their answers on
her laptop and showed it through a slide projector.

Next, the teacher mentioned the objective
of learning for the three meetings which was
writing a procedure text. The teacher motivated the
students to work hard in writing the text. The
teacher reminded the students that writing was a
process then they did not need to worry about
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making mistakes since making mistakes is part of
learning. The teacher also reminded that in writing
there were processes of drafting, revising, and
editing. Therefore, the students had to discuss it
with the teacher. In this case, the teacher would be
the guide or the facilitator.

2. Main activity
In this step, the teacher showed a pack of

tea bag. Then she wrote down the instruction of
making hot tea on the laptop. Next, the teacher
showed to the students how to make a glass of ice
lemon tea. The teacher invited the students to
collaborate to produce the text together. This
activity aimed at showing the students that writing
needs process of writing, revising and editing.
Therefore they need to work hard and carefully.
Besides, they did not need to worry for making
errors and mistakes.

After the students had clear understanding
of the process of writing a text, they were asked to
write their own texts. They might use some packs
of food and drinks provided by the teacher such as a
pack of white coffee, a pack of noodle, a box of ice
cream powder. The teacher explained the
assessment criteria of writing for guiding students
in writing the text. During the writing process the
students might ask the teacher’s help in providing
appropriate vocabularies. After the first draft was
done, the students showed their texts to the teacher.
In this step, the teacher gave direct feedback related
to focus-form feedback and content-form feedback.
Then, the students were asked to revise their texts
based on the feedback given by the teacher. After
revising, the students showed their second drafts to
the teacher.  When they were considered lack of
mechanical mistakes like punctuation,
capitalization, word forms, etc the texts were
replaced to a piece of paper then the students might
paint it. However, for those whose texts still had
many mistakes, they needed to revise it. These
activities were done in three meetings.

3. Post-activity
In this step, the teacher asked students’

reflection toward the learning process.

4. Observation
The classroom observation which was

done both by the teacher and an observer revealed
these following data.

1. In pre-activity
When the teacher asked the purpose and

the generic structure of procedure text, most of
students were able to respond them correctly. They
paid attention to the teacher’s explanation of
assessment criteria of writing.

2. In main activity
The data based on the classroom

observation revealed that when the teacher showed
a pack of tea bag, the students responded it
positively. A student made a joke like saying he

wanted a glass of tea and the teacher said okay
while smiling widely. The next, the teacher showed
the process of writing making a glass of ice lemon
tea. In this step the students were invited to share
their idea and some of them were enthusiastically
participated. Generally, most of them seemed enjoy
the learning activity.

However, when the teacher asked students
to write their own texts, some male students
initially showed reluctance in writing. Some
students who started writing their first drafts
seriously, most of them were female students. The
teacher approached male students and asked their
problems. One of them said “payah ma’am, ga
bisa.”(It’s difficult, I can’t do it). Then the teacher
patiently helped them writing as presented here

T: Insya Allah bisa, ayo sini ibu tunjukin
kalo kamu bisa. (If Allah willing, you
can do it, let me show you that you can
do it.

In this activity, the teacher motivated the
students to have spirit. Here, the teacher also
showed the process of drafting by deletion of
incorrect word form and taking some vocabularies
provided in a media as stated as follow.

T: Ini ada, it is ready to serve (Look at this
sentence, it is ready to serve)

The excerpt shows that the teacher gave direct
feedback by deletion of incorrect word-form.

During the learning activity, exactly in the
second meeting when the teacher checked the
students’ writings, some male students were busy
playing with their friends. This made the teacher
got angry. Moreover, the students have not finished
their texts. The teacher reminded them the
importance of writing skill for their academic and
asked them to finish their writings.

Meanwhile, some students seemed unconfident
to show their drafts to the teacher but the teacher
kept persuading them to submit their texts as found
in these following excerpts.

T: Yo, mana lagi nih teksnya, Meli sudah
selesai? (Come on show me your texts,
Meli, have you done your writing?)

S1: Belum bu, masih jelek (not yet, ma’am. It is
still a bad text)

S2: Ma’am, kalo belum selesai teks nya boleh
nanya ga? (Ma’am can we show you our
incomplete texts?)

T: Boleh... ayo sini bawa teks nya kesini.
Salah kan biasa, namanya juga belajar.
(Why not? Take it here. Don’t worry of
making mistakes. Mistake is part of
learning, isn’t?

The excerpts revealed the teacher motivated
students to write without feeling worry of making
mistakes. It also implied that the students felt
unconfident with their writings.

In line with the result of students’ writing
scores of cycle I, it can be described as follows:
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Chart 4.1 The Result of Students’ Writing
Scores of Cycle I

Chart 4.1 shows that there are 3 students get
97, 4 students get 93, 9 students get 90, 8 students
get 80 and 1 student get 77. The most frequent
score is 90. The mean of students’ score is 89.8. It
indicates that all students reach the minimum
passing criteria.

5. Reflection
The reflection of teaching and learning

process in cycle I is presented as follows.
1. Questioning in pre-activity related to purpose

and generic structure of procedure text aimed
at ensuring the students have clear
understanding of organization of a procedure
text. In this activity some students responded
to the teacher’s questions which showed they
participated actively in the learning process.

2. During main activity in the second meeting,
there were some students who did not involve
in the learning process, they made noises and
did not write a text. Based on their journals, it
was written that they did not write a text
because they thought it was very difficult to
start writing. However, since the teacher
guided them gradually, all of them then were
able to submit their final drafts in the third
meeting.

3. The result of the students’ writing showed that
all students got more than 75. Meanwhile, the
average score of students’ writings was 89.8
which meant reaching the minimum passing
criteria. Since 100% students reached the
minimum passing criteria, the cycle I was
considered succeed. However for having more
accurate data of using direct feedback in
improving students’ writing skill and the lack
of participating of few students in writing
process, then the researcher continued the
study to the next cycle.

5.2 The findings of Cycle II
1. Planning

The planning of cycle II was arranged
based on the findings in the cycle I. In this step, the
researcher prepared materials relate to teaching
report text by browsing to internet. The materials

were information and explanation of some fruits
like banana, apple, orange, mango. Most of them
were adopted from www. wikipedia. The materials
were chosen based on the result of discussion
among the teacher and students in the previous
meeting. Besides, the teacher prepared power point
slide shows which would be needed to remind the
purpose and generic structure of report text.
Furthermore, revising some activities in lesson
plans were done considering the result of
observation in cycle I. The revision was made to
involve the students’ participation more actively
and assisted the students who got difficulties to start
writing a text.

2. Action
In this step, the text which was learned

was report text. As in cycle I, in doing the action,
the researcher was assisted by the same observer,
the English teacher of VII grade. The detailed
teaching activities are explained below.

1. Pre-activity
Generally this step was similar to what

was done in cycle I. It was begun with greeting,
praying and checking students’ attendances. The
teacher asked the students their understanding of
report text including the purpose, the generic
structures and the language features. Then the
teacher showed the slide shows of the purpose and
the generic structure of report text.

Next, the teacher mentioned the objective
of learning for the three meetings which was
writing a report text. The teacher explained the
assessment criteria. She added the seriousness of
working in the assessment criteria. She asked the
students who got problem in writing to come to her
or put their hands to get some helps. The teacher
reminded the students that they did not need to
worry about making mistakes since making
mistakes is part of learning. The teacher also said
that in writing there were processes of drafting,
revising, and editing.

2. Main activity
In this step, initially the teacher showed an

orange. Next, she invited the students to mention
what they know about orange. Most of students
shared their opinions in bahasa Indonesia. Then, the
teacher contributed an article taken from www.
Wikipedia.org about banana. Teacher wrote the
information including the vocabularies in the laptop
showed through a slide projector.

Next, the teacher showed to the students
how to write a text about orange. The teacher
invited the students to collaborate to produce the
text together. This activity aimed to show the
students the processes of writing including drafting,
revising and editing. The teacher invited the
students who did not actively participate in cycle I
to share their opinion and their confusion.

After the students had clear understanding
of the process of writing a text, they were asked to
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write their own texts. They might use some articles
provided by the teacher about orange, apple,
mango, and coconut. The teacher explained the
assessment criteria of writing for guiding students
in writing the text.

The next activities were quite similar to
what were conducted in main- activity of cycle I
which was the students wrote a report text and the
teacher gave direct feedback. After getting direct
feedback, the students had to revise it and showed it
to the teacher to get second feedback.  2 students
got twice direct feedback while 23 students got
three times. So, the two students had submitted
their text in the third meeting.

3. Observation
The classroom observation which was

done both by the teacher and an observer showed
findings as follow:

1. In pre-activity
As found in cycle I, when the teacher

asked the purpose and the generic structure of
report text, most of students were able to respond
them correctly. They also paid attention to the
teacher’s explanation of assessment criteria of
writing.

2. In main activity
Compared to the main activity in cycle I,

most of the students involved in the process of
learning more actively and seriously. The teacher
pointed some students to respond to her questions.
This made the students had to prepare their
answers. The teacher sometimes invited the
students who got problems in cycle I to share their
idea freely without worrying of making mistakes.
Generally, most of them looked fun.

When the teacher asked students to write
their own texts, all students showed their efforts in
writing. They looked confident to share their
confusion and idea to the teacher. Some students
even asked questions and came to the teacher’s
table to get some helps. The same with what
happened in cycle I, the teacher gave direct
feedback in form of focus-form and content-form
feedback. The teacher deleted the mistakes and
provided the correct one.

Moreover, 24 students submitted their
final texts on time, only 1 student who did not do it.
In line with the result of students’ writing scores in
cycle I, they can be seen in diagram 4.1 as follows:

Diagram 4.2 The Result of Students’
Writing Scores of Cycle II

Diagram 4.2 revealed that there are 2
students who get 97 as the highest score in cycle II.
There are 5 students who get 93, 10 students who
get 80 and 1 student who get 70. The most frequent
score in this cycle is 87. The mean of score is 86.
This indicates that only one student who did not
pass the minimum passing criteria.

4. Reflection
The reflection of teaching and learning

process in cycle II are presented as follow:
1. Questioning in pre-activity related to purpose

and generic structure of report text aimed at
ensuring the students have clear understanding
of organization of a report text. In this step,
the students showed their involvement in the
learning process actively.

2. During the main activity, all students
performed their best effort in writing texts. All
of them worked seriously. They looked more
confident to ask for help from the teacher
relate to their writings. They also accepted the
teacher’s feedback well. This finding
supported by the finding on the students’
journals. It was found that most of them felt
enjoy the activity in writing a text because
they thought writing was important for them.
Besides, the teacher’s way in giving direct
feedback made them feel comfortable.

3. The result of the students’ writings showed
that 24 students got more than 75 and only one
student who got below 75. Meanwhile, the
average score of students’ writings was 86
which meant most of them reached the
minimum passing criteria, and only one who
did not.

Based on the above description, it revealed
that the students’ participation in the learning
activity improved. Meanwhile, compared to the
scores of cycle I the scores of cycle II were lower.
It might happen since the level of difficulty of
writing a report text is higher than that of writing a
procedure text. However, compared to the students’
first writings, their final texts were much better. It
means that there was an improvement in their
writing skill. For the only one student who got
below 75 the teacher provided extra-time after
school for helping him in writing.
5.3 The Discussion of Findings

This sub section presented the discussion
of findings in cycle I and cycle II. The findings
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were based on the data from the students’ texts, the
observation sheet, and the students’ journals. Based
on the research question which is whether or not
direct feedback improves IXB students’ writing
skill of procedure and report texts, the following
discussion are as follows.

IXB students’ writing of procedure text at
the beginning of cycle I showed that there were
many errors done by the students. Generally, the
errors related to mechanics such as capitalization,
punctuation, word-form, the use of language, and
appropriate words. The mean score of students was
57.8. After getting direct feedback from the teacher,
the mean score of students increased to 89.8.
Besides, in pre-test only 3 students who reached the
minimum passing criteria but the post-test showed
all students reached the minimum passing criteria.

Meanwhile the IXB student’s writing of
report text in cycle II, before the treatment showed
the result of mean score was 54 and after having
treatment, it became 86. Moreover, the result of
post-test showed that 24 students reached the
minimum passing criteria and only one who did
not. These findings showed that direct feedback
improved the students’ writing skill of procedure
and report text. The findings supported the theories
that direct feedback can assist students’ writing
skill (Hyland, 2003; Hyland & Hyland 2006)

Regarding the characteristic of classroom
action research which is not only emphasizing the
result of the research but also students’
participation in the learning process, this research
discussed students’ participation in cycle I and II in
general.

The findings from the classroom
observation and students’ journals described that
most of students showed positive response toward
the use of direct feedback. In cycle I some students
did not participate actively in learning process but
in cycle they did it. In cycle I some students seemed
unconfident to show their texts to get feedback
from the teacher, however in cycle II they were
confident to ask for help and show their texts to the
teacher. Moreover in cycle II some students have
been independent to correct their own errors. This
is in line with Hyland & Hyland (2006) theory
which stated that direct feedback can build
students’ confidence in producing writing.

Moreover, from the classroom observation
it showed that in cycle II the teacher paid more
attention to some students who had writing problem
in cycle I. Besides, she also asked two high
achievers students to help their friends in writing.
The finding is in line with Coffin, et al, (2003) who
mentioned that feedback aims at assisting teacher to
identify those who need more help in writing.

Furthermore, the students participated
actively in the learning activity since they enjoyed
the activity as written in one of students’ journals.

S7: ....I felt happy today. We learned how to write
a report text. The teacher helped us in writing.
She corrected the mistakes...

The excerpt revealed that the student enjoyed
the writing activity. She learned how to write a text
since the teacher provided direct feedback. This
finding supports the previous theory (Anh in
Widyasari, 2014) which stated that direct feedback
helps students to improve students’ writing
accuracy and giving students knowledge of self-
editing.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION
As mentioned in the previous subsection,

this classroom action research was intended to find
out whether or not direct feedback method
improves IXB students’ writing skill of procedure
and report texts.

The findings showed that the use of direct
feedback method improved IXB students’ writing
skill of procedure and report texts. It was indicated
by the result of students’ scores of final writings
which were better than their first writings.
Moreover, the students’ participation improved in
cycle II compared to in cycle I. It was indicated by
none of students who did not involve in the process
of writing report text.

However, there were some limitations
found in this research. First, the research question is
only focus on whether or not direct feedback
method improves IXB writing skill of procedure
and report texts. So, it does not explore more about
how or why direct feedback improves students’
writing skill. Second, since it was a classroom
action research, the result of research cannot be
generalized. Third, the observer of this study
observed this study for 4 meetings, he missed the
second meeting of cycle I and the first meeting of
cycle II.

Based on the research findings, some
recommendation are proposed to English teachers
and other researchers who are interested in the
study of written feedback particularly direct
feedback.

First, for English teachers, it is suggested
to apply direct feedback in teaching writing.
Second, for further researchers, it is recommended
to investigate further researches such as
investigating how direct feedback enhances
students’ writing skill.

BIBLIOGRAPHY
Coffin, C., et all (2003). Teaching Academic

Writing: A Toolkit for Higher education.
London: Routeldge.

Cohen, Louis., Manion, Lawrence., & Morisson,
Keith. (2005). Research Method in
Education. New York: Routledge Falmer.

Derewianka, B. (2004). Exploring How texts Work.
Newtown: PETA.

Dinham, S. (2008). Powerful teacher feedback.
Synergy, 6 (2), 35-38.

180

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Emilia, E. (2012). Menulis Thesis dan Disertasi.
Bandung: Alfabetha.

Fathman, A. & Whalley, E. (1981). Analyzing
Revision. College Composition and
Communication, 31 (4), 400-414.

Ferris, D.R. (2003). Response to students writing:
Implications for second-language students.
Nahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
Inc.

Ferris, D.R. (2011). Treatment of Error in Second
Language Student Writing. Ann Arbor: The
university of Michigan.

Foong, K. P. 1999. Teaching writing: A look at
purposes, writing tasks, and implications.
The English Teacher, 28, 2-5.

Gascoigne, C. (2004). Examining the effect of
feedback in beginning l2 compositon. Foreign
Language Annals, 37 (1), 71 -76.

Hamouda, A. (2011). A study of students’ and
teachers’ preferences and attitudes toward
correction of classroom written errors in Saudi
EFL context. English Language Teaching, 4
(3), 128-141.

Hyland, K. (2003). Second Language Writing.
Cambridge: Cambridge University Press.

Hyland, K & Hyland, F. (2006). Feedback in
Second Language Writing. Context and Issues.
New York: Cambridge University Press.

Mahfoodh, O.H.A (2011). A qualitative case study
of EFL student’s affective reactions to and
perceptions of their teachers’ written
feedback. English Language Teaching. 4 (3),
14-15.

McMillan, J.H., and Schumacher, S. (2001) Fifth
Edition Research in Education; A Conceptual
Framework. New York: Pricilla McGeelion.

Silverman. (2005). Doing Qualitative Research. A
Practical handbook. London: Sage
Publications Ltd.

Weigle, S. C. 2002. Assessing Writing. Cambridge:
Cambridge University Press

Widyasari, Yessy (2014). A Teacher’s Written
Feedback on Sstudents’ Writing. Thesis in
FBS Indonesia University of Education.
Unpublished.

181

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS
MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH UNTUK

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH
DAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA

SMP NEGERI 27 MEDAN

Novia Susanti
Email: susantinovia101189@gmail.com

Abstrak

Akar masalah dalam penelitian ini adalah kenyataan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa masih rendah, dan pembelajaran matematika yang terjadi selama ini kurang menekankan pada
usaha memampukan siswa mengonstruksi pengetahuan, sehingga siswa kesulitan berkoneksi secara matematis
dan memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran
berdasarkan masalah yang valid dan efektif serta dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan
koneksi matematis. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada model
pengembangan Four-D. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-4 untuk uji coba 1 dan
setelah perangkat dianalisis dan direvisi kemudian dilakukan uji coba 2 di kelas VIII-3 SMP Negeri 27 Medan.
Perangkat yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu RPP, buku petunjuk guru, buku siswa, lembar aktivitas
siswa (LAS) serta tes kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis. Perangkat pembelajaran
memenuhi kriteria kevalidan dengan predikat valid sebelum diuji cobakan. Pada uji coba 1 belum diperoleh
perangkat yang efektif karena kriteria efektif yang pertama yaitu ketercapaian kemampuan pemecahan masalah
dan kemampuan koneksi matematis siswa belum terpenuhi, maka dilanjutkan ke uji coba 2. Temuan hasil
penelitian yakni: 1) perangkat pembelajaran yang dihasilkan, berupa: rencana pembelajaran, buku petunjuk guru,
buku siswa, lembar aktivitas siswa, dan tes kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis telah
memenuhi kriteria valid dan efektif. Keefektifan perangkat pembelajaran disimpulkan berdasarkan pada: (i)
persentase ketercapaian kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematis siswa yaitu 88,89% dari 36
siswa yang mengikuti tes. (ii) ketercapaian persentase waktu ideal untuk setiap kategori aktivitas siswa, (iii)
respons siswa terhadap komponen dan kegiatan pembelajaran adalah positif. 2) kemampuan pemecahan masalah
dan kemampuan koneksi matematis siswa dengan menggunakan perangkat pembelajaran berbasis model
pembelajaran berdasarkan masalah mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Pembelajaran Berdasarkan Masalah.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan salah satu ilmu yang

dipelajari pada setiap jenjang pendidikan mulai dari
tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)
sampai ke Perguruan Tinggi. Matematika juga
dijadikan salah satu syarat dalam menentukan
kelulusan siswa. Matematika juga merupakan
pengetahuan dasar yang diperlukan untuk menunjang
keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan yang
lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika
memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia
pendidikan.

Mengingat pentingnya peranan matematika,
maka perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran matematika khususnya dan
kualitas pendidikan pada umumnya. Pemerintah telah
melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan, salah satu upaya tersebut adalah
dengan pemberlakuan kurikulum baru (kurikulum
2013) atau penyempurnaan terhadap kurikulum
sebelumnya. Namun, mutu pendidikan belum sesuai
dengan yang diharapkan.

Salah satu indikator yang menunjukkan mutu
pendidikan di Indonesia cenderung rendah adalah
hasil penilaian-penilaian internasional mengenai
prestasi belajar siswa khususnya matematika. Hasil
TIMSS dan PISA menunjukkan bahwa prestasi belajar
matematika siswa masih rendah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak
terlepas dari sesuatu yang namanya masalah, sehingga
pemecahan masalah merupakan fokus utama dalam
pembelajaran matematika. Oleh karena itu pemecahan
masalah dijadikan sebagai tujuan umum pengajaran
matematika. Launcher (dalam Wardhani, dkk 2010:
36) menyatakan bahwa “pemecahan masalah
merupakan suatu keterampilan yang perlu diajarkan,
dan guru matematika harus membuat suatu usaha
untuk hal itu”. Namun kenyataan yang terjadi
dilapangan sangatlah berbeda. Krismanto dan Wibawa
(2010: 1) yamg menyatakan bahwa “banyak guru yang
masih mengalami kesulitan menyelenggarakan
pembelajaran agar siswa memiliki kemampuan
memecahkan masalah seperti tuntutan. Siswapun
banyak yang mengalami kesulitan dalam memecahkan
masalah matematika”.
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Sejalan pendapat-pendapat di atas, hal yang
tidak jauh berbeda ditemukan di lapangan berdasarkan
hasil observasi pada bulan Januari tahun 2015 yaitu
pada siswa kelas VIII SMPN 27 Medan. Ditinjau dari
segi siswa, kemampuan pemecahan masalah dan
kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah.

Ditinjau dari segi guru, guru tidak
membiasakan pembelajaran yang menyajikan soal-
soal pemecahan masalah. Selain itu pembelajaran
matematika yang terjadi selama ini kurang
menekankan pada usaha memampukan siswa
mengonstruksi pengetahuan serta pembelajaran masih
didominasi oleh guru akibatnya siswa kurang aktif
selama pembelajaran berlangsung.

Jika ditinjau dari segi perangkat pembelajaran
yang dirancang dan digunakan oleh guru belum
mengarah pada perangkat yang memfasilitasi siswa
membangun pengetahuannya sendiri, guna terciptanya
pembelajaran yang lebih bermakna.

Untuk mengatasi rendahnya kemampuan
pemecahan masalah dan koneksi matematis siswa
maka diperlukan suatu model pembelajaran, dimana
karakteristik dan langkah-langkah model tersebut
harus dapat membelajarkan kemampuan pemecahan
masalah dan koneksi matematis siswa serta sesuai
dengan tuntutan kurikulum. Salah satu model
pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan kurikulum
2013 dan memiliki karakteristik yang cocok untuk
mengatasi masalah yang ditemukan dilapangan adalah
model pembelajaran berdasarkan masalah.

Model pembelajaran berdasarkan masalah
merupakan pendekatan pembelajaran peserta didik
pada masalah autentik (nyata) sehingga peserta didik
dapat menyusun pengetahuannya sendiri,
menumbuhkembangkan keterampilan yang tinggi dan
inkuiri, memandirikan peserta didik, dan
meningkatkan kepercayaan dirinya (Trianto, 2011:
92). Model pembelajaran berdasarkan masalah (PBM)
adalah salah satu pembelajaran yang berpusat pada
siswa dan guru sebagai fasilitator. Model
pembelajaran berdasarkan masalah memiliki lima
karakteristik (Hosnan, 2014: 300), yaitu (1) pengajuan
masalah atau pertanyaan, (2) keterkaitannya dengan
berbagai masalah disiplin ilmu, (3) penyelidikan yang
autentik, (4) menghasilkan dan memamerkan
hasil/karya, dan (5) kolaborasi. Berdasarkan definisi
dan karakteristik dari model pembelajaran berdasarkan
masalah ini, memungkinkan akan adanya peluang
untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dan kemampuan koneksi matematis siswa.

Perangkat pembelajaran merupakan bagian
yang penting dari sebuah proses pembelajaran.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun
2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20
menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran
yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran”. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun
2005 pasal 20. Pada peraturan tersebut diisyaratkan

agar guru memiliki kompetensi profesional
mengembangkan materi pelajaran. Berdasarkan
peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya perangkat pembelajaran dan
guru merupakan suatu komponen penting dalam
kegiatan pembelajaran. Keduanya memiliki fungsi
yang saling terkait satu sama lain.

Namun kenyataan yang diperoleh dilapangan,
guru belum merancang perangkat pembelajaran (RPP,
buku petunjuk guru, buku siswa, LAS dan tes
kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis) secara spesifik sesuai dengan karakteristik
dan kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa yang rendah. RPP yang dirancang
RPP oleh guru belum menggambarkan kegiatan-
kegiatan yang mengaktifkan siswa serta belum terlihat
membelajarkan kemampuan pemecahan masalah dan
koneksi matematis siswa. Buku teks yang digunakan
tidak diawali dengan masalah yang dapat melatih
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Contoh soal dan latihan yang ada pada buku teks yang
digunakan belum mengandung indikator-indikator
kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa. Selanjutnya LAS yang digunakan
berisi soal-soal latihan bukan memuat masalah yang
dapat melatih kemampuan berpikir siswa, belum dapat
mengaktifkan dan melatih siswa bekerja mandiri.

Berdasakan permasalahan-permasalahan di
atas, diperlukan suatu perangkat yang berlandaskan
model PBM untuk dapat mengatasi rendahnya
kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa. Namun pada kenyataannya,
perangkat yang telah disusun oleh guru belum memuat
suatu model pembelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan siswa. Selanjutnya  perangkat yang disusun
oleh guru belum memuat komponen-komponen yang
membelajarkan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa.

Setiawan, dkk (2012) melakukan penelitian
pengembangan dengan judul pengembangan
perangkat pembelajaran  matematika dengan
pendekatan Problem Based Learning untuk
meningkatkan keterampilan Higher Order Thinking.
Higher Order Thinking yang dimaksud pada
penelitian Setiawan ini adalah berpikir kritis dan
berpikir kreatif. Berdasarkan hasil penelitiannya
diperoleh perangkat pembelajaran matematika materi
bangun ruang sisi datar dengan pendekatan Problem
Based Learning untuk meningkatkan keterampilan
Higher Order Thinking yang valid dan efektif.
Temuan lain yaitu berdasarkan pelaksanaan
pembelajaran dengan kriteria efektif diperoleh
keterampilan Higher Order Thinking siswa kelas
perlakuan lebih tinggi dibandingkan Higher Order
Thinking siswa kelas kontrol.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu
dan masalah-masalah yang ditemukan dilapangan,
maka dibutuhkan suatu perangkat pembelajaran yang
karakteristik dan langkah-langkahnya sesuai dengan
kebutuhan siswa serta dapat meningkatkan
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kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa. selanjutnya perangkat tersebut juga
nantinya dapat digunakan oleh guru dalam proses
pembelajaran. Maka dari itu, peneliti mengembangkan
perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah untuk meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah dan koneksi matematis siswa.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian pengembangan (depelopment research).
Model pengembangan yang digunakan adalah model
4-D Thiagarajan. Pengembangan perangkat
pembelajaran ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap
pendefinisian (define), tahap perencanaan (design),
tahap pengembangan (develop) dan tahap penyebaran
(disseminate).

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VIII SMP Negeri 27 Medan. Sedangkan
objeknya adalah perangkat pembelajaran berbasis
model pembelajaran berdasarkan masalah pada materi
bangun ruang sisi datar yang dikembangkan.

Kegiatan dalam tahap pendefinisian (define)
adalah analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis
konsep, analisis tugas dan spesifikasi tujuan pelajaran.
Kegiatan pada tahap perencanaan (design) adalah
penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format
dan desain awal perangkat pembelajaran. Kegiatan
pada taham pengembangan (develop) adalah
memvalidkan perangkat hingga uji coba lapangan.
Dan terakhir kegiatan pada tahap penyebaran
(disseminate) adalah penyebaran pada sekolah
penelitian.

Uji coba I dilaksanakan di kelas VIII.4
sebanyak 37 orang siswa. Sedangkan uji coba II
dilaksanakan di kelas VIII.3 sebanyak 36 orang siswa.
Data yang diperoleh pada uji coba I sebagai bahan

revisi ke uji coba II. Perolehan hasil tes dari uji coba I
dan uji coba II digunakan untuk melihat peningkatan
kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa.

HASIL PENELITIAN
Dalam mengembangkan perangkat

pembelajaran dengan menggunakan model
pengembangan Thiagarajan, Semmel dan Semmel
ditempuh melalui 4 tahapan yang selanjutnya lebih
dikenal dengan singkatan 4D yaitu define, design,
develop, dan disseminate. Akhir dari pengembangan
ini adalah menghasilkan produk berupa perangkat
pembelajaran yang mencakup rencana pelaksanaan
pembelajaran, buku petunjuk guru, buku siswa,
lembar aktivitas siswa serta tes kemampuan
pemecahan masalah dan koneksi matematis. Namun
dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini
harus diuji kualitasnya, seperti kevalidannya dan
keefektifannya.

Validitas Perangkat Pembelajaran Berbasis Model
Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Perangkat pembelajaran yang telah disusun
melalui tahapan define dan design yang berupa draf I
diuji terlebih dahulu kevalidannya. Berikut ini akan
disajikan secara pada tabel 1 ringkasan rangkuman
hasil penilaian validasi dari tim ahli.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran

No Objek yang dinilai
Nilai rata-rata
total validitas

Tingkat
Validasi

1
2
3
4

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Buku Guru (BG)
Buku Siswa (BS)
Lembar Aktifitas Siswa (LAS)

4,31
4,26
4,35
4,30

Valid

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil
validasi untuk masing-masing komponen perangkat
pembelajaran yang dikembangkan dengan
menggunakan model pembelajaran berdasarkan
masalah berada pada kategori “valid” dengan nilai
rata-rata masing-masing komponen yaitu 4,31, 4,26,
4,35, dan 4,30.

Keefektifan Perangkat pembelajaran Berbasis
Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah

Untuk menentukan keefektifan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini,
dilihat dari tiga indikator yaitu dari ketercapaian
kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa secara klasikal, aktivitas siswa

memenuhi kriteria batas tokeransi waktu ideal yang
ditetapkan, dan respon positif siswa. Berikut ini akan
disajikan pembahasan untuk masing-masing indikator
dalam mengukur atau melihat keefektifan perangkat

pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah.

1) Ketercapaian Kemampuan Pemecahan
Masalah Dan Koneksi Matematis Siswa

Berdasarkan hasil analisis data ketercapaian
kemampuan pemecahan masalah secara klasikal yang
diperoleh selama uji coba I dari 37 orang siswa
sebesar 48,65% pada pretes dan 72,97% pada postes.
Sedangkan pada uji coba II dengan subjek sebanyak
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36 orang siswa sebesar 88,89% baik pada pretes
maupun postes. Sedangkan untuk kemampuan koneksi
matematis pada uji coba I sebesar 62,16% pada pretes
dan 67,57% pada postes. Sedangkan pada uji coba II
sebesar 86,11% pada pretes dan 88,89% pada postes.

Berikut ini akan dijabarkan pada tabel 2 dan
tabel 3 jumlah siswa yang mencapai kemampuan
pemecahan masalah dan koneksi matematis siswa
secara klasikal pada uji coba I dan uji coba II.

Tabel 2. Jumlah Siswa yang Tuntas pada Kemampuan Pemecahan Masalah Uji Coba I dan Uji Coba II
No Keterangan Uji Coba

I
Uji Coba

II
Pretes Postes Pretes Postes

1 Tuntas 18 27 32 32
2 Tidak Tuntas 19 10 4 4

Jumlah 37 37 36 36

Tabel 3. Jumlah Siswa yang Tuntas pada Kemampuan Koneksi Matematis Uji Coba I dan Uji Coba II
No Keterangan Uji Coba

I
Uji Coba

II
Pretes Postes Pretes Postes

1 Tuntas 23 25 31 32
2 Tidak Tuntas 14 12 5 4

Jumlah 37 37 36 36

Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat
disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah
dan koneksi matematis siswa secara klasikal pada uji
coba I belum memenuhi kriteria efektif. Sedangkan
pada uji coba II telah memenuhi kriteria efektif.
Selanjutnya pada tabel 2 dan 3 juga ditunjukkan
bahwa kemampuan pemecahan masalah dan koneksi
matematis siswa secara klasikal juga mengalami
peningkatan dari uji coba I ke uji coba II.

2) Aktivitas Siswa
Berdasarkan analisis data pencapaian waktu

ideal aktivitas siswa telah memenuhi kriteria batas
toleransi waktu ideal yang telah ditetapkan. Pada tabel
4 dan 5 berikut disajikan persentase waktu ideal
aktivitas siswa untuk setiap kategori aktivitas pada uji
coba I dan II.

Tabel 4. Rata-rata Persentase Waktu Aktivitas Siswa Uji Coba I
Pertemuan Persentase Rata-Rata Waktu Aktivitas Siswa untuk Setiap Kategori (%)

1 2 3 4 5
I (2 x 40’) 23,96 10,94 27,08 31,77 6,25
II (2 x 40’) 25,52 11,98 27,6 29,69 5,21

III (2 x 40’) 21,88 13,02 29,17 30,73 5,21
IV(2 x 40’) 24,48 9,9 29,17 30,73 5,73
Rata-rata
Persentase 23,96 11,46 28,26 30,73 5,60

Tabel 5. Rata-rata Persentase Waktu Aktivitas Siswa Uji Coba II
Pertemuan Persentase Rata-Rata Waktu Aktivitas Siswa untuk Setiap Kategori (%)

1 2 3 4 5
I (2 x 40’) 24,38 10,63 26,88 33,13 5
II (2 x 40’) 23,75 14,38 26,88 30,63 4,38

III (2 x 40’) 22,5 13,75 30,63 29,38 3,75
IV(2 x 40’) 23,13 13,13 31,25 30 2,5
Rata-rata
Persentase 23,44 12,97 28,91 30,79 3,91

3) Respon Siswa
Berikut ini pada tabel 6 akan disajikan hasil

angket respon siswa pada uji coba lapangan I dan uji
coba II.
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Tabel 6. Rata-Rata Persentase Respon Siswa

No Aspek
Uji Coba

I II
1 Pernyataan senang terhadap komponen perangkat pembelajaran 92,97% 91,67%
2 Pernyataan baru terhadap komponen perangkat pembelajaran 81,08% 87,78%

3 Pernyataan berminat terhadap komponen perangkat pembelajaran 91,89% 94,44%
4 Pernyataan mudah memahami komponen perangkat pembelajaran 87,84% 93,06%

5 Pernyataan ketertarikan komponen perangkat pembelajaran 95,95% 97,22%

Rata- rata Total 89,94% 92,83%

Dari tabel 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan perangkat
pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah dapat menumbuhkan minat dan
ketertarikan siswa untuk memotivasi dirinya dalam
pembelajaran matematika sehingga berdampak positif
terhadap hasil belajarnya khususnya dalam
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan
konesi matematis.

Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis

Peningkatan kemampuan pemecahan masalah
dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa, baik
nilai rata-rata total maupun nilai rata-rata untuk setiap
indikator. Peningkatan untuk setiap indikator
kemampuan pemecahan masalah dari uji coba I ke uji
coba II disajikan pada tabel 7. berikut.

Tabel 7. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Perindikator Pada Uji Coba 1 dan Uji
Coba II

No. Indikator Nilai Rata-Rata Peningkatan
Uji coba 1 Uji coba 2

1. Memahami masalah 3,685 3,955 0,26
2. Merencanakan pemecahan masalah 3,015 3,435 0,42
3. Menyelesaikan masalah 2,735 3,13 0,395
4. Memeriksa kembali jawaban yang

diperoleh
2,04 2,455 0,415

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dari
uji coba I ke uji coba II mengalami peningkatan untuk
setiap indikator.

Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis

Peningkatan kemampuan koneksi matematis
dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa, baik
nilai rata-rata total maupun nilai rata-rata untuk setiap
indikator. Peningkatan untuk setiap indikator
kemampuan koneksi matematis dari uji coba I ke uji
coba II disajikan pada tabel 8. berikut.

Tabel 8. Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Perindikator Pada Uji Coba 1 dan Uji Coba II
No. Indikator Nilai Rata-Rata Peningkatan

Uji coba 1 Uji coba 2
1. Koneksi antar konsep, prinsip dalam

matematika
3,285 3,665 0,38

2. Koneksi matematika dengan disiplin
ilmu lain

2,31 2,97 0,66

3. Koneksi matematika dengan
kehidupan sehari-hari

2,755 3,705 0,95

Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa
kemampuan koneksi matematis siswa dari uji coba I
ke uji coba II mengalami peningkatan untuk setiap
indikator.

Aktivitas Siswa

Berdasarkan analisis data aktivitas siswa
diperoleh hasil bahwa perangkat pembelajaran
berbasis model pembelajaran berdasarkan masalah
yang dikembangkan dapat mengaktifkan siswa. Hal ini
dapat dicermati dari rata-rata persentase waktu
aktivitas siswa selama pembelajaran pada ujicoba 1
dan 2 yang disajikan pada gambar 1 berikut.
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Gambar 1. Diagram Persentase Waktu Aktivitas Siswa pada Uji Coba 1 dan 2

Respon Siswa
Berdasarkan analisis data respon siswa

diperoleh hasil bahwa perangkat pembelajaran
berbasis model pembelajaran berdasarkan masalah
yang dikembangkan mendapat respon yang positif dari

siswa, sehingga memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat dicermati dari rata-rata
persentase respon siswa pada uji coba 1 dan 2 yang
disajikan pada gambar 2.

Gambar 2. Diagram Persentase Respon Siswa pada Uji Coba 1 dan 2

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah memenuhi kriteria valid dan
efektif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Setiawan, dkk (2012)  berdasarkan hasil penelitiannya
diperoleh perangkat pembelajaran matematika materi
bangun ruang sisi datar dengan pendekatan Problem
Based Learning yang dapat meningkatkan
keterampilan Higher Order Thinking siswa.

Kemampuan pemecahan masalah matematis
siswa mengalami peningkatan dengan penerapan
perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah yang dikembangkan. Selanjutnya
kemampuan koneksi matematis siswa juga mengalami
peningkatan dengan penerapan perangkat
pembelajaran berbasis model pembelajaran
berdasarkan masalah yang dikembangkan. Hal ini
sejalan dengan penelitian Permana & Sumarmo (2007)
bahwa kemampuan koneksi matematik siswa melalui
pembelajaran berbasis masalah lebih baik daripada
koneksi matematik siswa melalui pembelajaran biasa.

Aktivitas siswa selama pembelajaran dengan
penerapan perangkat pembelajaran berbasis model
pembelajaran berdasarkan masalah memenuhi kriteria
waktu ideal. Pada saat pembelajaran siswa terlihat
aktif dan kreatif serta memiliki semangat yang tinggi
dalam memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini
sejalan dengan pendapat Russeffendi (1988: 283) yang

mengatakan belajar aktif dapat menumbuhkan sikap
kreatif, dan anak kreatif hidupnya dikemudian hari
akan lebih berhasil. Dengan demikian pembelajaran
dengan penerapan perangkat yang telah dikembangkan
efektif terhadap ketercapaian waktu ideal aktivitas
aktif siswa.

Berdasarkan analisis data respon siswa
diperoleh hasil bahwa perangkat pembelajaran
berbasis model pembelajaran berdasarkan masalah
yang dikembangkan mendapat respon yang positif dari
siswa, sehingga memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan.

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

maka kesimpulan yang dapat diuraikan dalam
penelitian ini adalah:
1. Perangkat pembelajaran berbasis model

pembelajaran berdasarkan masalah telah
memenuhi kriteria valid dan efektif.

2. Kemampuan pemecahan masalah matematis
siswa mengalami peningkatan.

3. Kemampuan koneksi matematis siswa
mengalami peningkatan.

4. Aktivitas siswa selama pembelajaran memenuhi
kriteria batas toleransi waktu ideal yang
ditetapkan
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5. Respon siswa positif terhadap komponen-
komponen perangkat pembelajaran dan kegiatan
pembelajaran.

SARAN
1. Disarankan pada para guru dan peneliti untuk

mengimplementasikan perangkat pembelajaran
berdasarkan masalah ini pada ruang lingkup yang
lebih luas di sekolah-sekolah.

2. Untuk meningkatkan kemampuan koneksi
disarankan agar guru berfokus pada peningkatan
kemampuan koneksi pada indikator koneksi
matematika dengan bidang ilmu lain, sebab
tingkat kemampuan koneksi siswa pada indikator
ini dengan rata-rata paling rendah dibandingkan
indikator koneksi lainnya.

3. Dengan empat pertemuan pada penelitian ini,
sudah terlihat kemampuan pemecahan masalah
dan koneksi matematis siswa meningkat. Oleh
sebab itu disarankan kepada guru agar
menggunakan model dan perangkat yang dapat
melatih kemampuan pemecahan masalah dan
koneksi matematis siswa.

4. Perangkat pembelajaran berbasis model
pembelajaran berdasarkan masalah dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dan koneksi matematis siswa pada pokok
bahasan bangun ruang sisi datar sehingga dapat
dijadikan masukan bagi sekolah untuk
dikembangkan sebagai perangkat dan model
pembelajaran yang efektif untuk pokok bahasan
matematika yang lain.

5. Diharapkan pada guru matematika agar dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang
memberikan respon positif serta menyenangkan
bagi siswa.
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ABSTRAK
Language comes from an accent. An accent refers to the way in which a speaker pronounces language.

Therefore, it also refers to a variety which is phonologically different from other varieties. Many dialects are
used in some places in Riau. Every dialect has its own characteristics and forms that are different from the other.
Variations in a dialect can be caused by the development of people, culture and social factor, for instance in the
Malay dialect. Actually the Malay dialect is influenced by the development of sub-dialect that exists on it dialect.
It makes the Malay dialect has many words and complex. It also happens with the person that uses Malay Trade
(Melayu Dagang) dialect in Penyengat Island. In trading activity, people will communicate with people who
have different dialect. Sometimes people choose some words which are suitable in conversation, especially in
choosing a word (lexicon), pronunciation, and meaning. Besides that, dialect can be influenced by time and the
development of human being. It means that dialect is variety of language used in a social life. This research
describes the comparison of lexical and dialectical between Malay dialect in Tanjung Pinang and the standard of
Malay Language. The data are list of words and utterances of Malay dialect in Penyengat Island. The sources of
data are taken from recording of native speaker’s utterance of Malay dialect in Penyengat Island. They show that
there are several forms of lexical and dialectical differences of Malay language used by native speaker in
Penyengat Island and standard of Malay Language.

Key Words : Lexical, Dialectical, Utterances, Malay Language

1. INTRODUCTION
1.1 Background of the Research

Communication is a human interaction where
people use a language to interact with each other in
their daily life. It is also part of human behavior
which cannot be separated from human life.
Language as a medium for communication has a
great variety of purposes. One of them is that by
using language people can exchange experiences
and they can recognize others well. Besides,
language also has an important role in all human
activities. Horn and Ward (2005:417) say that
language is ordinarily used for coordinating people's
participation in joint activities. Furthermore,
language is a sign of life for human such as the
rules, tradition, and education.

In this case, Malay language is a language
spoken by more than 1 million people in Riau
Islands. Besides that, the Malay language has a main
function to support the national language of
Indonesia, that is Bahasa Indonesia. Malay language
consists of several dialects. Each dialect has specific
characteristics as well. The dialects are Natuna
dialect, Anambas dialect, Senayang dialect, and
Malay Trade (Melayu Dagang) dialect. Penyengat
island, one small island near to the Tanjung Pinang,
it uses Trade dialect of Malay language and has
characteristic that makes it different from other
dialect. It can be proven by the history about the
island that has functions as a central Government,
cultures, dissemination of Islam Religion and the
dissemination of Malay language.

The changes and variations in a dialect can be
caused by the development of people, culture and
social factor, for instance in the Malay dialect.
Actually the Malay dialect is influenced by the
development of sub-dialect that exists on its dialect.
It makes the Malay dialect has many words and
complex. It is supported by Ahimsa (2001:24) who
elaborates 3 kinds of view about relation between
language and culture, they are:
1) Language used by community is considered as

all related community cultures. Thus, language
and culture is at equal position (coordinative).
This view could be used as a basic for
anthropogists to learn community cultures by
focusing more on the language.

2) Language is part of the culture. In this case,
position of language is sub-ordinative of
cultures.

3) Language is a condition for cultures. This view
contains two meanings. Firstly, diachronic
meaning, in this term, language precedes
culture because through language, human
knows his own community culture, through
language human becomes cultured-social
human. Secondly, material aspects used to
build language and cultures have similar types.
Such as materials consist of logic relations,
opposition, and correlation. This kind of
relation considers language as the main
foundation from all kinds of structures (equal,
more complicated, suitable) and other cultural
elements.
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Related to the explanation above, the
situation also happens with the person that uses
Malay Trade (Melayu Dagang) dialect in Penyengat
Island who often goes to other place to be trader in
traditional market. In trading activity, he/she will
communicate with people who have different
dialect. Sometimes he/she chooses some words
which are suitable in conversation, especially in
choosing a word (lexicon), pronunciation, and
meaning. Because of that, a research needs to be
done about comparison dialect which is used by
native speaker of Penyengat Island and standard
Malay language. Therefore, the problem of this
research will be limited on the lexical and dialectical
comparison between dialect of Malay Language in
Penyengat Island and standard Malay Language in
sociolinguistics point of view.

2. REVIEW OF RELATED LITERATURE
2.1. Language Varieties and Dialects

Linguists define language varieties
differently. Ferguson in Wardaugh (1986:22) gives a
definition of variety as anybody of human speech
patterns which is sufficiently homogenous to be
analyzed by available techniques of synchronic
description and which has a sufficiently large
repertory of elements and their arrangements or
processes with broad enough semantic scope to
function in all normal contexts of communication.
Besides that, every language expressed in lexical
form is a representation of related cultural reality. In
other words, every culture has its particular ways in
categorizing reality. Francis as cited in Saputra
(2005:15) adds that dialects are varieties of language
used by groups smaller than the total community of
speaker of the language. In other word, he explains
that it is not used by all of the total community of
the speakers of the same language use the same
dialect.

Although the linguists have different
explanation about definition of language varieties,
they still have the same meaning and purpose. Based
on the explanation above, it can be concluded that
‘variety’ is defined in terms of a specific set of
‘linguistic items’ or ‘human speech pattern’ (sound,
words, grammatical features) which we can uniquely
associate with some external factor (a geographical
area or social group). Furthermore, dialectology
studies about language varieties including dialect
used by smaller group than total community of
speaker of the language. Richard et al (1985:80)
defines that dialectology is study of the regional
variation of language. In this case dialectology
analyses the language content, structure, and
function: vocabulary, pronunciation, grammar,
usage, social function, artistic, and literary
expression. Most parts of language variation
including dialect as variation of language and sub
dialect as variation of dialect are discussed in
dialectology.

2.2. Lexical and Dialectical Differences in
Sociolinguistic and Dialectology

Chaer (1994:1) says that lexical is the
meaning that appropriate with that reference, the
meaning fitted with the observation result of the
senses or the real meaning in our life. Between
lexical and the meaning they have the strongest unit
that make them unity. Lexical is the meaning that
has lexeme although there is no context. For
example horse lexeme has meaning lexical from the
animal that has four legs and is riding on. The
lexical and the meaning that have no context that
influence each other. Moreover, lexicon or word
change happen because of several causes such as
word disappeared, meaning change and new word. It
is supported by Baker (2004: 04) which explains that
the literature contains many claims that one
language has a different stock of lexical categories
from another. In many cases, these claims have
caused controversy within the descriptive traditions
of the language families in question. Kadarisman
(2009:17) states that language cross lexicalization
can be categorized into three kinds, as follow:
1) Equal Lexicalization

Equal lexicalization is a literal translation,
word by word, like in Indonesia language to
English language: buku = book, kursi = chair,
meja = table.

2) Unequal Lexicalization
The difference number of vocabulary which
refers to certain object in one culture raises
this lexical kind. This thing indicates the
cultural need and “lexical creation” to
categorize experience: padi, gabah, beras,
nasi are categorized based on its form, the
one that only have one equivalent word with
“rice” in English. It is also the same with
object lexicalization that unknown before in
English, so the name is based on its form,
such as: serai = lemon-grass (grass that tastes
like lemon), terong = egg-plant (plants that
looks like an egg.

3) Partial Lexicalization
Words in one language may not have
equivalent in other language, so their
lexicalization forms are “absorption”
(borrowing) such as monitor, printer which
are adopted from English.

In dialectology, lexical and dialectical
differences can be seen from social factor that can
make variations. The variations that are caused by
several factors above will influence the existence of
a dialect or a sub-dialect. Dialectology is the study
of the way sounds, words and grammatical forms
vary within a language. The term is usually used to
describe the study both of accents (the varying
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sounds used within a language) and dialects (the
differing grammatical structures and words used).
On the whole, dialectology has focused on the
geographical distribution of different accents and
dialects, though it has begun to investigate social
factors (such as age, gender and position in society)
too. Based on Fromkin (2003: 446) opinion,
dialectal diversity develops when people separated
geographically and socially. The changes that occur
in the language spoken in one area or group do not
necessarily spread to another.

2.3. The Malay Language: Geography and
Social Dialect

In linguistics studies, dialect is influenced by
two factors: geography dialect and social dialect.
Geography dialect is the dialect that occurs or
influences by geography or location and region.
Medan (1986: 227) defines geography dialect as a
branch of linguistics that research about the
similarities and the differences of language related
with location. It means that geography dialect
focuses on a research about language in order to see
the differences and similarity that exist in it.
According to Wardaugh (1986: 42) dialect
geography is the term used to describe attempts
made to map the distribution of various linguistic
features so as to show their geographical
provenance.

According to John as cited in Lee
(1996:164) social variation in language might be
considered from the perspective of differences
between speakers in a variety of dimensions,
including age, social class and network, race or
ethnicity, and gender. Wardaugh (1986:42) defines
social dialects comes from social groups and
depends on a variety of factor the principle and
apparently being social class, religion, and ethnicity.
It means that social dialect influenced by social
variation such as social characteristics, social
hierarchy and social status.

3. RESEARCH METHOD
This research is a descriptive research

because it is applied to answer the question about the
fact or described the existing phenomena. It involves
collecting data in order to test the hypothesis or to
answer the research question that has been state
among concerning the current of the subject of
research (Gay, 1981:89). This research has three
steps: collecting the data, analyzing the data, and
presenting the result of data analysis. Marshal
(1995:41) states that the data of descriptive method
are usually collected through participant,
observation, in-depth interviewing, document
analysis, unobtrusive measure and survey
questionnaire. This research describes the data about
the comparison of lexical and dialectical differences
in oral between Malay dialect in Tanjung Pinang and
the standard of Malay Language. Which the data are

list of words and utterances of Malay dialect in
Penyengat Island. The sources of data are taken
from observation and recording of native speaker’s
utterance of Malay dialect in Penyengat Island.

4. FINDING
The field data is taken by collecting data

from natives speaker of Penyengat Island and the
library data is taken from the printed sources such as
books, journals, and articles sources. The field data
which have been taken will be analyzed based on the
theory..
4.1. Lexical Differences of Malay Language in

Penyengat Island and Standard of Malay
Language

The researcher conducts both the exact
number of lexical words of Penyengat Island and the
standard of Malay languange. The corresponding
lexical items from each of the word lists are
compared to determine which are lexically similar
and which are dissimilar. Therefore, based on the
data, it is found that there several lexical of Malay
language used in Penyengat Island have similarity
and dissimilarity with lexical of standard of Malay
language in Indonesia.
a) Vocabulary Changes

Based on the data, it is found when Malay
language with Penyengat Island dialect compare
with standard of Malay language, there are several
lexical or vocabularies in Penyengat Island dialect
are different with standard Malay language. The
example of these differences can be seen in the list
below:

Table 4.3 Vocabulary Changes

Lexicon

Meaning in
English

Standard of
Malay

Language

Malay
Language
Penyengat

Island
Muram Kelam Sad
Hilang Lesap Dissapear
Elok Lawa Beautiful

Rendah Ketot Short
Tinggi Lampai Tall
Hitam Legam Dark, Black
Kelabu Pirau Grey, Sad
Sesuai Pantas Suitable
Gesit Ligat Fast
Jelas Terang Clear

Based on the table above, it can be seen
clearly that some of lexicon of Malay language used
by native speaker in Penyengat Island have are
dissimilar or have vocabulary changes with the
standard of Malay Language. For example, lexical
/Kelam/ in Malay language that is used by native
speaker in Penyengat Island has same meaning with
/Muram/ in standard of Malay language. Both of
these lexical are used to express ‘sad’condition.
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However, in Indonesian language, lexical /kelam/
and /muram/ have different meaning each other.
Therefore, the lexical /kelam/ only used by native
speaker in Penyengat Island to express a sadness
feeling.

Another form of lexicon that has vocabulary
changes is /lesap/. /lesap/ is the lexical word uses by
the native speaker of Malay language in Penyengat
Island that is lexically different to /hilang/ in the
standard of Malay language that has same meaning
with /lesap/. These lexicon, Lesap and hilang, are
used to express something that dissappear. This
word, /lesap/, usually use by the native speaker
when they want to express that they lose something.
It is only use for thing, but it does not use to person.
Sometimes, when people use the word /lesap/, there
is a disappointed or sad felling in the expression. It
can be an unexpected situation happens.

Lexicon /lawa/ is also lexically different to
lexicon /elok/ in the standard of Malay language.
/Lawa/ is the word that is used by the native speaker
in Penyengat island which lexically different in form
with /elok/. Moreover, /lawa/ and /elok/ are used to
express the something that ‘beautiful’. Both of these
lexicons have similar rule. Most of people use these
words to give a compliment to someone or things
that they think has good looking. In addition, when
Malay people use the word /lawa/, they most have
good felling because this word has positive meaning
in used.

Lexicon /ketot/ and /rendah/ are lexical
words that used to describe ‘short’. Both of these
words have different form each other, but they have
same function in used. In besides that, most Malay
people or native speaker in Penyengat island use this
word choice to express something related to size.
Moreover, in the standard of Malay language, the
word that used to express a short size is /rendah/. It
is lexically form different with Malay language used
by native speaker in Penyengat island. Therefore,
both of them are categories as lexical with
vocabulary changes.

The next lexicon is /lampai/. /Lampai/ is a
kind of word that is used by the native speaker in
Penyengat Island to express ‘tall’or to express
person who has a height of body’s size. This word,
/lampai/ is lexically different to /tinggi/ that used in
the standard of Malay language. Moreover, both of
these lexical have same meaning in used. The word
/lampai/, in Malay language of Penyengat Island can
be used for woman and man. There is no
differentiate to use this kind of word. Besides that,
based on the context, this word is categories as
polite level of word.

Based on the explanation above, it is clear
that several lexical forms used by native speaker in
Penyengat Island are different with standard of
Malay language in Indonesia. However, they have
same meaning and same role in used in the daily
communication of people in Penyengat Island.

b) Similarities Vocabulary
According to the data, it is found that some of

the lexical forms used by native speaker in
Penyengat Island do not only have vocabulary
changes but also have similarities with standard of
Malay language. It means that the word forms and
the meaning are same each other. It can be seen
clearly from the example in the table below.

Table 4.4 Similarities Vocabulary

Standard of
Malay

Language

Malay
Language
Penyengat

Island

Meaning

licin licin Smooth
kuasa kuasa Powerfull
puteri puteri Daughter

First is licin, both in Penyengat Island and
Standard of Malay Language used similar form of
lexical. It is used to express something smooth.
Second is kuasa, it has similar form and meaning in
used between Malay Language in Penyengat Island
and Standard of Malay Language. This word is used
to express something powerfull. The last is puteri.
Both in lexical of Penyengat Island and standard of
Malay language used this word in the is similar form
and meaning. It is used to name daughter. All of
these similar forms are used by Malay people in the
Penyengat Island.

Lexicon /licin/ uses by native speaker in
Penyengat Island has same form and same meaning
with standard of Malay language. This word is used
to express something smooth. The other word that
has similar form and similar meaning between
Malay language in Penyengat Island and standard of
Malay language is /puteri/. This word is used to
name a daughter.

In analyzing lexical comparison, it needs to
be understood that the analysis cannot be separated
from the word are, how the vocabulary in a language
is structured, how people use the word , type of
relationship between word. Therefore by making
these items as guideline, it will make us understand
why language has many variations. By having these
several ways, the similarity and dissimilarity occur
in the Malay language in Penyengat Island and the
standard of Malay langauge. There are some
uniqueness lexical or vocabulary change with
similar meaning, and similarities form of vocabulary
with similar meaning. They are proved from the data
finding which exactly has similar vocabulary,
pronunciation, and meaning between Malay
language in Penyengat Island and standard of Malay
language. To avoid misunderstanding we must see
the situation when communications take a place.
Besides that, it can be seen that Malay language is a
kind of unique language with a simple form and
structures. As already described in the history of
Malay language as Lingua Franca in Penyengat
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Island caused the differences of lexical words
toward the standard of Malay language, it is happen
because the language that been used in Penyengat
Island is the foundation of the standard language.
The differences are happened because in real life of
society, specifically in daily life.

4.2. Dialectical Differences of Malay Language
in Penyengat Island and Standard of Malay
Language

After analyzing the data between Malay
language that used by native speaker in Penyengat
Isaland and the standard of malay language, it can be
seen clearly that the dialect of Malay language in
Penyegat island and standard of Malay language are
similar. According to the data from the nattive
speaker of Malay language in Penyengat island, it is
referring to the history of Malay language. Malay
language is the Lingua Franca and developing into
major language after the rule of colonialist at the
time which forbid local to use Dutch language. It
makes Malay language develop more and become an
initial point of standard of Malay language. Thus,
there are some characteristic of both Malay language
in Penyengat island and standard of Malay language,
they are:

a) There is some stressing in the first word when
nattive speaker speak or pronounce the words
Example:
(1) “Dah lah (stressing in /dah/), jangan pasang

muke muram engkau (stressing in /engkau/)
tu!

(2) “Ape lah (stressing in /ape/) engkau ni
(stressing in /engkau/), sikit-sikit nak
mengamok.”

b) A lexical that has an /a/ ending is pronounced as
weak /e/ or /é/
Example:
(3) /ada/ become /ade/

”Ade fadilat engkau buat masalah tu”

(4) /apa/ become /ape/
“Mak Cu, ape arti mimpi tu?”

(5) /muka/ become /muké/
“Dah lah jangan pasang muke kelam engkau
tu!”

(6) /semua/ become /semue/
“Lah engkau ni, dah lesap semue lauk aku

engkau makan”

(7) /kemana/ become /kemane/
“Ai, kemane lah budak – budak ni, resah aku
dibuatnye”

(8) /berpunya/ become /berpunye/
“Dah lah bukan orang berpunye, betingkah
pulak die tu.”

(9) /kaya/ become /kaye/
“Dah lah bukan orang kaye, betingkah pulak

die tu”

(10) /kuasa/ become /kuase/
“Tak kuase nak becakap ape, biar je lah”

(11) /kendala/ become /kendale/
“Kalau tak ade kendale, jumat tu kami
berangkat”

c) There is a removal or omitted sound for /r/ letter
if the /r/ letter is in the middle of the word.
Example:
(12) /tersangkut/ become /tesangkot/

“Dah tanggal dah kasut aku, tesangkot tadi”

d) There is a changing letter /u/ to /o/
Example:
(13) /lembut/ become /lembot/

“Kasar nah muke aku ni, nak pakai masker
biar lembot siket”

(14) /tersangkut/ become /tesangkot/
“Dah Tanggal dah kasut aku, tesangkot
tadi”

After analyzing the whole data of Malay
language in Penyengat island dialect, it clears that
the research is sufficient to answer the formulation
of the problem. The formulation of the problem is
“What are the lexical differences of dialect Malay
Language in Penyengat Island compared to standard
of Malay Language?”, and “What are the dialectical
differences of dialect Malay Language in Penyengat
Island compared to standard of Malay Language?”.
Through the data analysis, the researcher proves that
the standard Malay language has similarity and
dissimilarity aspects compared with Malay language
in Penyengat island dialect used.

5. CONCLUSION
5.1 Conclusions

Based on the finding of this research which
have been already discussed previously, the
researchers would like to draw some conclusions.
They can be seen as follow:
1. The finding of this research show that there are

form of lexical differences of Malay language
used by native speaker in Penyengat Island and
standard of Malay Language.

2. The finding also show that there are several
form of lexical of Malay language used by
native speaker in Penyengat Island are same
with the standard of Malay language.

3. There is no differences or dissimilarity of
dialect of Malay languange that used by the
native speaker in Penyengat Island and
standard of Malay language in Indonesia.
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However, both of them have some special
characteristics to pronounce; they are word
stressing, changing an ‘a’ ending word with
‘e’, removing ‘r’ letter if r letter is in the
middle of the word, changing ‘u’ with ‘o’ and
other removing for some word.
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika berdasarkan langkah-langkah polya bagi siswa dengan kemampuan matematika tinggi. Penelitian
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMA Negeri 2 Rambah Hilir dengan subjek
penelitian sebanyak satu siswa dengan kemampuan matematika tinggi. Hasil penelitian sebagai berikut: (i)
memahami masalah, subjek dapat menyebutkan data yang diketahui dan pokok permasalahan dalam soal, (ii)
rencana penyelesaian masalah, pada tahap merencanakan langkah-langkah penyelesaian, subjek dapat
membuat rencana penyelesaian dengan baik, namun belum membuat secara lengkap, (iii) melaksanakan
penyelesaian, subjek penelitian dapat menerapkan langkah-langkah dalam menggunakan turunan dalam
menyelesaikan masalah yang pernah dipelajari sebelumnya, namun belum lengkap, pada awalnya subjek
melakukan  kesalahan dalam melakukan aturan turunan, tetapi setelah diperiksa kembali maka subjek dapat
memperbaiki jawabannya (iv) memeriksa kembali,  subjek sudah melakukan evaluasi tentang langkah yang telah
dilakukan dapat dilihat pada saat wawancara ketika disampaikan apakah sudah memeriksa kembali, maka
subjek baru memeriksa dan memperbaiki kesalahan dalam melakukan turunan.
.
Kata Kunci : Masalah Matematika, Kemampuan Matematika, Langkah Polya
A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat
penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pendidikan nasional memiliki tujuan
yaitu untuk berkembangnya  potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Dalam pembelajaran matematika,
pemecahan masalah merupakan hal yang sangat
penting bahkan sebagai jantungnya matematika.
Menurut Akyuz, Yetik, dan Keser (2012), “People
face lots of problems in their everyday lives and try
to solve these problems”. Menurut Gagne (dalam
Bilgin dan Karakirik, 2005), “The problem solving
as a thinking process by which the learner
discovers a combination of previously learned
rules that he can apply to solve a novel problem”.
Sedangkan Menurut Zhu (2007): A mathematical
problem solver not only required cognitive abilities
to understand and represent a problem situation, to
create algorithms to the problem, to process
different types of information, and to execute the
computation, but also had to be able to identify and
manage a set of appropriate (techniques,
schortcuts, etc) to solve the problem.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
pemecahan masalah merupakan suatu proses
berpikir yang dilakukan oleh siswa untuk
menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari
masalah atau persoalan yang sedang dihadapi
dengan menggunakan pengetahuan atau

keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya.
Selanjutnya untuk atau mencari jalan keluar dari
masalah atau persoalan yang sedang dihadapi
dalam menyelesaikannya persoalaan tersebut
dibutuhkan cara yang kreatif, karena proses
berpikir tiap individu itu berbeda-beda .
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan
bahwa proses berpikir  siswa  dalam memecahan
masalah sangat penting untuk bisa dimiliki oleh
setiap siswa, khususnya dalam mata pelajaran
matematika.

Beberapa ahli menemukan beberapa cara
dalam memecahkan masalah matematika, salah
satunya adalah Polya. Polya menemukan langkah-
langkah yang praktis dan tersusun secara sistematis
dalam memecahkan masalah sehingga dapat
mempermudah siswa dalam menyelesaikan
masalah matematika. Langkah-langkah dalam
memecahkan masalah menurut Polya (1973) terdiri
dari empat langkah, yaitu understanding the
problem, devising a plan, carrying out the plan,
dan looking back.

Dalam penelitian yang dilakukan Yeo Kai
Kow Joseph (2011) menyimpulkan bahwa
meskipun siswa memiliki prestasi matematika yang
baik, belum tentu pandai dalam memecahkan
masalah non rutin. Berdasarkan penelitian di atas,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang
kemampuan pemecahan masalah matematika yang
dimiliki siswa SMP berdasarkan langkah-langkah
Polya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti
melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
proses berpikir siswa yang memiliki kemampuan

195

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



matematika tinggi dalam memecahkan soal-soal
matematika berdasarkan langkah-langkah polya.

B. Metode Penelitian
Jenis dari penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini
yaitu siswa kelas XI SMA N 2 Rambah Hilir.
Pemilihan siswa kelas XI sebagai subjek penelitian
didasarkan pada beberapa alasan: (1) siswa tersebut
telah mendapatkan pembelajaran terkait dengan
materi yang akan dites, (2) siswa mempunyai
cukup pengetahuan dan pengalaman tentang
materi-materi matematika dasar, (3) siswa pada
kelas XI  dimungkinkan mampu untuk
mengkomunikasikan pemikirannya secara lisan
maupun tulisan dengan baik, sehingga upaya
eksplorasi proses berpikirnya dalam memecahkan
pemasalahan matematika dapat maksimal dengan
baik. Dalam penelitian ini, siswa yang menjadi
subjek penelitian terlebih dahulu diidentifikasi
tingkat kemampuan matematikanya.
Pengelompokan tersebut dilakukan dengan melihat
nilai hasil ujian akhir kenaikan kelas. Melalui data
nilai tersebut akan diketahui siswa mana yang
termasuk dalam tingkat kemampuan matematika
tinggi, sedang, dan rendah. Setelah siswa
dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan
matematikanya, dipilih 1 siswa secara purposive
dari tingkat kemampuan matematika tinggi.
Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan nilai
tertinggi dari tingkat kemampuan matematika, dan
memiliki komunikasi yang  baik sehingga mudah
mengemukakan pendapatnya dan jalan pikirannya,
baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dapat
membantu kelancaran penelitian. Selanjutnya,
peneliti memberikan instrumen pemecahan
masalah matematika kepada subjek penelitian dan
kemudian diwawancarai. Instrumen utama dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu
dengan instrumen bantu berupa tes tertulis yang
memuat soal pemecahan masalah matematika yang
digunakan untuk mengumpulkan data tertulis
mengenai proses berpikir siswa dalam
memecahkan masalah matematika. Intrumen utama
dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.
Instrumen bantu dalam penelitian ini berupa tes
tertulis yang memuat soal pemecahan masalah
matematika

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Instrumen tes pemecahan masalah matematika

terdiri dari 2 item soal yang memiliki indikator
yang mampu mengukur proses berpikir siswa
dalam memecahkan masalah matematika. Sebelum
instrumen tersebut digunakan, maka terlebih
dahulu divalidasi oleh validator. Pada penelitian
ini, peneliti memberikan lembar tes pemecahan
masalah pertama dan kedua (kedua soal tes setara),
dan dari pemberian masing-masing tes, peneliti
sekaligus mewawancarai subjek. Pemberian tes
pertama dan kedua dilaksanakan pada hari yang

berbeda. Hal ini dimaksudkan agar peneliti bisa
mendapatkan hasil yang benar-benar valid
mengenai proses berpikir siswa  yang memiliki
kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah
matematika.

Berdasarkan transkrip wawancara dari
subjek penelitian pada tahap memahami masalah,
dapat dideskripsikan proses berpikir siswa dengan
kemampuan matematika tinggi sebagai berikut: (i).
aspek yang pertama, yaitu mengidentifikasi fakta-
fakta yang ada dalam masalah. Berdasarkan respon
terhadap aspek ini, subjek dapat mengidentifikasi
fakta-fakta yang  diberikan dengan cermat namun
belum lengkap, tetapi setelah subjek  mengulangi
membaca masalah akhirnya subjek mengungkap
data apa yang diketahui secara lengkap, (ii). aspek
kedua yang diungkap subjek penelitian adalah
merumuskan pokok-pokok permasalahan.
Berdasarkan hasil wawancara yang terkait dengan
aspek apa yang ditanyakan, subjek sudah
mengungkapkan dengan cukup lengkap, namun
subjek tidak menuliskan apa yang ditanyakan soal
pada lembar penyelesaian, dan ketika
diwawancarai, maka subjek tersebut dapat
menyebutkan semua apa yang ditanyakan dalam
soal, tetapi lupa dalam menuliskannya.

Terdapat tiga aspek yang diungkap dalam
rencana penyelesaian masalah yaitu: (i)
mengorganisasi fakta-fakta. Memperhatikan
transkrip hasil wawancara, subjek mengorganisasi
fakta-fakta dengan menggambar terlebih dahulu,
terkait dengan apa yang ditanyakan soal. (ii)
merencanakan langkah-langkah, subjek
menyebutkan aturan-aturan atau bagaimana
menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum
dilakukan aturan turunan, (ii) mengungkap
definisi/rumus, subjek sudah menyebutkan
beberapa atuan atau rumus secara tepat, namun ada
beberapa aturan atau rumus yang belum
diungkapkan walaupun subjek sudah membaca soal
beberapa kali.

Langkah yang dilakukan subjek penelitian
dalam menyelesaikan masalah matematika, pada
awalnya  sesuai  dengan rencana penyelesaian
masalah, namun subjek lupa bagaimana langkah
selanjutnya menyelesaikan masalah tersebut.
Namun setelah dibantu dengan wawancara, maka
subjek baru ingat kembali cara penyelesaiannya.

Dari hasil wawancara dalam pemeriksaan
kembali,  subjek melakukan dengan cara membaca
kembali langkah-langkah yang telah dilakukan satu
persatu. Pada langkah memeriksa kembali
tersebut, ada beberapa hal yang diperbaiki oleh
subjek, baik itu dalam operasi maupun aturan
dalam menggunakan turunan. Berdasarkan hasil
wawancara, langkah memeriksa kembali terhadap
setiap langkah penyelesaian masalah adalah dengan
terlebih dahulu membuat rencana penyelesaian di
buram kemudian baru menyalin nya dilembar yang
telah disediakan oleh peneliti. Subjek
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menyampaikan jika dalam memeriksa kembali
itulah cara dia menyelesaikan suatu permasalahan,
sehingga dapat dikatakan bahwa pada siswa yang
memiliki kemmpuan matematika tinggi dapat
memperbaiki jawaban yang telah ditulis dengan
cara memeriksa kembali. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian Milda Retna, dkk (2013: 81) bahwa
proses berpikir siswa berkemampuan tinggi mampu
memperbaiki jawaban yang telah ditulis dalam
memecahkan masalah matematika.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil yang telah dicapai
dalam  penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa dalam (i) memahami masalah, subjek dapat
menyebutkan data yang diketahui dan pokok
permasalahan dalam soal, (ii) rencana
penyelesaian masalah, pada tahap merencanakan
langkah-langkah penyelesaian, subjek  dapat
membuat rencana penyelesaian dengan baik,
namun belum membuat secara lengkap, (iii)
melaksanakan penyelesaian, subjek penelitian
dalam menerapkan langkah-langkah  dalam
menggunakan turunan dalam menyelesaikan
masalah yang pernah dipelajari sebelumnya, namun
belum lengkap, pada awalnya subjek melakukan
kesalahan dalam melakukan aturan turunan, tetapi
setelah diperiksa kembali maka subjek dapat
memperbaiki jawabannya, (iv) memeriksa kembali,
subjek sudah melakukan evaluasi tentang langkah
yang telah dilakukan dapat dilihat pada saat
wawancara ketika disampaikan apakah sudah
memeriksa kembali, maka subjek baru memeriksa
dan memperbaiki kesalahan dalam melakukan
turunan

Berdasarkan simpulan di atas, maka
disarankan bahwa dalam pembelajaran matematika,

guru hendaknya dapat lebih membiasakan siswa
untuk menyelesaikan masalah terkait dengan soal-
soal pemecahan masalah dalam  matematika, dan
diharapkan guru dapat mendesain pembelajaran
yang dapat mengasahkan kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika.
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PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA GURU
DI MTs SE KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nurbaini, Nurul Afifah, Eti Meirina Brahmana
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pasir Pengaraian
e-mail: nurulafifah.upp@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MTs se-
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai bulan Januari
2015. Sampel penelitian 3 orang Kepala Sekolah. Instrumen penelitian ini menggunakan angket dan dianalisa secara
deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan nilai sebesar 71,3% dari analisa deskiptif persentase. Dan dapat disimpulkan,
peran Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MTs se Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
beada dalam kategori baik.
Kata Kunci: Kepala sekolah, Guru, Kinerja guru.

PENDAHULUAN
Peningkatan mutu pendidikan secara mikro sangat
ditentukan oleh operasional manajemen di tingkat
sekolah. Pembangunan pendidikan nasional
merupakan upaya bersama seluruh komponen
pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan dapat
melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai
peranan penting dalam transformasi sosial dalam
masyarakat. Peran utama dalam menjalankan pola
manajemen sekolah terletak pada kepala sekolah dan
seluruh komunitas sekolah, baik secara bersama-
sama maupun individu. Kepala sekolah adalah orang
yang bertanggungjawab untuk menjalankan roda
organisasi sekolah. Menyikapi tentang peran, fungsi
dan bertanggungjawab kepala sekolah hendaknya
memiliki komitmen yang tinggi atas pekerjaannya
disamping profesional dan berdedikasi. kepala
sekolah dituntut untuk terlibat aktif dalam proses
pengambangan seluruh personil sekolah. Sebagai
pemimpin di sekolah, kepala sekolah merupakan
individu yang dituntut mampu melakukan
transformasi kemampuannya melalui bimbingan,
tuntunan dan pemberdayaan kepada  seluruh warga
sekolah  (Purwanti et al., 2014).

Menjadi guru yang berkualitas adalah guru
yang mampu membuat perangkat pembelajaran,
mengelola pembelajaran, mampu mengembangkan
dirinya sendiri atau mengikuti perkembangan dunia
pendidikan agar tidak ketinggalan informasi serta
menguasai materi ajar sesuai dengan bidang yang
digelutinya. Untuk menjadi guru harus memiliki
kualifikasi atau kompetensi tertentu (Trianto, 2010).

Peran kepala sekolah sebagai supervisi dan
motivator dalam meningkatkan kinerja guru dalam
bentuk kompetensi professional guru merupakan
kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan
materi pembelajaran bidang studi secara luas dan
mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi
materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan
substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum
tersebut, kemampuan mengelola kelas, penguasaan
metode strategi belajar serta menambah wawasan

keilmuan sebagai guru sudah cukup baik, meskipun
sebagian guru perlu ditingkatkan lagi (Nasuha et al.,
2013).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang
telah dilakukan peneliti ke tempat penelitian
didapatkan keterangan  kepala sekolah yang ada di
Kecamatan Rambah bahwa kualitas kinerja guru di
MTs se-Kecamatan Rambah belumlah sepenuhnya
baik, sampai sekarang masih ada guru yang belum
faham tentang tugas-tugas yang wajib dipenuhi oleh
seorang guru misalnya dalam kelengkapan perangkat
pembelajaran, kedisiplinan  yang masih perlu
diterapkan, peningkatan sikap persaudaraan dan
kerjasama dan kurangnya sarana dan prasarana untuk
penunjang kinerja guru.

Menurut Rompas dan Hendrik (2011)
menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada sebesar 93,7 % pengaruh kepemimpinan
kepala sekolah terhadap efektivitas kerja guru-guru
dan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan kinerja guru-guru lebih menonjol dari
segi kepala sekolah sebagai pendidik guru-guru di
SMK Kristen Getsemani Manado. Hal ini juga
sependapat dengan Septiana et al. (2013)
menyimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah
(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
guru (Y) di SMP Negeri Wonosari. Hal ini
ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan uji-t didapatkan nilai thitung >
ttabel (2,468 > 1,993) pada taraf signifikan < 0,05
yaitu 0,016.

Melihat peran kepala sekolah yang boleh
dikatakan begitu penting dalam sebuah lembaga
pendidikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh
mengenai kebenaran yang ada, sehingga penulis
mengambil judul “Peran Kepala Sekolah dalam
Meningkatkan Kualitas Kinerja Guru di MTs se-
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”.

Mansyur (2009) berpendapat bahwa seorang
guru harus memiliki kode etik guru. Kode etik guru
Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan
pedoman  tingkah laku bagi guru sebagai bagian dari
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PGRI yang bertujuan sebagai berikut: (1)
Menjunjung tinggi martabat profesi guru; (2)
Meningkatkan kesejahteraan guru; (3) Meningkatkan
pengabdian guru dalam pembangunan bangsa dan
negara indonesia; (4) Meningkatkan profesionalitas
guru; (5) meningkatkan  kewibawaan guru didalam
tugasnya dan didalam pergaulannya di masyarakat;
(6) Menjaga citra pendidikan indonesia; (7) Menjadi
suri tauladan bagi peserta didik dan warga
masyarakat dan (8) Meningkatkan wawasan dan
karier guru yang menjanjikan kehidupannya dimasa
yang akan datang.

Karweti (2010) kinerja guru dapat di artikan
sebagai tampilan prestasi kerja guru yang di
tunjukkan dengan hasil yang di capai oleh guru atas
pelaksanaan tugas professional dan fungsionalnya
dalam pembelajaran yang telah ditentukan pada
kurun waktu tertentu. Salah satu yang mempengaruhi
kualitas pembelajaran adalah guru. Guru mempunyai
pengaruh yang sangat dominan terhadap kualitas
pembelajaran karena gurulah yang bertanggung
jawab terhadap proses pembelajaran di kelas, bahkan
sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah.

Menurut Setiawan (2010) adapun fungsi dan
tugas kepala sekolah tersebut dapat dilihat secara
lebih rinci sebagai berikut: 1)
Peran sebagai Educator,Kepala sekolah berperan dal
am pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai
pendidik; 2) Peran sebagai Manager, Kepala sekolah
berperan dalam mengelola sumber daya untuk
mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien;
3) Peran sebagai Administrator, Kepala sekolah
berperan dalam mengatur tata laksana sistem
administrasi di sekolah sehingga efektif dan efisien;
4) Peran sebagai Supervisor, Kepala sekolah
berperan dalam upaya membantu mengembangkan
profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; 5)
Peran sebagai Leader Kepala sekolah berperan
dalam mempengaruhi orang-orang untuk bekerja
sama dalam mencapai visi dan tujuan bersama; 6)
Peran sebagai Innovator, Kepala sekolah adalah
pribadi yang dinamis dan kreatif yang tidak terjebak
dalam rutinitas; 7) Peran sebagai Motivator, Kepala
sekolah harus mampu memberi dorongan sehingga
seluruh komponen pendidikan dapat berkembang
secara profesional; 8) Sebagai Entrepreneur. Kepala
sekolah berperan untuk melihat adanya peluang
usaha dan manfaat peluang untuk kepentingan
sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas
kinerja guru di MTs se Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu. Manfaat penelitian ini di
harapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk
kemajuan kinerja guru yang akan datang, dan dapat
sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan
peran kepala sekolah yang lebih lengkap.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
Deskriptif. Penelitian ini telah dilaksanakan pada
bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari
2015 pada 3 MTs yang ada di Rambah yaitu MTs N
Rambah, MTs Menaming, MTs Raudhatussalam.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh
kepala sekolah MTs se-kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pembelajaran
2014/2015  yang berjumlah 3 orang. Teknik
pengumpulan data yang meliputi 1) Angket yaitu
dengan cara menyebarkan sejumlah pernyataan
tertulis kepada kepala sekolah MTs se-kecamatan
Rambah dengan tujuan untuk mendapatkan data
tentang peran kepala sekolah meningkatkan kualitas
kinerja guru MTs yang ada di kecamatan Rambah; 2)
Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab
kepada kepala sekolah MTs mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan peran Kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu kinerja guru MTs se-Kecamatan
Rambah; 3) Dokumentasi yaitu menganalisis literatur
maupun terbitan-terbitan dari instansi terkait
berkenaan dengan peran kepala sekolah dalam
meningkatkan kualitas kinerja Guru. Dalam
penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif  dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengumpulkan data yang di inginkan (angket).
2) Mengklasifikasikan alternatif jawaban responden.
3) Menentukan besar persentase alternatif jawaban

responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas
kinerja guru di MTs se-Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu telah diteliti oleh peneliti
pada indikator kepala sekolah sebagai supervisor
maka dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Berdasarkan Tabel tersebut yang merupakan rekap
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas
kinerja guru di MTs se-Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu telah diteliti oleh peneliti
pada indikator kepala sekolah sebagai motivator
maka dapat dilihat pada Tabel 2 hasil penelitian di
bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisi.
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Indikator No Pernyataan
Alternatif Jawaban Responden Jumlah

Responden
Sering Jarang Pernah

Tidak
Pernah

Peran Kepala Sekolah
Sebagai Supervisi

1 1 0 2 0 3
2 0 1 2 0 3
3 0 1 2 0 3
4 1 1 1 0 3
5 0 2 1 0 3
6 0 1 2 0 3
7 0 1 2 0 3
8 0 3 0 0 3
9 0 3 0 0 3

10 0 1 2 0 3
11 0 2 1 0 3
12 1 0 1 1 3
13 1 0 2 0 3

Jumlah Jawaban Responden Pada  Indikator 4 16 18 1 39

Jumlah  Persentase
Jawaban Responden

10,3% 41% 46,2% 2,6% 100%

Sumber: Data Lapangan, 2015

Tabel 2.  Rekapitulasi Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator.

Indikator No Angket
Alternatif Jawaban Responden Jumlah

Responden
Sering Jarang Pernah

Tidak
Pernah

Peran Kepala Sekolah
Sebagai motivator

14 3 0 0 0 3
15 1 1 1 0 3
16 0 1 2 0 3
17 0 1 0 2 3
18 3 0 0 0 3
19 1 0 0 2 3
20 1 1 1 0 3
21 2 0 1 0 3
22 3 0 0 0 3
23 3 0 0 0 3
24 2 0 1 0 3
25 2 1 0 0 3

Jumlah Jawaban Responden Pada  Indikator 21 5 6 4 36

Jumlah Persentase
Jawaban Responden

58,3% 13,9% 16,7% 11,1% 100%

Sumber: Data Lapangan, 2015

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan
rekapitulasi dari keseluruhan jawaban rersponden
pada setiap pernyataan dapat diketahui bahwa
jumlah jawaban responden pada indikator peran
kepala sekolah sebagai motivator

Tanggapan responden peran kepala sekolah
dalam meningkatkan kualitas kinerja guru di MTs
Se-Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
pada indikator peran kepala sekolah sebagai
motivator, hasil jawaban kepala sekolah sering.
Berarti peran kepala sekolah dalam meningkatkan
kualitas kinerja guru di MTs se-Kecamatan
Rambah kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan

dengan cukup baik oleh kepala sekolah se-
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, hal
tersebut diperoleh dari hasil perhitungan
rekapitulasi analisis data menunjukkan presentase
sebesar 58,3% dengan kategori Cukup Baik.

Keseluruhan data yang diolah dapat diambil
kesimpulan bahwa dari 75 responden hasil
perhitungan rekapitulasi analisis data menunjukkan
persentase sebesar 71,3%. Jadi peran kepala
sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru
di MTs se Kecamatan Rambah di kategorikan Baik.
Menurut Murti (2014) peningkatan tugas mengajar
guru di kelas dapat dilakukan melalui suvervisi
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pengajaran dan pelatihan guru. Supervisi dan
pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
mengajar guru di kelas, dengan adanya supervisi
dan pelatihan diharapkan guru dapat meningkatkan
mutu dan kinerjanya dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan supervisi kunjungan kelas yang
dilaksanakan oleh kepala sekolah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  data secara
keseluruhan dengan nilai 71,34%. Peran kepala
sekolah dalam  meningkatkan kualitas kinerja guru
di MTs se-Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan
Hulu tahun ajaran 2014-2015 diperoleh nilai
dengan kriteria Baik.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
lebih mendalami mengenai peran kepala sekolah
selai dari peran kepala sekolah sebagai supervisor
dan peran kepala sekolah sebagai motivator.
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DALAM MENINGKATKAN MUTU PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
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PENGARAIAN

Pipit Rahayu
Universitas Pasir Pengaraian
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Kegiatan Program Kunjungan Industri yang terintegrasi oleh program studi Pendidikan Bahasa Inggris ini
merupakan program unggulan yang telah berjalan hingga 2 tahun belakang ini. Evaluasi dan observasi telah
dilakukan oleh tim unit penjamin mutu intenal Program Studi dibawah Lembaga Penjamin Mutu Internal
Universitas. Hasil dan kontribusi yang diperoleh pun telah terlihat dalam meningkatkan mutu serta pengetahuan
dan wawasan mahasiswa juga dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Program yang telah didukung pihak
Universitas ini dan kemudian diberlakukan pula ke seluruh program studi yang ada di Universitas Pasir
Pengaraian telah membawa dampak positif yang sangat besar. Peningkatan penerimaan jumlah mahasiswa
baru di prodi pendidikan bahasa inggris ini pun telah terlihat signifikan bergerak tahun demi tahun. Hal ini
juga menandakan kepercayaan dari masyarakat kabupaten Rokan Hulu yang menguliahkan anak - anak mereka
ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Program Kunjungan Industri yang terintegrasi ini telah sejalan dengan
Tujuan Program studi Pendidkan Bahasa Inggris yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pada
pembelajaran dan pengajaran ilmu pendidikan Bahasa Inggris, meningkatkan kualitas dosen Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris melalui pengembangan penelitan dan pengabdian masyarakat, menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan stake holder dalam proses penyelenggaraan pendidikan
Bahasa Inggris, menghasilkan kerja sama dengan pihak terkait baik di tingkat regional dan nasional dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan Bahasa Inggris.

Kata Kunci: Kunjungan Industri, Mutu Peserta didik, Mutu Tenaga Pendidik
1. Pendahuluan

Universitas Pasir Pengaraian yang berdiri
sejak tahun 2009 telah memiliki 15 Program Studi
dengan 4 Fakultas didalamnya yaitu Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang terdiri
dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris,
Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika,
Pendidikan Biologi dan Pendidikan IPS, Fakultas
Ekonomi yang terdiri dari Program Studi Akutansi
dan Manajemen, Fakultas Teknik terdiri dari Program
Studi Teknik sipil dan Teknik Mesin, Fakultas
Pertanian terdiri dari Program Studi Agribisnis dan
Agroteknologi serta Prodi Prodi lain seperti Program
studi Ilmu Hukum, Program Studi Teknik
Informatika, Program Studi Sistem Informasi dan
Program Studi D-III Kebidanan.

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa
Inggris berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Depdikbud Nomor 185/D1.3/HK/2011 4 Maret 2011.
Pendirian program studi ini di maksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
akademik dan profesionalisme yang tinggi dalam
bidang pendidikan Bahasa Inggris dan dapat
menyumbangkan atau memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan dan teknologi serta tenaga pendidik
Bahasa Inggris yang profesional yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai salah satu Program Studi
dilingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian, Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki visi,
“Menjadi pusat keunggulan di Kopertis X dalam

menghasilkan tenaga pendidik yang profesional pada
pembelajaran dan pengajaran Ilmu Pendidikan
Bahasa Inggris menjelang tahun 2030”. Untuk
mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir
Pengaraian sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul

dalam menghasilkan tenaga pendidik yang
profesional pada pembelajaran dan pengajaran
Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris.

b. Mengembangkan penelitian bahasa inggris
berbasis pendidikan dan linguistics untuk dapat
diterapkan dalam sistem bahasa inggris yang
efisien dan tepat guna.

c. Menerapkan dan mengembangkan bahasa inggris
tepat guna dalam  bidang speaking, listening,
reading dan writing dalam bentuk penyuluhan dan
publikasi ke masyarakat luas.

d. Meningkatkan kerja Sama dengan instansi
pemerintah dan dunia usaha yang terkait dengan
bidang keilmuan bahasa inggris.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan
misi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris,
program program unggulan program studi pun
dikembangkan. Hal ini merupakan upaya dalam
mencapai tujuan program studi yaitu untuk
mewujudkan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris
yang berkualitas dan profesional serta mampu
bersaing di bidang pengkajian dan penerapan ilum
Pendidikan Bahasa Inggris di tingkat lokal, nasional
dan Internasional. Salah satu Program Unggulan
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yang dimiliki dan telah dikembangkan adalalah
program “Kunjungan industri yang terintegrasi”.

Prodi pendidikan Bahasa Inggris telah
sukses menyelenggarakan program ”Kunjungan
industri” selama dua tahun belakangan ini. Program
Kunjungan Industri yang dipelopori oleh Program
studi Pendidikan Bahasa Inggris sejak awal tahun
2014 ini juga telah mendapat dukungan dari pihak
Universitas di awal tahun 2016. Kunjungan industri
yang terintegrasi di prodi pendidikan bahasa inggris
yaitu kegiatan perjalanan, kunjungan lapangan atau
kegiatan praktikum oleh peserta didik dan tenaga
pendidik setiap semesternya ke tempat tempat yang
relevan dengan subject mata kuliah. Kunjungan
industri adalah sarana untuk memperkaya khasanah
keilmuan dosen, mahasiswa dan universitas.
(Sirodjuddin, 2012).

Kunjungan industri yang terintegrasi disini
adalah kegiatan kunjungan lapangan atau pun
praktikum yang diikuti oleh mahasiswa yang
berhubungan dengan salah satu mata kuliah yang
mereka ambil di setiap semesternya yang kemudian
diajukan oleh dosen pengampu mata kuliah dan
didiskusikan oleh seluruh dosen di prodi pendidikan
bahasa inggris untuk kemudian diaplikasikan.
Menurut Rubiyanti, 2015 ada beberapa Manfaat
Kunjungan Industri Antara Lain

1. Memperluas pengetahuan mahasiswa
2. Mendorong Motivasi Mahasiswa
3. Memperkenalkan mahasiswa ke dunia kerja
4. Menumbuhkan sifat disiplin bagi mahasiswa

Kunjungan Industri merupakan salah satu
kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan
mengunjungi perusahaan menengah (Prasetyo, 2014).
Pada dasarnya Kunjungan Industri dilaksanakan
untuk hiburan saja tetapi dengan zaman Kunjungan
Industri untuk memenuhi tugas. Para mahasiswa
dapat mengenal lebih jauh tentang dunia usaha pada
umumnya dan dunia usaha kerja luar lapangan.

Kunjungan Industri diharapkan memberikan
tambahan pengetahuan bagi mahasiswa tentang
peralatan yang canggih yang belum dimengerti oleh
mahasiswa. Kunjungan Industri dapat memberikan
motivasi ataupun semangat uantuk mencoba terjun
kedunia kerja dan berpengaruh sekali terhadap masa
depan kami terutama dalam dunia kerja.

Setelah dilaksanakan Kunjungan Industri
tersebut mahasiswa dapat menjadi yang
kreatif,aktif,serta inovatif,sehingga dapat membantu
investasi negara kita atau menjunjung negara kita
menjadi lebih kedepan.

Penerapan program kunjungan industri ini
telah disepakati dan telah menjadi program unggulan
yang ada di prodi pendidikan bahasa inggris.
Kunjungan Industri yang terintegrasi ini dianggap
sangat penting pada program studi pendidikan bahasa
inggris mengingat kurikulum pembelajaran yang
telah disesuaikan ke kurikulum KKNI sesuai dengan
Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi  Nasonal Indonesia yang merupakan

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan, dan
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan
bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kebijkan Penerapan Program Kunjungan
industri yang terintegrasi ini diberlakukan kepada
seluruh mahasiswa prodi pendidikan bahasa inggris
dalam 3 tahapan kunjungan area. Pertama,
Kunjungan industri yang terletak didalam kota yakni
disekitar kabupaten Rokan Hulu atau di dalam
Provinsi Riau. Kedua, Kunjungan Industri diluar
Provinsi Riau, dan yang terakhir kunjungan Industri
ke Luar Negeri. Jadi nantinya setiap lulusan prodi
pendidikan bahasa inggris adalah mereka mereka
yang telah berkompeten untuk menjadi seorang guru
bahasa inggris sekaligus yang telah berpengalaman
keluar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat
seorang motivator, Mario Teguh yang dalam salah
satu acaranya menyatakan bahwa anak muda yang
beruntung adalah anak muda yang pernah
menginjakkan kakinya keluar negeri.

Kunjungan industri dapat berperan dengan
baik untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam
diskusi dan tindak lanjut setelah kunjungan industry
terlaksana (Suprijanto, 2007:133). Selain bertujuan
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa,
kunjungan industri yang terntegrasi ini juga bertujuan
untuk mengembangkan kompetensi dosen atau
tenaga pendidik terutama dalam menjalankan Tri
Dharma Perguruan tinggi yakni Pengajaran,
Penelitian dan Pengabdian. Selain itu, networking
yang luas juga akan diperoleh dan dimanfaatkan guna
memberikan kualitas yang lebih dalam proses
kegiatan belajar mengajar dikelas. Kunjungan
industri diadakan untuk tujuan observasi, untuk
memberi kesempatan kepada para peserta latihan
melihat kondisi, situasi, institusi dan operasi
pembangunan. Kunjungan ke lapangan adalah suatu
metoda yang sangat baik untuk memperkuat
informasi yang disampaikan dalam
ceramah.(Simandjuntak, 1983:29). Kunjungan
industri/ kunjungsn  lapangan mengacu pada
peragaan ini, misalnya dimana pelajaran pada
kenyataannya muncul atau terjadi dalam kehidupan
nyata.(Dwivedi, 2003:87).

2. Permasalahan
Permasalahan yang melatarbelakangi

diterapkannya program Kunjungan industri yang
terintegrasi pada Program Studi Pendidikan Bahasa
Inggris dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

A. Kurangnya Kompetensi Mahasiswa Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris.

Usia Program Studi yang dapat dibilang
masih muda jika dihitung sejak pertama kali
didirikan tahun 2011 dan baru menamatkan
lulusannya sebanyak 2 kali, memang mempengaruhi
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kualitas mahasiswanya. Terlebih sumber daya
manusia dalam artian tenaga pendidik - para dosen
yang mengajar di Program Studi Pendidikan Bahasa
Inggris bisa dikategorikan masih muda dan belum
begitu banyak memiliki pengalaman yang lebih pada
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Lokasi Kampus yang
jauh dari perkotaan serta sarana dan Pra sarana
pembelajaran juga kebutuhan literature yang belum
mencukupi secara maksimal juga menyebabkan
kurangnya kompetensi mahasiswa dibandingkan
dengan mahasiswa di universitas - universitas besar
yang ada didalam dan luar provinsi. Maka, dianggap
sangatlah perlu untuk memiliki program program
unggulan dalam hal ini program “Kunjungan industri
yang terintegrasi” yang nantinya akan meningkatkan
kompetensi serta pengetahuan mahasiswa prodi
Pendidikan Bahasa Inggris serta lulusannya.

B. Kurangnya Kompetensi Tenaga Pendidik Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris.

Prodi pendidikan Bahasa Inggris Universitas
Pasir Pengaraian memiliki 9 orang dosen (2 Orang
Lektor dan 7 Orang Asisten Ahli)  dan 1 Staff Prodi.
Jika dilihat dari jenjang pendidikannya hanya 1 orang
yang sekarang dalam status Tugas belajar dalam
melanjutkan program doktornya di Universitas
Selangor Malaysia, selebihnya masih dalam jenjang
pendidikan minimal yaitu S-2. Dalam proses
menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi pihak
universitas memang telah banyak mendukung
program program untuk meningkatkan mutu kualitas
dosen nya. Tetapi mengandalkan program dari
universitas saja tidaklah cukup maka juga dianggap
perlu bagi program studi untuk memiliki program
program unggulan untuk upaya meningkatkan
kompetensi dosennya baik dalam pengajaran,
penelitian dan pengabdian. Program Kunjungan
industri yang terintergrasi yang telah dimiliki
program studi pendidikan Bahasa Inggris selama 2
tahun belakangan ini telah menjadi salah satu
solusinya.

C. Kurang Optimalnya Akreditasi Program Studi
Pendidikan Bahasa Inggris.

Sejak didirikannya program studi
pendidikan bahasa inggris pada tahun 2011, tiga
tahun setelahnya tepatnya pada tahun 2014 program
studi pendidikan bahasa inggris telah terakreditasi
dengan peringkat “C”. Hal ini adalah memang
standar pertama yang diperoleh mengingat prodi
Pendidikan Bahasa Inggris masih belum ada
menamatkan mahasiswanya pada tahun 2014.
Setahun setelahnya, prodi pendidikan bahasa inggris
kembali berbenah dan berupaya meningkatkan
akreditasi program studi pendidikan bahasa inggris
dalam berbagai hal. Tidak hanya dalam pembenahan
sarana dan pra sarana prodi, kurikulum hingga kerja
sama baik didalam dan luar negeri pun dianggap
sangatlah penting. Dengan adanya program
Kunjungan industri yang terintegrasi ini dapat

meningkatkan mutu akreditasi terlebih pada bidang
kerja sama dalam dan luar negeri yang telah tercipta.

3. Tindakan
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas

Pasir Pengaraian telah sukses menyelenggarakan
program unggulannya “Kunjungan Industri yang
terintegrasi” dalam dua tahun belakangan ini.
Pelaksanaan program kegiatan ini dapat dijabarkan
sebagai berikut:
A. Penerapan Program Kunjungan Industri yang

terintegrasi pada Tahun 2014
Pada tahun 2014 program studi Pendidikan

Bahasa Inggris memiliki 3 wilayah Program
Kunjungan Industri yang telah terintegrasi
sebelumnya dengan beberapa mata kuliah. 3 Wilayah
tersebut yaitu :

I. Kunjungan Industri Wilayah I didalam
Kabupaten Rokan Hulu (Radio Harmoni FM)

Kunjungan Industri wilayah I ini
diperuntukkan bagi mahasiswa prodi Pendidikan
Bahasa Inggris semester satu. Hasil diskusi seluruh
dosen prodi Pendidikan Bahasa Inggris memutuskan
Kunjungan Industri untuk mahasiswa semester I
diintegrasikan dengan salah satu mata kuliah prodi
Pendidikan Bahasa Inggris semester I yaitu
“Speaking I”. Mata kuliah ini bertujuan agar
mahasiswa dapat mengaplikasikan kemampuan
komunikasi berbahasa inggrisnya dalam kehidupan
sehari hari. Maka, Kunjungan Industri ke Radio
Harmoni FM yaitu Radio terbesar di Kabupaten
Rokan Hulu ini diharapkan akan bisa menjadi media
mahasiswa prodi pendidikan bahasa inggris dalam
mempraktekkan Bahasa Inggris dengan baik dan
benar melalui Program nya “Harmoni English Time”.
Pada program ini 3 orang mahasiswa dan didampingi
satu orang dosen digilir Seminggu sekali untuk
menjadi seorang penyiar yang menyampaikan berita
berita nya dalam bahasa inggris dan sekaligus
mengangkat topik pembicaraan yang akan
didiskusikan. Nantinya mahasiswa yang lain yang
ada dikampus turut mendengarkan melalui radio dan
ikut berpartisipasi melalui telepon sehingga “two way
communication” dapat berlangsung. Program ini
berkelanjutan selama satu semester hingga di akhir
semester nanti, program studi akan memberikan
penghargaan kepada penyiar bahasa inggris terbaik
dari mahasiswa tersebut berdasarkan hasil rekaman
dan kemampuan berkomunikasi mahasiswa.
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Gambar 1. Kunjungan Industri ke Radio Harmoni
FM

II. Kunjungan Industri Wilayah II – Diluar Prov.
Riau (ke Universitas Negeri Padang)

Kunjungan Industri ke Universitas Negeri
Padang ini diperuntukkan bagi mahasiswa prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Semester III. Kunjungan
Industri kali ini diintegrasikan ke Mata Kuliah
“CALL” dan “Seminar on ELT” – (Computer
Asisted Language Learning). Di Universitas Negeri
Padang tepatnya pada Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastranya,
Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
melakukan Praktikum mata kuliah “CALL” pada
Laboratorium CALL milik UNP, dimana prodi
pendidikan bahasa inggris belum memiliki labor
tersebut secara lengkap. Selain itu, mahasiswa prodi
Pendidikan Bahasa inggris turut berpartisipasi dalam
seminar yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris UNP dan melaksanakan
diskusi mengenai literature yang dibutuhkan.

Gambar 2. Praktikum mata kuliah “CALL” di
laboratorium UNP

Gambar 3. Mahasiswa Prodi pendidikan
Bahasa Inggris foto bersama

III. Kunjungan Industri Wilayah III (Luar
Negeri) – University Kebangsaan Malaysia.

Kunjungan Industri ke Malaysia kali ini
tepatnya ke Fakulti pendidikan University Kebangsan
Malaysia diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5.
Salah satu kampus terbaik di Malaysia ini dipilih
karena juga terkenal terbaik dalam bidang
(TESOL/TEFL). Kunjungan kali ini diintegrasikan
pada mata kuliah “TEFL” mahasiswa semester 5. Di
Fakulti pendidikan UKM ini selain mahasiswa dapat
menggali lebih dalam strategi pengajaran bahasa
inggris dalam forum diskusi yang digelar, para dosen
juga turut sharing bagaimana proses pembelajaran
dan penelitian dikampus ini.

Gambar 5. Diskusi di Fakulti Pendidikan
(Tesol/Tefl) – UKM Malaysia

Gambar 6. Kunjungan Industri ke University
Kebangsaan Malaysia

B. Penerapan Program Kunjungan Industri yang
terintegrasi pada Tahun 2015

Pada tahun 2015 program studi Pendidikan
Bahasa Inggris memiliki 3 wilayah Program
Kunjungan Industri yang telah terintegrasi
sebelumnya dengan beberapa mata kuliah. 3 Wilayah
tersebut yaitu :

I. Kunjungan Industri Wilayah I – dalam
Provinsi (Kota Pekanbaru)

Kunjungan Industri wilayah I tahun 2015 ini
diperuntukkan bagi mahasiswa Semester II.
Kunjungan Industri ke Kota Pekanbaru ini di
diintegrasikan dengan mata kuliah “Writing I”.
Tempat tujuan nya adalah Museum Sejarah Sang nila
Utama Provinsi Riau. Setelah berkunjung ke museum
diharapkan mahasiswa dapat memberikan laporan
hasil kunjungan dalam bentuk artikel yang dibuat
dalam bahasa inggris. Selain itu untuk mahasiswa
semester IV Kunjungan industrinya diintegrasikan
dengan mata kuliah “English for Hotel” yaitu
berkunjung ke Hotel bintang 5 di Pekanbaru Hotel
Labersa untuk mengikuti program Hotel Touring dan
Table manner course. Tujuan kunjunguan industri
kali ini agar mahasiswa dapat melihat kondisi real
sebuah hotel dan tidak hanya mendapat pengetahuan
secara toeri didalam kelas.
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Gambar 7. Seorang mahasiswa mengamati objek di
Museum sang nila

Gambar. 8. Dosen dan Mahasiswa dalam Table
manner di Hotel Labersa

II. Kunjungan Industri Wilayah II – Luar Provinsi
Riau (Unimed – SUMUT)

Kunjungan Industri wilayah II tahun 2015
ini diperuntukkan bagi mahasiswa Semester IV.
Kunjungan Industri ke Universitas Negeri Medan
Sumatra Utara ini di diintegrasikan dengan mata
kuliah “Intoduction to Literature”. Di prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Univesitas Negeri Medan
ini mahasiswa juga melakukan sharing diskusi
bersama antar mahasiswa dan juga kunjungan ke
“Digital Library”.

Gambar 9. Kunjungan Mahasiswa ke Digital Library
– Unimed MEDAN

III. Kunjungan Industri Wilayah III – Luar Negeri
(Prince of Songkla University- Thailand)
Kunjungan Industri wilayah III kali ini

diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6 yang
diintegrasikan dengan mata kuliah “TEFL”. Pada
mata kuliah ini mahasiswa diharapakan dapat
menggali variasi strategi pengajaran bahasa inggris
yang ada di luar negeri, tepatnya dikampus Prince of

Songkla University Thailand pada English Education
Section.

Gambar 10. Mahasiswa Prodi Pend. B.Inggris di
Ruang Pertemuan Faculty Social and Humanities –

Prince of Songka University Thailand

4. Pembahasan
Implementasi Program Unggulan Prodi

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pasir
Pengaraian yaitu Program ”Kunjungan Industri yang
terintegrasi’’ ini telah memberikan dampak besar
terhadap peningkatan mutu peserta didik atau
mahasiswanya hingga tenaga pendidik atau
dosennya. Observasi dan evaluasi terhadap program
ini selama 2 tahun pun telah dilakukan oleh Unit
Penjamin Mutu internal Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris.

Tabel. I
Rekapitulasi Program ”Kunjungan Industri” Prodi

Pendidikan Bahasa Inggris
No Tempat Kunjungan

Industri
Integrasi Mata

Kuliah
Tahun

1 Radio Harmoni FM
Rokan Hulu

Speaking I 2014

2 Museum Sang Nila
Utama Pekanbaru

Writing I 2015

3 Perpustakaan Daerah
Prov.  Riau

Writing I 2015

4 English Zone
Pekanbaru

Pronunciation 2016

5 SMU Darma Yuda
Pekanbaru

Micro
Teaching

2015

6 SMU Plus Pekanbaru Micro
Teaching

2014

7 SMU As shofa
Pekanbaru

English for
Islamic Studies

2014

8 Sapadia Hotel Rokan
Hulu

English for
Hotel

2014

9 Arya Duta Hotel
Pekanbaru

English for
Hotel

2014

10 Labersa Hotel
Pekanbaru

English for
Hotel

2015

11 Universitas Negeri
Padang

CALL 2014

12 Universitas Negeri
Medan

Intro to
Literature

2015

13 Universitas Putera
Batam

Writing II 2016

14 University
Kebangsaan

TEFL 2014
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Malaysia
15 Prince of Songkla

University Thailand
Seminar on
ELT

2015

Kontribusi yang diperoleh dari evaluasi
program ini meliputi :

a. Peningkatan kompetensi serta pengetahuan
dan wawasan mahasiswa prodi Pendidikan
Bahasa Inggris

b. Kemudahan Peluang kerja lulusan prodi
Pendidikan Bahasa inggris karena adanya
kunjungan industri ke stakeholder

c. Bagi dosen, Meningkatkan mutu dosen
dalam hal strategi pengajaran dan literature.
Selain itu Dosen Prodi pendidikan Bahasa
Inggris mendapat  kesempatan ikut
bergabung dalam keanggotaan ACER-N
(Asean Comparative Edcational Research
Networking) hasil dari kunjungan industri
ke University Kebangsaan Malaysia dalam
hal melaksanakan penelitian penelitian
pendidikan.

d. Bagi Program Studi, Kunjungan Industri ini
juga dapat membantu meningkatkan aspek
aspek penilaiain dalam akreditasi prodi.
Hasil nya pada akhir tahun 2015, program
studi pendidikan Bahasa Inggris UPP telah
terakreditasi B dengan Poin tertinggi Se
Universitas Pasir Pengaraian yaitu 358 yang
nyaris 2 angka lagi mendekati akeditasi A.
Hal ini didukung oleh kerja sama yang telah
dihasilkan dari program kunjungan industri
baik didalam dan luar negeri.

e. Kerja Sama Dengan Universitas Dalam dan
Luar negeri. Diantara 15 Program Studi
yang ada di Universitas Pasir Pengaraian,
Hanya Prodi Pendidika Bahasa Ingris yang
telah memiliki MoU luar negeri dengan
universitas universitas ternama yaitu
University Kebangsaan Malaysia dan Prince
of Songkla University Thailand. Mou
tersebut meliputi ”Inviting Lecturer”, Kerja
sama dibidang penelitian pendidikan hingga
”Student Exchange”.

5. Kesimpulan
Kegiatan Program Kunjungan Industri yang

terintegrasi oleh program studi Pendidikan Bahasa
Inggris ini merupakan program unggulan yang telah
berjalan hingga 2 tahun belakang ini. Evaluasi dan
observasi telah dilakukan oleh tim unit penjamin
mutu intenal Program Studi dibawah Lembaga
Penjamin Mutu Internal Universitas. Hasil dan
kontribusi yang diperoleh pun telah terlihat dalam
meningkatkan mutu serta pengetahuan dan wawasan
mahasiswa juga dosen di Prodi Pendidikan Bahasa
Inggris. Program yang telah didukung pihak
Universitas ini dan kemudian diberlakukan pula ke
seluruh program studi yang ada di Universitas Pasir
Pengaraian telah membawa dampak positif yang

sangat besar. Peningkatan penerimaan jumlah
mahasiswa baru di prodi pendidikan bahasa inggris
ini pun telah terlihat signifikan bergerak tahun demi
tahun. Hal ini juga menandakan kepercayaan dari
masyarakat kabupaten Rokan Hulu yang
menguliahkan anak - anak mereka ke Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris.

Program Kunjungan Industri yang terintegrasi
ini telah sejalan dengan Tujuan Program studi
Pendidkan Bahasa Inggris yaitu menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi pada
pembelajaran dan pengajaran ilmu pendidikan
Bahasa Inggris, meningkatkan kualitas dosen
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris melalui
pengembangan penelitan dan pengabdian
masyarakat, menghasilkan lulusan yang berkualitas
dan sesuai dengan kebutuhan stake holder dalam
proses penyelenggaraan pendidikan Bahasa Inggris,
menghasilkan kerja sama dengan pihak terkait baik di
tingkat regional dan nasional dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan bahasa inggris.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS SURAT PRIBADI DENGAN
METODE LATIHAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 UJUNG BATU

Hj. REFRIDA GURU BAHASA INDONESIA SMP NEGERI 1 UJUNG BATU
Email: refrida59@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia tentang materi menulis surat pribadi pada

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP
Negeri 1 Ujung Batu yang berjumlah 38 siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan metode tes dan observasi. Data hasil penelitian tentang materi menulis surat pribadi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan keterampilan menulis surat pribadi dapat meningkatkan
menulis Bahasa Indonesia pada surat pribadi di kelas VII SMP Negeri 1 Ujung Batu, yang pada kondisi awal hasil sebelum
diberi tindakan nilai. Pada siklus I dengan menggunakan menulis surat pribadi, adanya peningkatan. Pada siklus II
menunjukkan peningkatan.

Kata kunci : Surat Pribadi, Metode Latihan, Kemampuan Menulis.

PENDAHULUAN
Keterampilan berbahasa mencakup empat

aspek, yaitu: keterampilan membaca, keterampilan
menyimak, keterampilan berbicara, dan
keterampilan menulis. Keempat keterampilan ini
mempunyai hubungan yang sangat erat dan sama
pentingnya.

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah
diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
Indonesia baik secara lisan maupun tulisan.
Pelajaran bahasa Indonesia diprogramkan untuk
mengembangkan pengetahuan, sikap positif
terhadap bahasa Indonesia dan ketrampilan
berbahasa.

Berdasarkan hasil observasi selama
peneliti bertugas di SMP Negeri 1 Ujung Batu
ditemui kesenjangan-kesenjangan khususnya pada
pelajaran Bahasa Indonesia khususnya dalam
menulis surat pribadi yaitu, sebagai berikut: 1) Dari
data awal diketahui bahwa dari 36 orang siswa
hanya 11 orang (30%) siswa yang mencapai nilai
kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yakni
75, dengan rata-rata klasikal sebesar 61,8. 2)
Minimnya keinginan siswa terhadap materi
pelajaran menulis surat yang disampaikan oleh
guru. 3) Siswa kurang memiliki keberanian untuk
mengemukakan pendapat atau ide-ide dalam
pelaksanaan pembelajaran di kelas terutama dalam
pengajaran materi menulis surat pribadi. Dari
kesenjangan tersebut di atas, terlihat bahwa siswa
kurang kemampuanya dalam pembelajaran
terutama dalam pelajaran menulis surat
(korespondensi).

Oleh sebab itu peneliti tertarik ingin
melakukan suatu penelitian tindakan dengan judul
“Peningkatan Kemampuan Menulis Surat Pribadi
dengan Metode latihan Siswa Kelas VII SMP
Negeri 1 Ujung Batu”.

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di
SMP Negeri 1 Ujung Batu di kelas VII Tahun Pelajaran

2013 / 2014. Dimulai dilaksanakan pada awal bulan
Juni 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
VII di SMP Negeri 1 Ujung Batu yang berjumlah
36 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20
orang perempuan.

Prosedur penelitian tindakan kelas ini
terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari
perencanaan, implementasi tindakan, observasi dan
refleksi.

Analisis Data Proses Pembelajaran
1. Aktivitas Guru

Aktivitas guru selama kegiatan belajar
mengajar dengan metode latihan yang dibukukan
pada observasi dengan rumus:

P = FN x 100%
Keterangan: P = Angka persentase

F = Frekuensi aktivitas guru
N = Jumlah aktivitas
Safari (2005)

2. Aktivitas Siswa
Pada lembaran observasi, setiap siswa

melakukan aktivitas diberi kode 1, sedangkan siswa
yang tidak melakukan aktivitas diberi kode 0.
interval dan kategori aktivitas guru dan siswa
adalah sebagai berikut:

TABEL 1
INTERVAL KATEGORI AKTIVITAS GURU

DAN SISWA
No Interval (%) Kategori
1 81-100 Baik Sekali
2 60-80 Baik
3 41-59 Cukup
4 21-40 Kurang
5 0-20 Sangat Kurang
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3. Analisis Data Hasil Pembelajaran
Untuk mengetahui kemampuan anak

dalam menulis surat pribadi, penulis menggunakan
tes hasil belajar yaitu menulis surat pribadi. Setelah
proses pembelajaran dilakukan pengumpulan data
atau nilai. Pedoman penskoran yaitu surat yang
dibuat oleh siswa harus memuat 7 aspek. Adapun
aspek-aspek tersebut yaitu:
1. Tanggal surat, jika benar di beri nilai 10, jika

salah 0.
2. Alamat surat (penerima), jika benar diberi nilai

10, jika salah 0.
3. Salam pembuka, jika benar diberi nilai 10, jika

salah 0.
4. Salam penutup, jika benar diberi nilai 10, jika

salah 0.
5. Pengirim surat, jika benar diberi nilai 10, jika

salah 0.
6. Isi surat, jika benar diberi nilai 25, jika salah 0.
7. Bahasa Surat, jika benar diberi nilai 25 jika

salah 0.

Interval dan kategori Kemampuan siswa dalam
menulis surat pribadi adalah sebagai berikut:

TABEL 2
INTERVAL KATEGORI KEMAMPUAN

SISWA
MENULIS SURAT PRIBADI

No Interval Kategori
1 90-100 Sangat Baik
2 70-89 Baik
3 50-69 Cukup
4 30-49 Kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur
1 Siklus I

Berdasarkan hasil data awal diketahui
rata-rata kemampuan menulis surat pribadi dengan
metode latihan siswa kelas VII SMP Negeri 1
Ujung Batu adalah sedang. Oleh karena itu
dilakukan penelitian melalui metode latihan dengan
tujuan meningkatkan kemampuan menulis surat
pribadi kelas VII SMP Negeri 1 Ujung Batu.
Penelitian dilakukan berdasarkan langkah-langkah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dimana
tahapannya adalah; 1) perencanaan, 2) pelaksanaan,
3) observasi, dan 4) refleksi.

Pelaksanaan siklus pertama dilakukan
pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2013 yaitu
pada jam pelajaran ketiga dan keempat.
Keterampilan berbahasa yang diajarkan adalah
kemampuan menulis surat pribadi. Siswa
diharapkan menulis surat pribadi sesuai dengan
tujuan yang telah disusun dalam kompetensi
pembelajaran bahasa Indonesia.

Pada hari senin tangga 17 Oktober 2013,
semua siswa hadir untuk mengikuti proses
pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan salam
dan do’a, setelah itu guru membuka pelajaran
dengan memberikan keterangan singkat tentang
jenis-jenis surat. Setelah itu guru menyampaikan
tujuan pelajaran yang hendak dicapai mengenai
menulis surat pribadi. Kemudian guru
menghubungkan materi pelajaran hari ini dengan
materi pelajaran sebelumnya dan menjelaskan
tujuan yang akan dicapai serta menjelaskan jenis
tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti
apa yang ditugaskan tersebut.

Setelah itu, guru memberikan
petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjan
siswa.Guru juga menyediakan waktu yang cukup
untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian guru
memberikan pengawasan dan bimbingan yang
bertujuan untuk mengetahui jika ada sesuatu yang
kurang jelas terhadap materi. Guru memberikan
dorongan sehingga siswa mau bekerja. Guru juga
meminta siswa mengerjakan sendiri tidak
menyuruh orang lain agar siswa dapat mandiri dan
lebih mengerti mengenai materi.

Kemudian guru meminta siswa agar
mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik
dan sistematis. Agar siswa mau bekerja, guru
meminta laporan siswa baik lisan atau tulisan dari
apa yang telah dikerjakannya. Setelah dianggap
cukup, guru melakukan tanya jawab dan
melakukan Penilaian hasil pekerjaan siswa baik
dengan tes maupun non tes atau cara lainnya.
Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan salam dan
do’a.

2. Siklus II
Siklus II dilaksanakan seminggu setelah

pelaksanaan siklus pertama. Standar kompetensi
yang harus dicapai sama dengan siklus pertama
yaitu menulis surat pribadi, sedangkan kompetensi
dasar yang harus dicapai adalah Menulis surat
pribadi dengan memperhatikan komposisi, isi, dan
bahasa. Perbedaan pelaksanaan siklus kedua
terletak pada penambahan penerapan metode
latihan, hal ini ditujukan untuk memperbaiki
kelemahan pembelajaran sebelumnya. Adapun
uraian pelaksanaan tindakan kelas siklus kedua
adalah sebagai berikut

Pelaksanaan siklus pertama dilakukan
pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2013. Pada hari
Senin tanggal 24 Oktober 2013, semua siswa hadir
untuk mengikuti proses pembelajaran.
Pembelajaran diawali dengan salam dan do’a,
setelah itu guru membuka pelajaran dengan
memberikan keterangan singkat tentang jenis-jenis
surat.

Setelah itu guru menyampaikan tujuan
pelajaran yang hendak dicapai mengenai menulis
surat pribadi. Setelah itu, guru memberikan
petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjan

209

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



siswa. Guru juga menyediakan waktu yang cukup
untuk mengerjakan tugas tersebut.

Kemudian guru memberikan pengawasan
dan bimbingan yang bertujuan untuk mengetahui
jika ada sesuatu yang kurang jelas terhadap materi.
Kemudian guru meminta siswa agar mencatat hasil-
hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematis.
Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan salam dan
do’a.
B. Hasil Penelitian
1. hasil Observasi Aktifitas Siswa
Sebelum masuk kegiatan inti guru mrngadakan uji
kemampuan awal dengan maksud untuk
pengambilan data awal yang nantinya akan
dijadikan sebagai perbandingan terhadap hasil
tindakan.
Tabel 3. Rekapitulasi nilai uji kemampuan awal

Nilai Ketuntasan (%)
≥ 70 ≤ 70 Tuntas Tidak

Tuntas
11 orang 25 orang 30 % 69 %

Dan dari ujian kemapuan awal diperoleh nilai
tertinggi 80 oleh 9 orang, sedangkan nilai terendah
adalah 55. Jumlah siswa yang tuntas 11 orang
siswa (30%) sedangkan siswa jumlah siswa yang
belum tuntas 25 siswa (69%). Jadi dari data di atas
masih banyak siswa yang belum tuntas.
2. hasil Belajar Setelah Penelitian
1. siklus 1
Dalam penelitian ini dikumpulkan data kuantitatif
dan kualitatif, untuk data kualitatif diperoleh dari
hasil observasi aktivitas siswa selama penelitian.
Adapun rekapitulasi hasil belajar siswa sebagai
berikut:
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I

Nilai Ketuntasan (%)
≥ 70 ≤ 70 Tuntas Tidak

Tuntas
27 orang 9 orang 75 % 25 %

Dari tabel hasil belajar pada siklus I, siswa yang
tuntas 27 orang dengan nilai tertinggi 100 dan 9
orang tidak tuntas dengan nilai terendah 25 dari 36
orang siswa, sehingga deperoleh ketuntasan
klasikal 75% dan ketidak tuntasan klasikal 25 %.
Hasil observasi keaktifan siswa disajikan pada tabel
berikut ini:
No Aspek yang dinilai Total Rata-

rata
1 Membuka pelajaran

dengan memberi salam
dan hormat

29 80,5

2 Tertib dalam proses
pembelajaran

28 77,7

3 Siswa mendengarkan
keterangan gurutentang
jenis-jenis surat

27 75

4 Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran yang

28 77,7

hendak dicapai
5 Siswa mendengar

keterangan kegunaan
surat

28 77,7

6 Mendengarkan penjelasan
guru tentang unsur-unsur
surat

25 69,4

7 Mendengarkan penjelasan
guru tentang jenis tugas
yang akan dikerjakan

24 66,6

8 Memperhatikan petunjuk
yang diberikan guru

21 58,3

9 Mengerjakan tugas sesuai
dengan waktu yang
diberikan

27 75

10 Mengikuti bimbingan
guru dalam mengerjakan
tugas

23 63,8

11 Mengerjakantugas sesuai
dengan arahan yang
diberikan

26 72,2

12 Mengerjakan sendiri tugas
yang diberikan

25 69,4

13 Mengumpulkan tugas
yang telah dikerjakan

25 69,4

14 Menutup pelajaran
dengan berdoa

24 66,6

Dari tabel di atas terjadi peningkatan rata-rata
aktivitas seluruh siswa pada siklus 1 yaitu:
1. Skor rata-rata membuka pelajaran dengan

memberi salam dan hormat yaitu 80,5 dan
termasuk dalam kategori baik.

2. Skor rata-rata tertib dalam proses pembelajaran
yaitu 77,7dan termasuk kategori baik.

3. Skor rata-rata siswa mendengarkan keterangan
gurutentang jenis-jenis surat yaitu 75 dan
termasuk kategori baik.

4. Skor rata-rata siswa mendengarkan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai yaitu 77,7
dan termasuk kategori baik

5. Skor rata-rata siswa mendengar keterangan
kegunaan surat yaitu 77,7 dan termasuk
kategori baik.

6. Skor rata-rata mendengarkan penjelasan guru
tentang unsur-unsur surat yaitu 69,4 dan
termasuk kategori baik.

7. Skor rata-rata mendengarkan penjelasan guru
tentang jenis tugas yang akan dikerjakan yaitu
66,6 dan termasuk kategori baik.

8. Skor rata-rata memperhatikan petunjuk yang
diberikan guru yaitu58,3 dan termasuk kategori
cukup.

9. Skor rata-rata mkengerjakan tugas sesuai
dengan waktu yang diberikan yaitu 75 dan
termasuk kategori baik.

10. Skor rata-rata mengikuti bimbingan guru
dalam mengerjakan tugas yaitu 63,8 dan
termasuk kategori baik.
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11. Skor rata-rata mengerjakantugas sesuai dengan
arahan yang diberikan 72,2 dan termasuk
kategori baik.

12. Skor rata-rata mengerjakan sendiri tugas yang
diberikan 69,4 dan termasuk kategori baik.

13. Skor rata-rata mengumpulkan tugas yang telah
dikerjakan yaitu 69,4 dan termasuk kategori
baik.

14. Skor rata-rata menutup pelajaran dengan
berdoa 66,6 dan termasuk kategori baik.
Sehingga rata-rata hasil observasi pada siklus I

yaitu 71,4 dan termasuk dalam kategori baik.
Setelah siklus I selesai dilaksanakan dan

penilaian terhadaphasil belajar siswa, aktivitas
siswa serta kemampuan guru dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar, maka guru peneliti dan
guru obsever membuat pertemuan untuk membahas
tentang tindakan yang harus diperbaiki serta
tindakan yang harus dipertahankan pada proses
belajar mengajar di siklus II.
2. Siklus II
Adapun rekapitulasi hasil belajar siswa pada siklus
II sebagai berikut:
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Belajar Siswa Siklus I

Nilai Ketuntasan (%)
≥ 70 ≤ 70 Tuntas Tidak

Tuntas
34 orang 2 orang 94 % 5,5 %

Dari tabel hasil belajar pada siklus II, siswa yang
tuntas 34 orang dengan nilai tertinggi 100 dan 9
orang tidak tuntas dengan nilai terendah 55 dari 36
orang siswa, sehingga deperoleh ketuntasan
klasikal 94% dan ketidak tuntasan klasikal 5,5 %.
Hasil observasi keaktifan siswa disajikan pada tabel
berikut ini:
No Aspek yang dinilai Total Rata-

rata
1 Membuka pelajaran

dengan memberi salam
dan hormat

30 83,3

2 Tertib dalam proses
pembelajaran

31 86,1

3 Siswa mendengarkan
keterangan gurutentang
jenis-jenis surat

31 86,1

4 Siswa mendengarkan
tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai

28 77,7

5 Siswa mendengar
keterangan kegunaan
surat

28 77,7

6 Mendengarkan penjelasan
guru tentang unsur-unsur
surat

30 83,3

7 Mendengarkan penjelasan
guru tentang jenis tugas
yang akan dikerjakan

31 86,1

8 Memperhatikan petunjuk
yang diberikan guru

31 86,1

9 Mengerjakan tugas sesuai
dengan waktu yang
diberikan

30 83,3

10 Mengikuti bimbingan
guru dalam mengerjakan
tugas

28 77,7

11 Mengerjakantugas sesuai
dengan arahan yang
diberikan

32 88,8

12 Mengerjakan sendiri tugas
yang diberikan

31 86,1

13 Mengumpulkan tugas
yang telah dikerjakan

33 91,7

14 Menutup pelajaran
dengan berdoa

30 83,3

Dari tabel di atas terjadi peningkatan rata-rata
aktivitas seluruh siswa pada siklus II yaitu:
1. Skor rata-rata membuka pelajaran dengan

memberi salam dan hormat yaitu 83,3 dan
termasuk dalam kategori baik sekali.

2. Skor rata-rata tertib dalam proses pembelajaran
yaitu 86,1 dan termasuk kategori baik sekali.

3. Skor rata-rata siswa mendengarkan keterangan
gurutentang jenis-jenis surat yaitu 86,1 dan
termasuk kategori baik sekali.

4. Skor rata-rata siswa mendengarkan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai yaitu 77,7
dan termasuk kategori baik

5. Skor rata-rata siswa mendengar keterangan
kegunaan surat yaitu 77,7 dan termasuk
kategori baik.

6. Skor rata-rata mendengarkan penjelasan guru
tentang unsur-unsur surat yaitu 83,3 dan
termasuk kategori baik sekali.

7. Skor rata-rata mendengarkan penjelasan guru
tentang jenis tugas yang akan dikerjakan yaitu
86,1 dan termasuk kategori baik sekali.

8. Skor rata-rata memperhatikan petunjuk yang
diberikan guru yaitu 86,1 dan termasuk
kategori baik sekali.

9. Skor rata-rata mkengerjakan tugas sesuai
dengan waktu yang diberikan yaitu 83,3 dan
termasuk kategori baik sekali.

10. Skor rata-rata mengikuti bimbingan guru
dalam mengerjakan tugas yaitu 77,7 dan
termasuk kategori baik.

11. Skor rata-rata mengerjakantugas sesuai dengan
arahan yang diberikan yaitu 88,8 dan termasuk
kategori baik sekali.

12. Skor rata-rata mengerjakan sendiri tugas yang
diberikan yaitu 86,1 dan termasuk kategori
baik sekali

13. Skor rata-rata mengumpulkan tugas yang telah
dikerjakan yaitu 91,7 dan termasuk kategori
baik sekali

14. Skor rata-rata menutup pelajaran dengan
berdoa 83,3 dan termasuk kategori baik sekali
Sehingga rata-rata hasil observasi pada siklus I

yaitu 84 dan termasuk dalam kategori baik sekali.
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Berdasarkan hasil penelitian dari data awal,
siklus I, dan siklus II, maka diperoleh hasil sebagai
berikut:

TABEL 6
DATA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS
SURAT PRIBADI DENGAN METODE LATIHAN

SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 UJUNG BATU
(DATA AWAL, SIKLUS I DAN SIKLUS II)

No Kode
Nilai Akhir

Data
Awal

Siklus I Siklus
II

1 FW 01 65 90 90
2 FW 02 70 90 80
3 FW 03 80 90 90
4 FW 04 65 75 100
5 FW 05 45 75 55
6 FW 06 65 75 75
7 FW 07 65 90 100
8 FW 08 80 90 75
9 FW 09 55 65 100
10 FW 10 55 55 90
11 FW 11 80 90 100
12 FW 12 65 65 75
13 FW 13 80 80 80
14 FW 14 75 75 75
15 FW 15 80 80 100
16 FW 16 65 65 75
17 FW 17 55 55 80
18 FW 18 65 65 75
19 FW 19 80 90 80
20 FW 20 65 65 75
21 FW 21 55 75 80
22 FW 22 65 75 75
23 FW 23 65 75 65
24 FW 24 45 75 65
25 FW 25 90 90 100
26 FW 26 65 100 100
27 FW 27 55 90 75
28 FW 28 65 65 100
29 FW 29 75 75 75
30 FW 30 80 90 90
31 FW 31 65 100 100
32 FW 32 55 55 75
33 FW 33 55 55 100
34 FW 34 65 90 100
35 FW 35 55 55 90
36 FW 36 50 50 90

Jumlah 2360 2740 3050
Rata-Rata 65,55 76,11 84,72

Rata-rata kemampuan siswa sebelum
diterapkannya metode latihan (data awal) hanya
tercapai pada rata-rata nilai 65,55. Kemudian
setelah diterapkan metode latihan (siklus I),
diperoleh rata-rata nilai 76,11 atau dengan kategori
baik, dan pada siklus kedua 84,72 atau dengan

kategori baik, namun indikator kinerja tercapai
pada 92% siswa atau 33 orang.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan menulis surat pribadi
dengan metode latihan siswa kelas VII SMP Negeri
1 Ujung Batu.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dideskripsikan pada bab IV, maka tujuan penelitian
telah tercapai dan sudah menjawab rumusan
masalah penelitian ini. Karena dari data diketahui
rata-rata kemampuan siswa sebelum diterapkannya
metode latihan (data awal) hanya tercapai pada
rata-rata nilai 65,55. Kemudian setelah diterapkan
metode latihan (siklus I), diperoleh rata-rata nilai
76,11 atau dengan kategori baik, dan pada siklus
kedua 84,72 atau dengan kategori baik.
Peningkatan kemampuan menulis surat pribadi
melalui metode latihan siswa kelas VII SMP
Negeri 1 Ujung Batu adalah 92% siswa atau 33
orang.

Saran
Melalui simpulan hasil peneltian, maka

peneliti ingin menyampaikan beberapa saran,
adapun saran yang penulis maksud adalah sebagai
berikut:
1. Untuk meningkatkan kemampuan menulis

surat pribadi dapat dilakukan melalui metode
latihan.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar
menyumbangkan hasil penelitiannya pada
mahasiswa di tingkat yang lain agar
mengetahui hasil penelitian ini dan dijadikan
referensi selanjutnya.

3. Kepada pengawas perlu mengadakan
kunjungan supervisi terhadap peneliti dalam
pelaksanaan PTK sedang berlangsung, agar
apa yang ditemukan dapat diimplementasikan
pada proses pelaksanaan pembelajaran
memang benar-benar dilaksanakan.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP NEGERI 1 RAMBAH

SAMO

Nika Wahyu Purnama Sari, Rena Lestari*), Enny Afniyanti
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Pasir Pengaraian
e-mail: rena.nasution@yahoo.com*)

ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa pada kelas VII SMP Negeri 1 Rambah Samo. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen
dengan menggunakan rancangan randomized control group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rambah Samo. Sampel dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling yang diambil yaitu kelas VIIb dan VIIc. Instrumen pada penelitian ini menggunakan
tes subjektif yang berbentuk uraian. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung > ttabel (2,49 > 1,67), hal ini
menunjukkan terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir
kritis siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ramah Samo.

Kata Kunci : Kemampuan Berpikir Kritis, Pembelajaran, Problem Based Learning.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah segala situasi hidup yang
mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai
pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala
lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan sebagai
penghubung dua sisi, disatu sisi individu yang sedang
tumbuh dan disisi lain nilai sosial, intelektual dan
moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk
mendorong individu tersebut (Sagala, 2009).
Permasalahan pendidikan pada saat ini mengenai
mutu pendidikan, mutu pendidikan dipermasalahkan
karena pendidikan belum mencapai taraf seperti yang
diharapakan. Padahal hasil belajar yang bermutu
hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang
bermutu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu
pendidikan lebih terletak pada masalah proses
pendidikan (Tirtarahardja dan Sulo, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan guru IPA
SMPN 1 Rambah Samo, diperoleh informasi bahwa
proses pembelajaran masih banyak yang bersifat
teacher centered, guru lebih sering memberi
informasi dengan model konvesional, peran serta
siswa dalam proses pembelajaran masih kurang
sehingga hanya sedikit siswa yang menunjukkan
keaktifan bertanya, pertanyaan yang dibuat siswa
belum menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kritis,
kemudian jawaban dari pertanyaan masih sebatas
ingatan saja, siswa juga belum biasa menyelesaikan
suatu permasalahan yang didahului dengan kegiatan
penyelidikan.

Untuk mengetahui dan mengajarkan
kemampuan berpikir kritis  dalam mata pelajaran
IPA, sangat perlu dicari model pembelajaran yang
sesuai. Salah satu model tersebut adalah model
problem based learning. Problem based learning
adalah pembelajaran yang menggunakan masalah
nyata (autentik) yang tidak terstruktur (ill-structured)

dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi siswa untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan
masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru (Hosnan, 2014).

Keefektifan model ini adalah siswa lebih aktif
dalam berpikir dan memahami materi secara
berkelompok dengan melakukan investigasi-
investigasi pemecahan masalah. Menurut Sanjaya
(2010) ada 6 langkah model pembelajaran problem
based learning yaitu merumuskan masalah,
menganalisis masalah, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, pengujian hipotesis,
merumuskan rekomendasi pemecahan masalah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
ada atau tidak pengaruh model problem based
learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa
pada kelas VII SMP Negeri 1 Rambah Samo Tahun
Pembelajaran 2014/2015.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen
semu. Bentuk desain penelitian ini adalah
randomized control group pretest posttest design
yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol
(Lufri, 2007). Penelitian ini dilaksanakan di SMP
Negeri 1 Rambah Samo pada siswa kelas VII
semester genap tahun pembelajaran 2014/2015.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai
dengan Mei 2015. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh kelas VII SMP Negeri 1 Rambah
Samo. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas kelas VII-C sebagai kelas eksperimen dan kelas
VII-B sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan
sampel secara purposive sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tes tertulis dan lembar observasi. Lembar
tes tertulis berupa tes uraian yang disesuaikan dengan
karakteristik soal kemampuan berpikir kritis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu pada hasil uji prasyarat, yakni uji
normalitas dan homogenitas varian dapat
disimpulkan bahwa data dari semua kelompok
berasal dari data berdistribusi normal dan
mempunyai varians yang sama atau homogen. Hasil
bahwa semua data berdistribusi normal. Deskripsi
data kemampuan berpikir kritis siswa yang
menggunakan model pembelajaran problem based
learning dan yang menggunakan model konvensional
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Persentase Ketercapaian Indikator

Kemampuan Berpikir Kritis Kelas
Eksperimen dan    Kontrol

No Indikator
Berpikir
Kritis

Kelas
Eksperimen Kontrol

1 Menganalisis
Pertanyaan

62,22 65,52

2 Bertanya dan
menjawab
pertanyaan
tentang suatu
penjelasan

62,08 58,34

3 Menginduksi
dan
mempertimba
ngkan
induksi

76,11 68,97

4 Membuat dan
menentukan
hasil
pertimbangan

78,89 61,49

5 Mengidentifi
kasi asumsi

80,56 78,74

6 Menentukan
suatu
tindakan

50,55 50,00

Jumlah 410,41 383,06
Rata-rata

(%)
68,40 63,84

Jika dilihat dari rata-rata persentase
ketercapaian indikator antara kelas eksperimen
dengan nilai 68,40 % dan kelas kontrol dengan nilai
63,84 % menunjukkan bahwa persentase
ketercapaian indikator kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas kontrol. Ini berarti bahwa
penggunaan model problem based learning sangat
berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa. Hal tersebut menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada
penggunaan model problem based learning terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi saling
ketergantungan dalam ekosistem. Sesuai dengan hasil
penelitian Lestari et al. (2015) menyimpulkan bahwa
model pembelajaran problem based learning dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Peningkatan berpikir kritis ini dapat membantu siswa
untuk memiliki keterampilan berpikir yang baik.
Problem based learning terbukti mampu membuat
aktivitas siswa di kelas menjadi lebih baik dalam
aspek menerima pendapat teman, memberi solusi
untuk pendapat yang bertentangan serta dapat bekerja
sama dengan teman yang berbeda status sosial.
Problem based learning merupakan pengajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu
konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara
berpikir kritis serta untuk memperoleh pengetahuan
dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.

Model problem based learning ini dimulai
dengan menyajikan permasalahan nyata yang
penyelesaiannya membutuhkan kerja sama diantara
siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses
pembelajaran. Hal itu sesuai dengan penelitian
Redhana (2014) yang dapat disimpulkan bahwa
melalui penggunaan model problem based learning
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran
ini memungkinkan siswa memahami materi secara
mendalam, membantu siswa mengembangkan
pengetahuannya dan siswa belajar secara mandiri
serta bertanggung jawab atas keberhasilan
belajarnya. Berikut hasil penghitungan uji hipotesis
untuk data posttest kelas eksperimen
dan kelas kontrol.
Tabel 2. Uji Hipotesis Hasil Posttest
Kelompok N Posttes Kesimpulan

thitung ttabel

Eksperimen 30 2,49 1,67 Ho ditolak dan
Ha diterimaKontrol 29

Dari uji hipotesis yang dilakukan menggunakan
uji t pada posttest terhadap kelas kontrol maupun
kelas eksperimen menunjukkan bahwa model
pembelajaran problem based learning lebih baik dari
pada model konvensional. Hal ini terbukti dari nilai
thitung > ttabel, dengan nilai thitung = 2,49 dan ttabel =
1,67, maka dengan ini H0 ditolak dan Ha diterima
pada taraf signifikan 5%. Dengan demikan,
kemampuan antara kelas kontrol yang menggunakan
model konvensional dan kelas eksperimen yang
menggunakan model problem based learning
menunjukkan perbedaan kemampuan berpikir kritis
siswa untuk kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kemampuan berpikir kritis
siswa pada kelas kontrol. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa model pembelajaran ini ternyata mampu
meningkatkan keaktifan, motivasi dan meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa. Model
pembelajaran problem based learning dapat
meningkatkan hasil belajar dan keterampilan berpikir
kritis siswa. Pembelajaran problem based learning
mengharuskan siswa untuk mencari penyelesaian
masalah secara nyata. Siswa harus menganalisis dan
mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis,
mengumpulkan dan menganalisis informasi,
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melakukan eksperimen sesuai dengan fokus masalah
dan merumuskan simpulan sebagai solusi terhadap
masalah yang diajukan. Hasil penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian Susilo et al. (2012) yang
menunjukkan bahwa penggunaan model
pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan
hasil belajar tes kemampuan berpikir kritis siswa dan
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam
pembelajaran IPA. Hal itu disebabkan karena model
problem based learning merupakan suatu model
pembelajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar
tentang keterampilan pemecahan masalah dan
berpikir kritis. Pemecahan masalah merupakan teknik
yang bagus untuk memahami isi pembelajaran, dapat
merangsang kemampuan siswa untuk menemukan
pengetahuan baru bagi mereka, dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa, dan dapat mengembangkan
kemampuan berpikir kritis.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model
pembelajaran problem based learning terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi saling
ketergantungan dalam ekosistem. Hal ini terlihat
pada perhitungan uji t diperoleh harga thitung > ttabel

(2,49 > 1,67) pada derajat kebebasan (db) = 57
dengan taraf signifikansi 5 %.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MACROMEDIA FLASH
PADA MATERI SISTEM GERAK MANUSIA KELAS X SMA
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Abstrak
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran biologi berupa

macromedia flash yang valid dan praktis pada materi Sistem Gerak Manusia. Sehingga didapatkan luaran
berupa produk yang dapat digunakan guru dan siswa di sekolah tingkat SMA sebagai media pembelajaran.
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan.
Subjek dalam penelitian ini adalah materi sistem gerak pada manusia yang diajarkan pada siswa kelas XI
SMA semester 1 TA 2015/2016. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
Standar kompetensi, Potensi dan masalah, Analisis kebutuhan, Desain dan implementasi, Produk, Validasi
ahli, Revisi produk, Ujicoba pemakaian dan Revisi produk. Sedangkan data dan sumber data berupa nilai
kelayakan dari media yang dikembangkan dan akan diuji dengan statistik deskriptif kualitatif oleh ahli
media, ahli materi dan pengguna. Persentase data kuantitatif digunakan sebagai  suatu cara untuk
mengetahui status kelayakan dari produk yang dihasilkan. Produk Macromedia flash yang dihasilkan
setelah diujicoba valid dan layak digunakan pada SMA Kelas X.

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Macromedia flash, Sistem Gerak Manusia

Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahan dan

teknologi yang semakin pesat, menuntut dunia
pendidikan harus meningkatkan mutu
pendidikannya. Mutu pendidikan dapat
ditingkatkan dengan mengubah pola pikir yang
digunakan sebagai landasan pelaksanaan
kurikulum. Keberhasilan pencapaian kompetensi
suatu mata pelajaran bergantung pada beberapa
aspek. Salah satunya aspek yang sangat
mempengaruhi keberhasilan pencapaian
kompetensi yaitu cara guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran. pemanfaatan media dalam
proses pembelajaran akan membuat siswa lebih
mengerti, memahami dan aktif di dalam kelas, serta
dapat menimbulkan persepsi siswa terhadap
penggunaan media tersebut.

media dalam proses belajar mengajar lebih
cenderung diartikan sebagai alat tulis grafis,
fotografis, atau elektronik untuk menangkap,
memproses, dan menyusun kembali informasi
visual atau verbal Arsyad, 2011: 3). Criticos (dalam
Daryanto, 2011: 4) “Media merupakan salah satu
komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa
pesan dari komunikator menuju komunikan”.
Penentuan media yang akan digunakan didasarkan
pada apa yang akan diajarkan, bagaimana diajarkan
dan bagaimana akan dievaluasi dan siapa yang
menjadi siswa. Oleh karena itu maka kemampuan
profesional seorang pendididik harus ditingkatkan,
karena pada nantinya akan memberikan dampak
positif pada peningkatan mutu, baik itu proses
maupun hasil belajar.

Untuk mengetahui komponen-komponen
kriteria kualitas multimedia yang dari aspek media
dan materi peneliti menggunakan kriteria kualitas

multimedia dari Sunaryo & Sunarto (2005), sebagai
berikut: a.Aspek tampilan media, yaitu 1)
Proporsional layout (tata letak teks dan gambar);
2)Kesesuaian pilihan background;3) Kesesuaian
proporsi warna; 4) Kesesuaan pemilihan jenis
huruf; 5) Kesesuaian pemilihan ukuran huruf; 6)
Keterbacaan teks; 7) Kejelasan musik atau suara; 8)
Kesesuaian animasi dengan materi; 9)
Kemenarikan bentuk button atau navigator; 10)
Konsistensi tampilan button, b.Aspek
pemrograman, yaitu 1)Kemudahan pemakaian
program; 2) Kemudahan memilih menu program;
3)Kejelasan petunjuk penggunaan; 4)Kebebasan
memilih materi untuk dipelajari; 5)Kemudahan
berinteraksi dengan program; 6)Kemudahan keluar
dari program; 7)Kemudahan memahami struktur
navigasi; 8)Kecepatan fungsi tombol (kinerja
navigasi); 9)Ketepatan reaksi button (tombol
navigator); 10)Kemudahan pengaturan
menjalankan animasi c.Aspek pembelajaran, yaitu
1)Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar
kompetensi 2)Kesesuaian kompetensi dasar dengan
indikator 3)Kesesuaian kompetensi dasar dengan
materi program 4)Kejelasan judul program
5)Kejelasan sasaran pengguna 6)Kejelasan
petunjuk belajar (petunjuk penggunaan)
7)Ketepatan penerapan strategi belajar (belajar
mandiri).8)Variasi penyampaian jenis
informasi/data 9)Kemenarikan materi dalam
memotivasi pengguna 10)Tingkat kesulitan soal
latihan/evaluasi d.Aspek isi 1)Keterpaduan materi
2)Kedalaman materi 3)Kejelasan isi materi
4)Struktur organisasi/urutan materi 5)Kejelasan
contoh yang disertakan 6)Kecukupan contoh yang
disertakan 7)Kejelasan bahasa yang digunakan
8)Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna
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9)Kejelasan informasi pada ilustrasi gambar
10)Kejelasan informasi pada ilustrasi animasi.

Media sangat berperan penting di dalam
proses pembelajaran, media merupakan suatu
wahana penyalur pesan materi pelajaran yang
disampaikan oleh seorang guru agar siswa dapat
dengan mudah menerima pelajaran apa yang sudah
disampaikan. Media yang baik adalah yang dapat
memunculkan komunikasi dua arah atau
interaktivitas (Sutjiono dalam wulandari, dkk(2013:
263-264).Penggunaan media pembelajaran secara
tepat merupakan hal penting dalam proses
pembelajaran, karena media mempunyai berbagai
kelebihan antara lain membuat konsep yang abstrak
dan kompleks menjadi sesuatu yang nyata,
sederhana, sistematis dan jelas (Wena, 2008).

Media pembelajaran yang digunakan secara
tepat mempunyai pengaruh yang cukup besar
dalam pencapaian kompetensi/ tujuan pembelajaran
yang akan dicapai oleh seorang guru saat proses
belajar mengajar berlangsung. Peningkatan kualitas
pendidikan dan pengetahuan dapat dilakukan salah
satunya dengan adanya metode pembelajaran
menggunakan CD interaktif (Transfield, 2012). CD
interaktif memiliki beragam bentuk variasi yaitu
permainan, soal-soal, dan materi bahan ajar
(Prastowo, 2011).
Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah
deskriptif dengan metode penelitian dan
pengembangan (research & development). Subjek
dalam penelitian ini adalah materi sistem gerak
pada manusia yang diajarkan pada siswa kelas XI
SMA semester 1 TA 2015/2016. Dalam penelitian
ini, siswa dijadikan sebagai penilai kelayakan
media interaktif yang disiapkan. Siswa yang
menjadi subjek penelitian terlebih dahulu
diidentifikasi tingkat kognitifnya. Pengelompokan

tersebut dilakukan dengan melihat nilai hasil
angket gaya kognitif yang sudah baku. Setelah
siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat
kognitifnya, dipilih masing-masing 5 siswa secara
purposive dari tingkat kognitif yang mempunyai
perbedaan kemampuan yaitu siswa berkemampuan
akademik rendah (5 orang), sedang (5 orang) dan
tinggi (5 orang). Subjek ujicoba dipilih berdasarkan
referensi dari guru mata pelajaran. Hal tersebut
bertujuan untuk menghindari pengaruh subjektif
peneliti yang nantinya akan dipilih menjadi subjek
penelitian. Selain siswa uji kelayakan produk juga
dilakukan pada ahli media, ahli materi dan guru
selaku pengguna.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan
dalam penelitian ini meliputi : Standar kompetensi,
Potensi dan masalah, Analisis kebutuhan, Desain
dan implementasi, Produk, Validasi ahli, Revisi
produk, Ujicoba pemakaian, Revisi produk dan Uji
coba kelayakan

Kelayakan dari media yang dikembangkan
akan diuji dengan statistik deskriptif kualitatif oleh
ahli media, ahli materi dan pengguna, sehingga
diperoleh data kuantitatif yang didapat dari angket
dengan menggunakan bentuk skala bertingkat
(Arikunto, 2010 : 195).

Untuk tenkik pengumpulan data dilakukan
dengan teknik obsevasi dan dokumentasi.
Observasi dilaksanakan pada saat uji ahli media
pembelajaran, uji ahli materi dan uji coba produk.
Sedangkan dokumentasi dilakukan saat uji coba
pemakaian produk.

Data kuantitatif berupa angka akan
dipersentasekan sehingga bisa diubah dalam bentuk
data kualitatif. Persentase data kuantitatif
digunakan sebagai  suatu cara untuk mengetahui
status kelayakan dari produk yang dihasilkan.
Persentase ditentukan dengan rumus :

Persentase kelayakan (%) = 100%
Tabel 1. Kriteria persentase kelayakan

Persentase pencapaian Skala nilai Interpretasi
76-100 % 4 Sangat layak
56-75 % 3 Layak
40-55 % 2 Kurang layak
0-39 % 1 Tidak layak

Hasil dan Pembahasan
Uji Kelayakan Produk Oleh Ahli Materi
Tabel 2. Hasil uji kelayakan produk oleh ahli materi
No Aspek Indikator Rata-rata Hasil

Uji
Kriteria

1. Pembelajaran Kesesuaian 78 % Sangat Layak
Kejelasan materi 75 % Layak
Ketetapan materi 80 % Sangat Layak
Variasi materi 78 % Sangat Layak
Kemenarikan materi 80 % Sangat Layak
Tingkat kesulitan soal 80 % Sangat Layak

2. Isi Uraian materi 75 % Layak
Organisasi materi 76 % Sangat Layak
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Pemberian contoh 75 % Layak
Bahasa 80 % Sangat Layak
Kejelasan informasi 76 % Sangat Layak

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa dari hasil uji coba produk oleh ahli materi dengan rata-rata hasil uji
adalah layak dan sangat layak. Pada aspek pembelajaran hanya pada indikator kejelasan materi yang hasil ujinya
dengan kriteria layak sedangkan untuk indikator kesesuaian, ketetapan, variasi, kemenarikan dan tingkat
kesulitan soal diperoleh rata-rata hasil uji diatas 76 % dengan kriteria sangat layak. Diperolehnya kriteria layak
pada kejelasan materi dikarenakan kurangnya penjelasan secara rinci tentang materi pada media pembelajaran
yang diujicobakan. Hal ini dapat dilihat dari komentar dan saran yang diberikan oleh ahli materi.

Pada tabel 2 juga terlihat bahwa dalam uji produk pada aspek isi diperoleh rata-rata hasil uji dengan
kriteria layak dan sangat layak. Kriteria layak terdapat pada indikator uraian materi dan pemberian contoh,
sedangkan pada indikator organisasi materi, bahasa dan kejelasan informasi diperoleh rata-rata hasil uji diatas
75 % dengan kriteria sangat layak. Indikator uraian materi dan kejelasan contoh pada aspek isi dengan kriteria
layak dikarenakan terlalu sederhananya materi yang disajikan dan kurang banyaknya contoh pada media
pembelajaran yang dihasilkan.
Uji Kelayakan Produk Oleh Ahli Media

Hasil uji produk juga diberikan pada ahli media dengan perolehan hasil uji coba produk seperti yang
terlihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil uji coba produk pada ahli media
No Aspek Indikator Rata-rata

Hasil Uji
Kriteria

1. Tampilan
media

Komposisi Layout 78 % Sangat Layak
Kesesuaian background dengan
teks

78 % Sangat Layak

Komposisi warna 74 % Layak
Ukuran dan bentuk teks 80 % Sangat Layak
Kejelasan suara 78 % Sangat Layak
Kesesuaian animasi 75 % Layak
Button 78 % Sangat Layak

2. Pemograman Penggunaan program 75 % Layak
Navigasi 80 % Sangat Layak
Kemudahan pengaturan 80 % Sangat Layak

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat hasil uji dengan rata-rata hasil dengan kriteria sangat layak dan layak.
Rata-rata hasil uji di atas 73 % baik  pada aspek tampilan media maupun pada aspek pemograman. Hasil uji
dengan kriteria layak diperoleh pada indikator komposisi warna dengan hasil uji 74 % dan kesesuai animasi
dengan hasil uji 75 %. Tidak diperolehnya kriteria sangat layak pada kedua indikator pada aspek tampilan media
ini dikerenakan komposisi warna yang ditampilkan masih terlalu sederhana sehingga kurang menarik perhatian
bagi calon pengguna. Hal ini sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan oleh ahli media.
Uji Kelayakan Produk Oleh Pengguna (Guru)
Tabel 4. Hasil uji coba produk pada pengguna (Guru)
No Aspek Indikator Hasil Uji Kriteria
1. Pembelajaran Kesesuaian KD 80 % Sangat Layak

Kejelasan materi 78 % Sangat Layak
Ketetapan materi 78 % Sangat Layak
Variasi materi 76 % Sangat Layak
Kemenarikan materi 70 % Layak
Tingkat kesulitan soal 72 % Layak

2. Isi Uraian materi 75 % Layak
Contoh 75 % Layak
Bahasa 80 % Sangat Layak
Kejelasan informasi 78 % Sangat Layak

Hasil uji coba produk yang dilakukan kepada pengguna memperoleh rata-rata hasil uji yang beragam.
Hasil uji coba yang diberikan kepada pengguna sama dengan yang diberikan kepada ahli materi dengan dua
aspek yaitu aspek pembelajaran dan aspek isi. Pada aspek pembelajaran terdapat 4 dari 6 indikator dengan
kriteria sangat layak dan selebihnya memperoleh kriteria layak. Indikator kesesuaian KD, kejelasan materi,
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ketetapan materi dan variasi materi dinilai sangat layak oleh pengguna dikarenakan adanya perbedaan dari
beberapa media pembelajaran khususnya macromedia flash yang lain yang pernah digunakan oleh pengguna
yang dalam hal ini adalah guru biologi.

Dari tabel 4 juga terlihat bahwa pada aspek isi khususnya indikator uraian materi dan contoh masih
dikategorikan dengan kriteria layak. Hasil ini relatif sama dengan hasil yang diperoleh dari ahli materi. Hal ini
dikarenakan contoh yang disajikan pada media pembelajaran yang dihasilkan masih terlalu sedikit dan terlalu
mudah.
Uji Kelayakan Produk Oleh Pengguna (Siswa)
Tabel 5. Hasil uji kelayakan pengguna pada siswa
No Aspek Indikator Rata-rata

Hasil Uji
Kriteria

1. Pembelajaran Tampilan 78 % Sangat Layak
Kemenarikan Materi 78 % Sangat Layak
Tingkat Kesulitan Soal 76 % Sangat Layak

2. Isi Contoh 80 % Sangat Layak
Bahasa 80 % Sangat Layak
Kejelasan Informasi 80 % Sangat Layak

Hasil uji kelayakan produk oleh pengguna (siswa) menunkukkan hasil uji yang rata-rata sangat layak.
Hal ini dikarenakan kebanyakan dari siswa baru mengenal macomedia flash sehingga menjadikan minat dan
keinginannya untuk mencoba pembelajaran baru sangat tinggi. Dari semua indikator diperoleh rata-rata di atas
75 % yang berdasarkan kriteria penilaian ke semua indikator pada kedua aspek tersebut pada kategori sangat
layak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah

dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa media
pembelajaran macromedia flash pada materi sistem
gerak pada manusia yang telah dihasilkan valid dan
layak digunakan untuk SMA kelas X.
Saran

1. Perlu dilakukan penelitian dengan jenis
pengembangan yang berbeda sebagai
langkah dalam memberikan variasi model
dan metode pembelajaran bagi guru di
sekolah .

2. Untuk penelitian pengembangan berikutnya
peneliti yang ingin mengembangkan
macromedia flash dapat memilih materi
yang lain.

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta:
Rineka Cipta
Arsyad, A. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Daryanto. 2011. Media Pembelajaran. Bandung:

PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
Prastowo, A. 2011. Panduan Kreatif Membuat

Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva
Press.

Soenarto, Sunaryo. (2005). “Pengembangan media
pembelajaran interaktif mata kuliah
rangkaian listrik.” Laporan Penelitian.
Yogyakarta: Pendidikan Teknik Elektro
FT UNY

Wena, M. 2008. Strategi Pembelajaran Inovatif
Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual
Operasional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wulandari, Feby Rizka Ayuning dkk. 2013.
“Pengembangan Cd Interaktif
Pembelajaran IPA Terpadu Tema Energi
Dalam Kehidupan Untuk Siswa
SMP.Unnes Science Education Journal,2
(2).

220

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



PENENTUAN DOSIS PAPARAN RADIASI DAN RADIONUKLIDA DALAM ALAT
PENDETEKSI ASAP

Rindi Genesa Hatika1

1Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Pasir Pengaraian

ABSTRAK
Penggunaan radiasi dalam kehidupan manusia telahpun banyak dilakukan. Ini masih
mendatangkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Ini dikarenakan selain mempunyai
dampak yang baik, radiasi juga mempunyai dampak yang buruk. Pemanfaatan radiasi dalam
bidang industri sedang berkembang dengan pesatnya, salah satunya pada alat pendeteksi asap
(ICSD) yang menggunakan americium-241. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menentukan radionuklida yang terkandung didalam alat pendeteksi asap serta menentukan
dosis paparan radiasi yang dikeluarkan oleh alat pendeteksi asap. Dalam menentukan dosis
paparan kepada sampel pendeteksi asap, alat yang akan digunakan adalah survey meter.
Sedangkan spektometri sinar gamma digunakan untuk menentukan jenis radionuklida pada
sampel produk konsumen. Hasil penelitian mendapati bahwa nilai dosis paparan dan kadar
dosis sinar gamma dosis paparan yang dikeluarkan oleh kedua alat pendeteksi asap ini masih
berada dibawah batas dosis paparan yang telah ditetapkan bagi orang awam iaitu 1
mSv/tahun (0.5 µSv/jam). Radionuklida yang didapati pada alat pendeteksi asap adalah
adalah Am-241, siri pereputan Th-232, siri pereputan U-238 dan K-40.

Katakunci: Pendeteksi Asap, Dosis Paparan, Radionuklida, Survey Meter, Spektometri

Sinar Gamma

PENDAHULUAN
Penggunaan radiasi dalam kehidupan
manusia telahpun banyak dilakukan. Ini
masih mendatangkan banyak pro dan
kontra dari berbagai pihak. Ini dikarenakan
selain mempunyai dampak yang baik,
radiasi juga mempunyai dampak yang
buruk.

Radiasi merupakan energi dalam
bentuk gelombang ataupun zarah subatom.
Radiasi ini dapat dibagikan kepada 2
kategori, yaitu radiasi mengion dan radiasi
tak mengion. Radiasi mengion bermaksud
kepada radiasi yang mempunyai energi
yang cukup untuk mengion atom atau
molekul lain, sedangkan radiasi tak
mengion bermaksud radiasi yang tidak
mampu untuk mengionkan zarah lain.

Dengan berkembangnya teknologi,
penggunaan bahan radioaktif dalam
produk konsumen meningkat, beberapa
dari produk ini langsung memanfaatkan

sifat radiasi pengion dari radionuklida
yang digunakan seperti Am-241 dalam
detektor asap ionisasi ruang (ICSD), dan
ada juga yang menggunakan kimia atau
fisika daripada bahan radionuklida yang
digunakan misalnya untuk mentol gasolin
dengan menggabungkan thorium (Health
Physics Society, 2010).

Pemanfaatan radiasi dalam bidang
industri sedang berkembang dengan
pesatnya, salah satunya pada alat
pendeteksi asap (ICSD) yang
menggunakan americium-241 untuk
melepaskan alfa untuk membantu
mewujudkan arus listrik (EPA, 2011).

Pada ICSD modern,
radionuklidayang digunakan adalah
amerisium-241 hampir secara ekslusif,
yang menimbulkan kadar dosis luaran
yang sangat rendah. Beberapa ICSD lama
biasanya menggabungkan krypton-85,
radium-226, plutonium-238 atau
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plutonium-239 dengan kadar dosis luaran
yang ketara lebih tinggi (Shaw et al. 2007).

Orang yang menghasilkan atau
mengendalikan 241Am dalam pendeteksi
asap ataupun alat lain memiliki
kemungkinan terpapar kepada tahap yang
lebih tinggi. Dikarenakan, sinar alfa tidak
menembus kulit dan sinar gamma yang
dibebaskan daripada sumber amerisium
rendah sehingga tidak dianggap bahaya
kepada kesihatan. Namun ini akan
berbahaya apabila amerisium ini terserap,
memasuki badan dan menggumpal di
tulang dalam waktu yang panjang.
Pendeteksi asap ICSD akan selamat
apabila di pasang, namun apabila ianya
telah rusak ataupun tidak lagi digunakan,
ia harus dikembalikan kepada produsen
untuk pemusnahan (U.S. Departement of
Health and Human Services, 2004).

Pelepasan bahan radioaktif
berpotensi sebagai sumber paparan radiasi
kepada manusia. Disamping paparan
daripada luaran, dapat berlaku juga
paparan dalaman seperti meminum,
menyedut, suntikan atau menyerap bahan
radioaktif (EPA, 2011).

Untuk mengawasi produk
konsumen ini, telah berkembanglah
beberapa persatuan antarbangsa yang
mengeluarkan arahan dan bimbingan serta
mengawasi penggunaan bahan radioaktif
pada produk konsumen ini dengan tujuan
memastikan paparan yang diterima oleh
masyarakat daripada penggunaan dan
penghancuran produk ini adalah serendah
yang mungkin. Di Indonesia sendiri, badan
yang mengawasi penggunaan bahan
radioaktif dikenal dengan nama Badan
Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

METODE
A. Menentukan Dosis Dedahan

Batas dosis bagi masyarakat di Malaysia
adalah 1 mSv/tahun atau 0.5 µSv/jam
(Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984
tepatnya pada Peraturan-Peraturan
Pelesenan Tenaga Atom (Perlindungan
Radiasi Keselamatan Asas 2010) P.U(A)
46). Sedangkan di Indonesia sendiri, batas

dosis bagi masyarakat adalah 5 mSv/tahun
(Perka BAPETEN 1999). Dalam
menentukan dosis paparan kepada sampel
pendeteksi asap, alat yang akan digunakan
adalah survey meter. Bacaan diambil pada
permukaan sampel, pada jarak 30 cm dan
pada jarak 1 meter dari sampel.

B. Menentukan Aktivitas Spesifik
Radionuklida

Setelah mengetahui dosis paparan yang
dikeluarkan oleh sampel, langkah
selanjutnya ialah menentukan aktivitas
spesifik radionuklida yang terdapat pada
sampel tersebut. Yang mana setiap puncak
tenaga yang dikesan ditentukan jenis
radionuklidanya dengan merujuk kepada
table radionuklidaaa IAEA-
TECDOC_564.

Spektometri sinar gamma
digunakan untuk menentukan jenis
radionuklida pada sampel produk
konsumen. Yang mana sampel akan
ditimbang beratnya dan diletakkan
kedalam bekas dan dihitung selama 12 jam
(Poljanc et al, 2007).

Penentuan jenis radionuklida ini
dilakukan dengan menggunakan kaedah
kurva efisiensi. Yang mana ianya
memerlukan graf efisiensi (%) melawan
energi (keV) bagi kesemua unsur yang
terdapat dalam standar iaitu Sijil Standar
(Multinuklid) 1280-56. Aktivitas standar
bagi setiap radionuklida ditentukan dengan
menggunakan persamaan berikut,

A= A0 e-λt (1)
Di mana
A = aktivitas akhir standar (Bq)
A0= aktivitas awal standar (Bq)
t  = tempoh masa (hari ataupun tahun)
= konstanta pereputan = ln 2/t1/2

t1/2= separuh hayat (hari ataupun tahun)

Untuk menentukan keradioaktifan
bagi unsur tersebut, persamaan yang
digunakan adalah

As = (2)

Di mana

222

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



As = Aktivitas spesifik unsur dalam
sampel (Bq/g)
M  = massa sampel (g)
E = nilai kecekapan
γ = kelimpahan gamma

C. Menentukan Kadar Dosis Sinar
Gamma

Dengan didapatinya nilai keradioaktifan
unsur pada kesemua unsur maka kadar
dosis gamma boleh dihitung menggunakan
rumus berikut;

D30cm = (1.6 x A x E) μSv/jam (3)
Dimana,
A = aktivitas dalam MBq dan
E= jumlah energi gamma dalam (MeV)
bagi setiap pereputan.

Sedangkan bagi menentukan kadar
dosis pada jarak 1 m ditentukan
menggunakan rumus berikut

D1m =0.55CE rad/jam (4)
Dengan ,
C= aktivitas dalam Curie
E = energi foton dalam MeV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Dosis Dedahan

Analisis dosis paparan bagi kesemua jenis
sampel dilakukan dengan menggunakan
survey meter. Bacaan yang diberikan
adalah seperti Tabel 1. Yang mana
daripada hasil yang didapati menunjukkan
bahwa bacaan yang diberikan oleh
pendeteksi asap adalah 0.02 µSv/jam yang
artinya itu belum melebihi dosis batas
yang ditetapkan bagi orang awam iaitu 1
mSv/tahun (0.5 µSv/jam).

Tabel 1. Dosis paparan sampel pada
permukaan dan jarak 1 meter dari sampel

Sampel
Dosis (µSv/jam)

Permukaan Jarak 30
cm

Jarak 1
meter

Pendeteksi
Asap A

0.02 0.00 0.00

Pendeteksi
Asap B

0.02 0.00 0.00

B. Analisis Aktivitas Spesifik
Radionuklida Dalam Sampel

Bagi sampel pendeteksi asap A (yang

telah digunakan) bacaan yang didapati
ditunjukkan oleh Gambar 1. Yang mana
berdasarkan kepada gambar tersebut
didapati bahwa radionuklida yang dapat
dikesan adalah Am-241, siri pereputan
Th-232, siri pereputan U-238 dan K-40.

Bacaan aktivitas spesifik
radionuklida Am-241 (59.54 keV, 35.7%)
adalah 2.080 ± 0.194 Bg/g. Bagi
radionuklidaa dengan siri pereputan U-238
bacaan yang didapati adalah Bi-214
(1764.5 keV, 15.1%) dengan nilai 0.020 ±
0.005 Bq/g, Pb-214 (351.87 keV, 37.10%)
dengan nilai 0.011 ± 0.001 Bq/g, Bi-214
(609.31 keV, 46.1%) dengan nilai 0.009 ±
0.006 Bg/g dan Pb-214 (295.09 keV,
19.2%) dengan nilai 0.008 ± 0.004 Bq/g.
Aktivitas spesifik radionuklidaa bagi siri
pereputan Th-232 adalah Tl-208 (510.77
keV, 22.61%) dengan nilai 0.003 ± 0.001
Bq/g. Bagi K-40 (1461.81 keV, 10.8%)
dengan nilai 0.180 ± 0.040 Bq/g.

Bacaan yang diberikan seharusnya
hanya mengandungi Am-241 kerana
pendeteksi asap ini mengandungi 1 µCi
(37 kBq) Am-241, akan tetapi terdapat
juga bacaan radionuklida lainnya dalam
jumlah yang sangat rendah dan mungkin
boleh diabaikan. Ini mungkin dikeranakan
terjadinya pencemaran sehingga
menyebabkan terbacanya beberapa
radionuklida yang sepatutnya tidak ada.

Gambar 1. Aktivitas spesifik radionuklidaa
pada sampel pendeteksi asap A
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Analisis bagi sampel pendeteksi
asap B (belum digunakan) adalah
ditunjukkan oleh Gambar 2. Yang mana
berdasarkan gambar tersebut didapati
beberapa radionuklida yang dapat dikesan
iaitu Am-241 dan sedikit radionuklida siri
pereputan U-238.

Aktivitas spesifik radionuklida
Am-241 (59.54 keV, 35.7%) adalah
2.135 ±0.249 Bq/g dan bagi
radionuklida siri pereputan U-238
didapati Bi-214 (1764.49 keV, 15.9%)
dengan nilai 0.019 ± 0.000 Bq/g dan Bi-
214 dengan nilai (609.31 keV, 46.1%)
0.005 ± 0.001 Bq/g.

Didalam pendeteksi asap ini
terkandung 1µCi (37 kBq) Am-241
sehingga memungkinkan terdapatnya
bacaan aktivitas spesifik radionuklida
pada sampel ini. Bacaan yang diberikan
pada pendeteksi asap b (belum
digunakan) adalah lebih besar berbanding
dengan pendeteksi asap a (telah
digunakan). Hanya terdapat sedikit
radionuklida yang dikesan oleh
pendeteksi asap b, ini mungkin
dikeranakan ianya belum digunakan lagi
sehingga bacaan yang diberikan tidak ada
faktor pencemaran.

Gambar 2. Aktivitas spesifik
radionuklida pada sampel pendeteksi asap
B

C. Pengiraan Kadar Dosis Sinar Gamma
Dengan didapatinya nilai aktivitas

spesifik pada kesemua radionuklida maka
kadar dosis gamma pun boleh dihitung
baik pada jarak 30 cm maupun pada jarak
1 m. Hasil yang didapati bagi pengiraan
kadar dosis sinar gamma pada sampel
ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Kadar Dosis Sinar Gamma

Sampel

Dosis (µSv/jam)
Jarak 30
cm

Jarak 1
meter

Pendeteksi
Asap A

1.19x10-4 1.17x10-17

Pendeteksi
Asap B

4.00x10-5 3.72x10-18

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2
didapati bahwa bacaan pada survey meter
adalah lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan bacaan dosis yang diperolehi
melalui perhitungan. Ini dikarenakan,
pada penelitian ini digunakan survey
meter boleh mendeteksi sinar gamma
dan sinar-x sedangkan nilai yang
didapati menggunakan perhitungan
hanya memperhitungkan radionuklida
yang mengeluarkan sinar gamma saja.

Nilai dosis paparan pada tabel 1 dan
kadar dosis sinar gamma yang
ditunjukkan pada tabel 2 menunjukkan
bahwa dosis paparan yang dikeluarkan
oleh kedua alat pendeteksi asap ini masih
berada dibawah batas dosis paparan yang
telah ditetapkan bagi orang awam iaitu 1
mSv/tahun (0.5 µSv/jam).

Penilaian dosis yang yang dilakukan
oleh NRPB tahun 1992 terhadap
pendeteksi asap ICSD menunjukkan
bahawa dosis berkesan dari penggunaan
dan pembuangan normal mungkin sangat
rendah (kurang daripada 1 μSv per tahun),
sedangkan dosis berkesan dari kebakaran
dan salahguna tidak akan melebihi 100
μSv setiap kejadian.

Penggunaan pendeteksi asap
sebaiknya diposisikan pada jarak yang
tepat dari tubuh manusia , sehingga risiko
radiasi dan bahaya paparan dapat lebih
rendah dari tingkat paparan radiasi latar
belakang (Khaleghi dan Hashemi-
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Tilehnoee, 2015) .

PENUTUP
Simpulan yang dapat ditarik dari

penelitian ini adalah bahwa nilai dosis
paparan dan kadar dosis sinar gamma
dosis paparan yang dikeluarkan oleh
kedua alat pendeteksi asap ini masih
berada dibawah batas dosis paparan yang
telah ditetapkan bagi orang awam iaitu 1
mSv/tahun (0.5 µSv/jam). Radionuklida
yang didapati pada alat pendeteksi asap
adalah adalah Am-241, siri pereputan Th-
232, siri pereputan U-238 dan K-40.
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PENDIDIKAN BERKARAKTER SEBAGAI PROTEKSI
DI TENGAH ARUS GLOBALISASI PADA PERGURUAN TINGGI

RIPHO DELZY PERKASA
rdp_mpd@yahoo.co.id

ABSTRAK
Penanaman nilai- nilai karakter pada mahasiswa di Perguruan Tinggi merupakan hal yang sangat penting,
karena melalui pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan cara yang sangat strategis untuk menanamkan
nilai- nilai berkarakter bangsa tersebut. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi yang
pada dasarnya tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan mengarahkan
mahasiswa menjadi manusia yang berkembang secara pemikirannya dan dalam kepribadiannya diupayakan
mampu berkembang dan meningkat kearah yang lebih baik. Arus globalisasi yang tidak dapat dibendung oleh
siapapun atau negara manapun menjadi tantangan bagi Perguruan Tinggi dalam mempersiapkan dan
menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara kognitif akan tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan
lulusan yang memiliki karakter yang sesuai dengan jati diri bangsa. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan
senantiasa memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan berkarakter dalam pembelajaran atau
perkuliahan. Dalam tulisan yang sederhana ini penulis membatasi pada kajian: 1) Tantangan yang dihadapi
Perguruan Tinggi dalam menghadapi Era Globalisasi, 2) Pendidikan Karakter Bangsa sebagai proteksi di tengah
arus globalisasi dan 3) Peranan Perguruan dalam membentuk karakter mahasiswa yang sesuai dengan
pendidikan berkarakter bangsa. Adapun teknik dalam penulisan ini melalui studi kepustakaan adalah segala
usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan
sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Diharapkan melalui pendidikan karakter ini benar-
benar mampu menghasilkan lulusan yang nantinya sesuai dengan yang diharapkan, dengan karakter yang
dimiliknya: religius, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan dan
bertanggung jawab.

Kata Kunci : Pendidikan berkarakter, arus globalisasi, perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Nasib suatu bangsa tidak akan berubah, kecuali
bangsa itu sendiri mau mengubahnya. Jika kita mau
merubahnya, perubahan harus mendasar dengan
skala prioritas. Salah satu prioritas utama adalah
pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan.
Di sinilah diharapkan peran dan kontribusi
pendidikan dalam melakukan regenerasi dan
modernisasi industri serta mendorong
mengembangkan ekonomi dan pertumbuhan
masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan daya
saing global, kebijakan di bidang pendidikan harus
dipayungi komitmen yang tinggi, konsisten dan
berkelanjutan.

Sekalipun secara nasional kita memiliki 82 PTN
dengan 3051 program studi; dan 2561 PTS dengan
10287 program studi (di luar Stain dan IAIN,
Jateng memiliki 6 PTN dengan 307 program studi
dan sejumlah 222 PTS yang menaungi 979
program studi) ternyata sangat sedikit program
studi yang bermutu, dalam arti mampu mencetak
sarjana yang benar-benar kualified dan mampu
menjadi pioneer di bidangnya. Semua itu terjadi
lantaran perguruan tinggi telah mengabaikan tugas
utamanya sebagai institusi yang mengajarkan

kebanaran, menemukan kebenaran dan membangun
nilai-nilai baru.

Menurut hasil Studi Political and Economical Risk
Consultancy (PERC) tahun 2005, mencerminkan
betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia
saat ini. Derajat pendidikan di Indoensia di urutan
ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia berada
pada posisi paling buncit. Malaysia, Singapura,
Brunei, Thailand, dan Filipina, berada di atas
Indonesia.

Tujuh belas indikator yang digunakan oleh PERC
terdiri dari: impresi keseluruhan tentang sistem
pendidikan di suatu negara; proporsi penduduk
yang memiliki pendidikan dasar; proporsi
penduduk yang memiliki pendidikan menengah;
proporsi peduduk yang memiliki pendidikan
perguruan tinggi; jumlah biaya untuk mendidik
tenaga kerja produktif; ketersediaan tenaga kerja
produktif berkualitas tinggi; jumlah biaya untuk
mendidik tenaga kerja; ketersediaan staf
manajemen; tingkat ketrampilan tenaga kerja;
semangat kerja (work ethic) tenaga kerja;
kemampuan berbahasa Inggris; kemampuan
berbahasa asing selain bahasa Inggris; kemampuan
penggunaan teknologi tinggi; tingkat keaktifan
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tenaga kerja; frekuensi perpindahan atau pergantian
tenaga kerja (labor turnover).

Secara umum dari indikator-indikator tersebut di
atas dapat diamati dan dirasakan bahwa Indonesia
sangat lamban dalam mengambil langkah-langkah
antisipatif menghadapi perkembangan baru
globalisasi. Ada kesan birokrat pemerintah
sekarang ini sedang glagapan, kalang kabut
menghadapi berbagai ujian dan permasalahan yang
datang silih berganti. Semakin banyak pemimpin
yang latah politik, menjanjikan program pendidikan
dalam kampanyenya, namun dalam pelaksanaannya
masih jauh dari harapan. Di masa mendatang akan
semakin banyak kepala sekolah yang terhimpit
kesulitan akibat kebijakan pimpinan daerahnya,
melakukan terobosan program dengan dalih
peningatan mutu. Namun jika tidak hati-hati
program yang tadinya diarahkan untuk membatu
rakyat akan sebaliknya menjadi menyengsarakan
rakyat. Saat ini dunia bergerak cepat menuju
terbentuknya suatu masyarakat berbasis sains
(science-based society), kegiatan bisnis berbasis
ilmu pengetahuan (knowledge based business
enterprises), dan terwujudnya suatu budaya baru
berlandaskan Ipteks. Oleh karena itu apabila kita
tidak segera bertindak, maka era mendatang akan
tetap didominasi oleh pihak-pihak lain, negara dan
bangsa-bangsa yang secara konsisten
mengandalkan pembangunannya pada kemampuan
SDM yang menguasai ipteks, serta memelihara
keberlanjutan kegiatan-kegiatan riset,
pengembangan dan perekayasaan.

Ketika dunia memauki millenium ketiga, semua
bangsa maju sepakat untuk menyatakan bahwa
penguasaan Ipteks merupakan prasyarat dalam
meraih kemakmuran. Teknologi, dalam kancah
perekonomian global sudah dianggap sebagai
investasi dominan dalam pembangunan ekonomi.
Kekayaan sumber daya alam bukan lagi penentu
keberhailan ekomi suatu bangsa. Bangsa yang
menguasai teknologi akan mampu menguasai
bangsa yang walaupun sumber daya alam yang
besar tetapi tidak menguaai teknologi, Oleh karena
itu, membangun masyarakat berbasis pengetahuan
(knowledge-based society) sangat diperlukan dalam
mendorong terciptanya kemampuan teknologi suatu
bangsa.

Peran Perguruan Tinggi supaya pendidikan punya
daya saing tersedianya SDM yang menguasai
ipteks dalam jumlah, mutu dan memiliki daya beli
yang memadai hasil dari lembaga-lembaga
pendidikan akan mendorong tumbuhnya lembaga,
dunia dan industri berbasis ilmu pengetahuan yang
dapat menyerap tenaga kerja produktif, yang dapat
menghailkan barang, jasa dan produk-produk yang
berdaya saing tinggi. Asumsinya adalah untuk
mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus

dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada di
suatu negara. Artinya, jika suatu negara memiliki
sistem pendidikan yang baik, maka sistem itu akan
mampu melahirkan tenaga kerja yang baik.

Disisi lain pendidikan juga belum mampu
menghasilkan lulusan yang benar- benar mampu
menghasilkan lulusan yang berkarakter, yang
sesuai dengan karakter bangsa. Hal ini dapat dilihat
bahwa pada kenyataan mahasiswa datang ke
kampus atau mengikuti perkuliahan hanya sekedar
untuk mendapatkan nilai yang bagus saja, yang
dibuktikan dalam bentuk kertas atau lembaran hasil
studi saja. Mahasiswa tidak mau ambil pusing
bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan tidak
hanya untuk merubah pola pikir saja dalam artian
mendapatkan pengetahuan saja akan tetapi
pendidikan juga bertujuan untuk merubah sikap
dalam artian tingkah laku dari yang kurang baik
menjadi lebih baik lagi.

Sehingga tidak heran ketika perkuliahan dikelas
kita melihat banyak tingkah laku yang tidak sesuai
dengan landasan pendidikan berkarakter bangsa.
Tidak sedikit kita melihat banyak diantara
mahasiswa yang tidak jujur ketika mengerjakan
tugas- tugas yang diberikan atau mencontek ketika
ujian sedang berlangsung. Selain itu banyak
diantara mahasiswa tidak memiliki disiplin dalam
perkuliahan yang ditandai sering datang terlambat
kekampus dengan berbagai alasan walaupun aturan
main melalui kontrak perkuliahan sudah ada dan
sudah disepakati oleh mahasiswa dan dosen. Ketika
berinteraksi di kelas tidak jarang sikap yang
ditampilkan oleh mahasiswa tidak lagi
mencerminkan sikap bersahabat baik terhadap
dosen atau rekan- rekap seperjuangan mereka.
Mereka lebih cenderung bersikap individual dan
lebih mementingkan kebutuhan mereka atau
kelompok mereka. Mahasiswa cenderung
berkelompok dalam bentuk geng-geng yang ada
didalam kelas. Disisi lain kondisi ini juga dapat
dilihat dari banyak lulusan terbaik atau mahasiswa
terbaik pada akhirnya banyak yang menjadi
koruptor atau melakukan tindakan kriminal lainnya
yang sangat bertentagan dengan tujuan pendidikan
khususnya pendidikan berkarakter bangsa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik
membahas dengan kajian: 1) Tantangan yang
dihadapi Perguruan Tinggi dalam menghadapi Era
Globalisasi, 2) Pendidikan Karakter Bangsa sebagai
proteksi di tengah arus globalisasi dan 3) Peranan
Perguruan dalam membentuk karakter mahasiswa
yang sesuai dengan pendidikan berkarakter bangsa.

METODOLOGI

Adapun teknik dalam penulisan ini adalah studi
kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan
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oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau
sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari
buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-
karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan,
ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik
tercetak maupun elektronik.

PEMBAHASAN
1. Tantangan yang Dihadapi Perguruan Tinggi

dalam  Era Globalisasi
Perguruan tinggi merupakan salah satu
subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat
dipisahkan dari subsistem lainnya baik di dalam
maupun diluar sistem pendidikan. Keberadaan
perguruan tinggi dalam keseluruhan kehidupan
berbangsa dan bernegara, mempunyai peran
yang amat besar mellaui tri dharma perguruan
tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. Dalam
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan nasional dikatakan bahwa
Perguruan Tinggi berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat
2).
Melalui dharma pendidikan perguruan tinggi
harus mampu memberdayakan proses
pendidikan yang sedemikian rupa agar seluruh
mahasiswanya berkembang menjadi lulusan
sebagai sumber daya manusia berkualitas yang
memiliki kompetensi paripurna secara
intelektual, profesional, sosial, moral dan
personal. Dharma kedua yaitu penelitian,
perguruan tinggi harus mampu mewujudkan
sebagai satu institusi ilmiah akademik yang
daapt menghasilkan berbagai temuan inovatif
melalui kegiatan-kegiatan penelitian. Melalui
penelitian ini perguruan tinggi dapat
mengembangkan dirinya serta memberikan
sumbangan nyata bagi pengembangan bidang
keilmuan dan aplikasi dalam berbagai upaya
pembaharuan. Selanjutnya melalui dharma
ketiga yaitu pengabdian keberadaan perguruan
tinggi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi
kemajuan masyarakat. Hal ini mengadnung
makna bahwa keberadaan perguruan tinggi
harus dirasakan oleh masyarakat disekitarnya
dengan memberikan pemahaman kepada
masyaraat sesuai dengan bidangnya.
Terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi
oleh perguruan tinggi khususnya FKIP sebagai
Fakultas yang menghasilkan lulusan tenaga
kependidikan antara lain:
a. Tantangan global

Pesatnya perkembangan teknologi informasi
merupakan salah satu ciri utama
perkembangan global di abad 21. Siap atau

tidak siap hal itu merupakan satu realitas
yang harus dihadapi dengan kualitas sumber
daya manusia dengan daya saing unggul.
Menghadapi berbagai perubahan di era
globalisasi diperlukan sumber daya manusia
yang memiliki kualitas keberdayaan yang
lebih efektif agar mampu mengatasi
berbagai tantangan yang timbul.

Dalam era globalisasi setiap orang dituntut
untuk mampu mengatasi berbagai masalah
yang kompleks sebagai akibat pengaruh
perubahan global. Menurut Marquardt
(1996) memasuki Abad ke-21 ada empat
kecenderungan perubahan yang akan
mempengaruhi pola-pola kehidupan yaitu;
1.) perubahan lingkungan ekonomi, sosial
dan pengetahuan dan teknologi 2.)
perubahan dalam lingkungan kerja, 3.)
perubahan dalam harapan pelanggan 4.)
perubahan harapan para pekerja.

Pada tatanan global seluruh umat manusia di
dunia dihadapkan pada tantangan yang
bersumber dari perkembangan global
sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Menurut Robert
B Tucker (2001) mengidentifikasi adanya
sepuluh tantangan di abad 21 yaitu 1.)
kecepatan (speed), 2.) kenyamanan
(convinience), 3.) gelombang generasi (age
wave), 4.) pilihan (choice), 5.) ragam gaya
hidup (life style) 6.) kompetisi harga
(discounting), 7.) pertambahan nilai (value
added) 8.) pelayanan pelanggan (customer
service), 9.) teknologi sebagai andalan
(techno age), 10.) jaminan mutu (quality
control).

Memasuki era baru di abad 21 sistem
pendidikan tinggi di Indoensia harus
terwujud sedemikian rupa dengan
karakteristik antara lain; 1) terkait dengan
kebutuhan mahasiswa, prioritas nasional dan
pembangunan ekonomi, 2) terstruktur secara
efektif sehingga memberi peluang kepada
seluruh warga negara untuk
mengembangkan potensi pribadi sepanjang
hayat dan berkontribusi kepada masyarakat,
bangsa dan negara, 3) didukung dengan
pendanaan yang memadai sehingga
memungkinkan untuk berinovasi dan
mencapai keunggulan, 4) melakukan
penelitian yang dapat menunjang
pembangunan nasional, 5) memiliki akses
dalam pengembangan dan penerapan
teknologi, 6) berperan sebagai kekuatan
moral dalam mewujudkan masyarakat
demokratis yang madani. Dengan demikian,
perguruan tinggi harus memiliki kredibilitas
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institusional secara utuh dan menyeluruh.
Sistem ini harus memiliki akuntabilitas yang
tinggi terhadap masyarakat, menunjukkan
efisiensi dalam operasionalnya,
menghasilkan lulusan yang berkualitas,
memiliki manajemen internal yang
transparan dan memenuhi standar.

b. Pendidikan Guru dan tenaga
Kependidikan

Berbicara menegnai pendidikan, tidak dapat
dilepaskan dengan aspek guru sebagai unsur
inti pendidikan. Kualitas sumber daya
manusia yang diharapkan mampu bersaing
di era global sangat ditentukan oleh kualitas
guru yang berada di garda terdepan
pendidikan. Pada tatanan global dan
nasional, dunia pendidikan ditantang dengan
berbagai upaya pembaharuan dan
pembangunan yang lebih berorientasi pada
pengembangan sumber daya manusia.

Lahirnya Undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional,
Undang-Undang nomor 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, dan berbagai
produk ketentuan hukum lainnya merupakan
satu tantangan yang harus dihadapi oleh
Perguruan Tinggi khsusnya LPTK yang
mempunyai tanggung jawab dalam
menghasilkan guru yang berkualitas. Pada
tatanan lokal dengan penerapan otonomi
daerah, setiap daerah mempunyai peluang
untuk menata pengembangan tenaga guru
yang lebih berkualitas dan sesuai dengan
tuntutan kebutuhan daerah.

c. Pengembangan LPTK

Dengan memperhatikan uraian diatas, dapat
dikatakan bahwa LPTK menghadapi
masalah dan tantangan eksternal yang
berkaitan erat dengan globalisasi,
pembangunan ekonomi, desentralisasi,
situasi politik, perkembangan sosial budaya
dan teknologi. Sementara itu kenyataan
obyektif secara internal LPTK di Indonesia
masih menghadapi berbagai tantangan dan
masalah yang bersumber dari pola-pola
menajemen yang sntralistik, mekanisme
pendanaan yang sentralistik dan kaku,
organisasi dan manajemen yang kuang
efisien, kualitas sumber daya manusia yang
kurang memadai dan belum optimalnya
partisipasi masyarakat dalam pendanaan
pendidikan. Semua masalah itu memerlukan
penanganan secara nsional, sistematik dan
terpadu. Sehubungan dengan itu antisipasi

pengembangan dan kinerja LPTK
khususnya LPTK swasta, merupakan satu
hal yang harus diwujudkan demi kelestarian
dalam menghadapi gelombang tantangan
dalam tatanan global, nasional, regional,
lokal dan organisasional.

2. Pendidikan Karakter Bangsa sebagai
Proteksi di Tengah Arus Globalisasi

Meskipun sudah bukan hal yang baru lagi,
namun harus diakui bahwa fenomena
globalisasi adalah dinamika yang paling
strategis dan membawa pengaruh dalam tata
nilai dari berbagai bangsa termasuk bangsa
Indonesia. Sebagian kalangan
menganggapnya sebagai ancaman yang
berpotensi untuk menggulung tata nilai dan
tradisi bangsa kita dan menggantinya
dengan tata nilai yang popular di negara
asing.

Di era globalisasi yang tidak mampu
menahan derasnya arus informasi dari dunia
manapun, membuat generasi muda dengan
mudah mengetahui dan menyerap informasi
dan budaya dari negara lain, demikian
sebaliknya negara manapun dapat dengan
mudah mendapatkan segala bentuk
informasi dan budaya dari negara kita,
disinilah karakter bangsa diperlukan karena
apabila karakter bangsa tidak kuat maka
globalisasi akan melindas generasi muda
kita. Generasi muda diharapkan dapat
berperan menghadapi berbagai macam
permasalahan dan persaingan di era
globalisasi yang semakin ketat sekarang ini.

Untuk membentengi generasi muda
khususnya mahasiswa agar tidak terlindas
oleh arus globalisasi maka diperlukan
pembangunan pendidikan karakter bangsa
yang kuat. Membangun karakter tidaklah
segampang membalikkan telapak tangan,
meskipun tidak mudah tetapi membangun
karakter sangat penting, apalagi bagi
generasi muda yang merupakan komponen
bangsa Indonesia yang paling rentan dalam
menghadapi terpaan arus globalisasi. Karena
bagaimanapun juga generasi muda kita
adalah cerminan karakter bangsa Indonesia.
Apabila generasi muda kita tidak
menjunjung tinggi nilai dan norma menurut
falsafah Pancasila maka dapat dikatakan
karakter bangsa kita memudar dan hilang,
bila karakter suatu bangsa hilang maka tidak
ada lagi nama bangsa Indonesia di peta
dunia.
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Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional,
pendidikan karakter bangsa dimaksudkan
untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara
lebih khusus pendidikan karakter bangsa
memiliki tiga fungsi utama, yaitu :
1. Pembentukan dan pengembangan

Potensi pendidikan karakter berfungsi
membentuk dan mengembangkan
potensi manusia atau warga Negara
Indonesia agar berpikiran baik, berhati
baik, dan berperilaku baik sesuai dengan
falsafah hidup Pancasila

2. Perbaikan dan Penguatan
Pendidikan karakter berfungsi
memperbaiki karaker manusia dan warga
Negara Indoneisa yang bersifat negative
dan memperkuat peran keluarga, satuan
pendidikan, masyarakat, dan pemerintah
untuk ikut berpartisipasi dan
bertanggung jawab dalam
pengembangan potensi manusia atau
warga Negara menuju bangsa yang
berkarakter, maju, mandiri dan sejahtera.

3. Penyaring
Pendidikan karakter bangsa berfungsi
memilah nilai-nilai budaya bangsa
sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya
bangsa lain yang positif untuk menjadi
karakter manusia dan warga Negara
Indonesia agar menjadi bangsa yang
bermartabat.

3. Peranan Perguruan dalam Membentuk
Karakter Mahasiswa yang Sesuai dengan
Pendidikan Berkarakter Bangsa.

Dunia pendidikan memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap perkembangan generasi
muda serta munculnya perilaku destruktif,
anarkis, dan radikalis. Atas dasar itu, semua
pemangku kepentingan pendidikan harus
memberikan perhatian serta pendampingan
lebih besar kepada peserta didik dalam
membentuk pola pikir dan perilaku yang
dibenarkan oleh peraturan dan perundangan.
Tenaga pendidik memiliki peranan yang
cukup besar dalam membentuk karakter
anak didiknya.

Adalah pendapat yang salah jika para
pendidik menghentikan pendidikan karakter
pada jenjang sekolah menengah atas. Tidak
sedikit mahasiswa yang memiliki tingkat
kepercayaan diri yang rendah serta ingin
mencari jati diri, namun justru malah
terjerumus pada hal-hal negatif. Tingginya
tingkat kepercayaan dosen kepada
mahasiswa untuk bisa mengurus dirinya

sendiri seringkali disalahgunakan. Dua hal
pokok tersebut cukup menjadikan alasan
perlunya bimbingan dosen kepada
mahasiswa. Pendidikan karakter mendesak
diterapkan hingga ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi untuk memantapkan
mental generasi penerus bangsa agar
memiliki karakter yang baik serta jiwa
patriotisme dan nasionalisme yang tinggi.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan
penyelenggara pendidikan tinggi yang
berkewajiban untuk ikut andil dalam
pembentukan karakter bangsa. Tenaga
pendidik perguruan tinggi adalah pendidik
professional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan,
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan
Tinggi). Tenaga pendidik perguruan tinggi
secara professional memiliki fungsi sebagai
pengajar, pendidik dan pelatih sehingga
dapat mengembangkan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik peserta didik. Hal
tersebut menjadi pintu masuk bagi
pendidikan karakter untuk dapat diterapkan
ditingkat perguruan tinggi di Indonesia.

Pendidikan berbasis karakter akan menjadi
gerakan nasional mulai Tahun Ajaran
2011/2012. Pendidikan itu dimulai dari
pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai
perguruan tinggi, termasuk pendidikan
nonformal dan informal. Hal tersebut
dikemukakan oleh Mendiknas, Mohammad
Nuh pada sambutan tertulisnya dalam
memperingati Hari Pendidikan Nasional,
Senin, 2 Mei 2011. Lebih lanjut Mendiknas
menguraikan bahwa pendidikan berbasis
karakter dengan segala dimensi dan
variasinya menjadi penting dan mutlak.

Pengembangan karakter di tingkat
perguruan tinggi terdiri dari 3 tahap, yaitu
:1)Tahap Awal, pengembangan karakter
menekankan pada kesadaran perubahan
status mahasiswa dari kehidupan siswa
menjadi mahasiswa yang memiliki
serangkaian konsekuensi dan tanggung
jawab kedewasaan, 2)Tahap Madya, tahapan
ini menekankan pada proses belajar secara
mandiri dari mahasiswa, melatih mahasiswa
untuk bersosialisasi dengan orang lain dan
mengembangkan kepekaan, 3)Tahap Akhir
pada tahap ini proses pengembangan lebih
difokuskan pada profil lulusan
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KESIMPULAN

Pendidikan karakter menyebabkan
seseorang tidak hanya menyadari apa
tugasnya dan bagaimana mengambil sikap
terhadap berbagai jenis situasi
permasalahan, tetapi juga akan menghadapi
kehidupan dengan penuh kesadaran, peka
terhadap nilai keramahan sosial, dan dapat
bertanggung jawab atas tindakannya.
Pendidikan karakter perlu dan mampu
diterapkan dalam perguruan tinggi sebagai
pendidikan berkelanjutan dari pendidikan
tingkat menengah dan merupakan pilihan
yang tepat untuk memantapkan karakter
bangsa. Perguruan tinggi diharapkan mampu
mencetak mahasiswa yang memiliki
integritas, kejujuran, kreativitas dan
perbuatan yang menunjukkan produktivitas.
Pendidikan yang dapat meningkatkan semua
potensi kecerdasan anak-anak bangsa dan
dengan dilandasi oleh pendidikan karakter,
diharapkan mampu menjadi pilar
kebangkitan bangsa.
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UNITY AND COHERENCE IN CONSTRUCTING SIMPLE PARAGRAPHS
Rivi Antoni, M.Pd

antoni.rivi888@gmail.com

Abstract
This article is concerned with the analysis of the unity and coherence in paragraphs written by students at class
II/A of English Department in FKIP University of Pasir Pengaraian on academic year 2015. The aspects
explored in the study covered activities done by the students in the writing course. For EFL students, writing
courses should be taken orderly. The research employed the descriptive qualitative design and the instruments
used in collecting the data were a set of tests.The data analysis covered description and data explanation. The
findings showed that unity and coherence in paragraphs written by students, were categorized at the good level.
Keywords: Unity, Coherence & Paragraphs

INTRODUCTION
Writing is one of the important skills in

language learning including English as a foreign
language (Sokolik, 2003; Wallce et.al, 2004).
Writing skill is becoming increasingly important in
global community particularly in education either
as a second or in a foreign language learning
(Tarigan, 2005; Hyland, 2003). Having a good skill
in writing helps students to share their ideas, to
inform others about their thought, and to learn
actively in particular in written form (Haitson,
1986; Angelo, 1989; Hyland, 2003; Tarigan,2005).
.

Based on the researcher’s experience as a
lecturer of the first basic writing subject about
writing paragraphs, he had trouble in facilitating
the students to be able to write well.  The earlier
observation of the researcher concluded that the
students lack of writing activities especially in
developing the good paragraph. This article reports
the result of a study on the use of writing task
activities to develop students’ writing skill of a
good paragraph at English education department in
university of Pasir Pengaraian.

Oshima and Hogue (1999) defines that a
paragraph is a basic unit of organization in writing
in which a group of related sentences develops one
main idea. The paragraph should be long enough to
develop main idea clearly. In addition, they explain
that a paragraph has three major structural parts: a
topic sentence, supporting sentences, and a
concluding sentence. In addition, they add that a
good paragraph must contain the unity and
coherence.

In discussion about the parts supporting a
paragraph, a good paragraph has the topic sentence
which states the main idea of the paragraph. It also
has supporting sentences which strongly support
the topic sentence by giving reasons, examples,
facts, statistics and quotations. At last, a single
good paragraph is ended by a concluding sentence.
A concluding sentence is always as the restatement
that rewritten of the topic sentence.

In addition, a good paragraph has a unity
and the coherence. According to Oshima and
Hogue (1999), the elements of unity that can
support a good paragraph are:

1. The paragraph discusses only a single
or one main idea.

2. Every supporting sentence must
directly explain or prove the main
idea that is stated in the topic
sentence.

In the other component, coherence becomes
an important thing in supporting the smooth of a
paragraph. There are four ways to achieve the
coherence (Oshima and Hogue, 1999). The first
two ways are involving the repeating key nouns
and using pronouns that refere back to key nouns.
The third way is to use transition signals to show
how one idea is related to the next. The fourth way
to achieve the coherence is to arrange your
sentence in logical order.

In summary, it can be concluded that
developing a good paragraph should be supported
by the availability of elements such as the structure
of the paragraph, the unity and coherence. By
completing the structure of the paragraph, focusing
the unity elements and using the coherence
elements, a paragraph developed can be categorized
as a good paragraph.
RESEARCH METHODS

This study applied a descriptive method,
by the quantitative design. Sugiyono (2014)
describe the descriptive research is the research
which had purpose to accurate the situation,
condition and other which is said, in which the
process is preceded by preliminary study . In
addition, such design can be used if the researcher
wants to find out the answer of a question
concerning with the status of the object of the
study. Widoyoko (2012) explains that quantitative
data gained from quantitative study is tangible
figure on as a result of observation and
measurement.

The object of this study was the students’
work of writing a single paragraph. There were 21
paragraphs written by students from eight
meetings. The instruments used to collect the data
were writing test.. To analyze the data, the
researcher used the criteria modified from scoring
rubric proposed by Cohen (1994).
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Table 1: Scoring rubric of a Good paragraph
N

NO The Element of a good
paragraph

Score Description

1Structure
1. Topic sentence
2. Supporting sentences
3. Concluding sentence

4
The structure of the paragraph (topic sentence
supporting sentences, concluding sentence) is complete
and clear.

3
The structure of the paragraph (topic sentence
supporting sentences, concluding sentence) is almost
complete and clear

2
The structure of the paragraph (topic sentence
supporting sentences, concluding sentence) is not
complete and clear

1
The structure of the paragraph (topic sentence
supporting sentences, concluding sentence)is not
complete and clear, hard to understand

2Unity
1. One main idea.
2. Supporting sentence

explain or prove the
main idea.

4 The main idea is one and
Supporting sentence explain or prove the main idea.

3 The main idea is one and
Supporting sentence almost explain or prove the main
idea.

2 The main idea is not complete and clear and
Supporting sentences are hard to explain or prove the
main idea.

1 The main idea is not complete and clear and
Supporting sentences do not explain or prove the main
idea.is not complete and clear,

3
Coherence

1. Repeating key nouns.
2. Using pronouns.
3. Using transition signals

to show how one idea
is related to the next.

4. Logical order

4 The Coherence is complete and clear
3 The Coherence is almost complete and clear
2 The Coherence is not complete and clear
1 The Coherence is not found and hard to understand

Finally, the researcher got a description of unity and coherence of a paragraph, by converting the score
into the following scale.

Table 2: The level category of score
NO SCORE CONVERTED SCORE =

SCORE x 25
CATEGORY NOTES

1 3, 1 - 4 76 – 100 Good to Exellent
2 2,1 - 3 56 – 75 Good
3 1,1 – 2 40 – 55 Enough
4 0 - 1 76 – 100 Bad

(Widoyoko, 2012)
FINDING AND DISCUSSION

The purpose of this research was to identify the level of paragraphs developed by students class II/A of
English department of FKIP university of Pasir Pengaraian on academic year 2015.
1. Structure of the Paragraph

Based on the indicators of a good paragraph which are proposed by Oshima and Hogue (1999), A good
paragraph has the topic sentence which states the main idea of the paragraph. It also has supporting sentences
which strongly support the topic sentence by giving reasons, examples, facts, statistics and quotations. At last, a
single good paragraph is ended by a concluding sentence. A concluding sentence is always as the restatement
that rewritten of the topic sentence. From the data gained, it can be described the availability of the structure of a
paragraph could be presented as in the table 3.

Table 3: The description of the paragraph structure in paragraphs
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No Ability level Category Frequency Percentage
1 76-100 Good to exelent 1 4,5%
2 56-75 Good 16 72,7%
3 40-55 Enough 4 22,7%
4 Less than 40 Bad 0 0%

Total 21 100%
From table 3, it could be read that 1 students (4,5%) were in good to exelent level, 16 students (72,7%)

were in good lavel, 4 students (22,7%) in enough level and there is no students in bad level, it means that  0
students (0%). In the other description, the data could be drawn as in the graphic 1.

Grapihc 1: The different category of the structure in paragraphs

2. Unity
Based on the theories explained in the introduction part, the elements of unity that can support a good

paragraph involve the criteria such as the paragraph discusses only a single or one main idea and every
supporting sentence must directly explain or prove the main idea that is stated in the topic sentence.

Base on the paragraph of students’ work, it could be presented that the unity of all the paragraphs, it can
be presented in table 4.

Table 4: The description of unity in the paragraphs
No Ability level Category Frequency Percentage
1 100 – 76 Good to exelent 0 0,0%
2 75 – 56 Good 11 50,0%
3 55 – 40 Enough 8 40,9%
4 Less than 40 Bad 2 9,0%

Total 21 100%

From table 4, it could be read that 11 students (50,0%) were in good level, 8 students (40,9%) were in
enough lavel, 2 students (9,0%) in bad level and there is no students in good to exellent level, it means that  0
students (0%). In the other description, the data could be drawn as in the graphic 2

Grapihc 2: Different level of Unity  in the paragraphs

3. Coherence
There four elements were used to analyze the coherence found in the paragraphs of students’ work. The

elements were the repeating key nouns, using pronouns that refer back to key nouns, using transition signals to

Good to exellent

Good

enough

bad

Good to exellent

Good

enough

bad
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show how one idea is related to the next, and considering logical order. The coherence of the paragraphs could
be explained as table 5.

Table 5: The description of coherence in the paragraphs
No Ability level Category Frequency Percentage
1 100 – 76 Good to exelent 0 0,0%
2 75 – 56 Good 13 63,6%
3 55 – 40 Enough 3 13,6%
4 Less than 40 Bad 5 22,7%

Total 21 100%
From table 5, it could be read that 13 students (63,6%) were in good level, 3 students (13,6%) were in

enough lavel, 5 students (22,7%) in bad level and there is no students in good to exellent level, it means that  0
students (0%). In the other description, the data could be drawn as in the graphic 3.

Grapihc 3: The description of coherence in the paragraphs

In all indicators of a good paragraph, it could be found that the average level of good paragraphs
based on the criteria proposed by Oshima and Hogue (1999) as in the table 6.

Table 6: The average level and category of paragraphs of students’ work
No Ability level Category Frequency Percentage
1 100 – 76 Good to exelent 0 0,0%
2 75 – 56 Good 12 59,0%
3 55 – 40 Enough 6 27,2%
4 Less than 40 Bad 3 13,6%

Total 21 100%
From table 6, it could be summarized that 12 students (59,0%) were in good level, 6 students (27,2%)

were in enough lavel, 3 students (13,6%) in bad level and there is no students in good to exellent level, it means
that  0 students (0%). In different presentation, it could be seen as in graphic 4.

Grapihc 4: The average level and category of paragraphs of students’ work

Based on the grapihc above, it can be seen that most the paragraphs found from students’ work were
in good level or good category.

CONCLUSIONS AND SUGGESTION
Based on the finding in the previous part, this study concludes that most of paragraphs developed by

students class II/A of English department of FKIP university of Pasir Pengaraian, were categorized in the good
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level or good category. Furthermore, this study recommended further research deeply. For example, the study on
the problems found on the paragraphs or the difficulties found the studnets in developing good paragraphs.
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GASTROPODA TERESTRIAL (MOLUSKA) DARI KAMPUS UNIVERSITAS PASIR
PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU
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ABSTRAK
Penelitian ini telah dilaksanakan pada Januari hingga Juni 2016 di sekitar kampus Universitas Pasir Pengaraian dengan
menggunakan metode survei dimana sampel dicuplik secara random dengan teknik hand-collection dengan cara berjalan
menelusuri kampus dan juga dengan membolak-balikkan objek yang menjadi habitat dari Gastropoda terestrial, seperti
bongkahan batu, papan dan kayu. Hasil penelitian didapatkan 3 spesies dari Gastropoda terestrial di sekitar kampus
Universitas Pasir Pengaraian, yaitu Achatina fulica, Sarika resplendens dan Semperula cf. maculata.
Kata Kunci: Gastropoda, Darat, Universitas Pasir Pengaraian.

PENDAHULUAN
Gastropoda merupakan kelompok terbesar dari filum
moluska, dengan jumlah 50.000-70.000 spesies,
dimana sebagian besar hidup di perairan laut, namun
ada juga yang hidup pada air tawar dan daratan.
Hewan ini dikenal dengan cangkangnya yang tunggal,
namun diantaranya juga yang tidak memiliki
cangkang (Brusca dan Brusca, 2003; Moore, 2006).
Gastropoda terestrial umumnya dapat dijumpai di
sekitar kita, seperti di atas permukaan tanah/lantai,
menempel di dinding, batu, batang kayu maupun
hidup di bawah tumpukan serasah, batu ataupun kayu.
Salah satu spesies yang paling umum dikenal dari
Gastropoda terestrial adalah bekicot atau Achatina
fulica (Dharma, 2005; Chua dan Tan, 2015; Tan dan
Woo, 2010; Tan et al., 2015a dan 2015b).

Keberadaan hewan ini di dalam
ekosistem/lingkungan juga memainkan beberapa
peranan penting, diantaranya sebagai sumber pakan
bagi hewan lain (siklus rantai makanan), pengurai
serasah dan pemakan detritus (Marwoto et al., 2011).
Namun, keberadaan spesies eksotis dan spesies
pendatang berpotensi sebagai hama perusak
dikarenakan jumlahnya melimpah dan cepat
berkembangbiak (Mordan et al., 2003).

Akan tetapi sekarang ini, telah banyak terjadi
fragmentasi habitat menjadi daerah pemukiman dan
juga perkebunan yang ditujukan untuk kesejahteraan
manusia. Kegiatan tersebut akan mengarah kepada
hilangnya habitat yang akan mempengaruhi
organisme yang hidup didalamnya, salah satunya
Gastropoda terestrial. Gastropoda terestrial umumnya
banyak luput dari pandangan manusia dikarenakan
ukurannya yang kecil serta memiliki warna yang
gelap sehingga mudah berkamuflase dengan
lingkungan (Solem, 1984). Hal inilah yang
menyebabkan sedikitnya informasi mengenai

keberadaan hewan ini. Akan tetapi sampai saat ini
belum ada informasi yang melaporkan mengenai
keberadaan Gastropoda terestrial di Kabupaten Rokan
Hulu, khususnya di Universitas Pasir Pengaraian,
maka dilakukanlah penelitian ini. Adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi
mengenai spesies dari Gastropoda terestrial yang
terdapat di kampus Universitas Pasir Pengaraian.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari
hingga Juni 2016 dengan menggunakan metode survei
dimana sampel dicuplik secara random di sekitar
kampus Universitas Pasir Pengaraian. Sampel
dikoleksi dengan teknik hand-collection dengan
berjalan menelusuri kampus dan juga dengan
membolak-balikkan objek yang menjadi habitat dari
Gastropoda terestrial, seperti bongkahan batu, papan
dan kayu. Gastropoda yang ditemukan kemudian
dikoleksi, didokumentasikan dan dicatat. Kemudian
sampel dibawa ke Laboratorium Biologi Program
Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian untuk
diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan acuan
Dharma (2005) dan Tan et al. (2015b dan 2015c).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan
Gastropoda terestrial dengan jumlah sebanyak 3
famili dengan 3 spesies, yaitu Achatina fulica, Sarika
resplendens dan Semperula cf. maculata. Masing-
masing spesies didapatkan pada lokasi yang berbeda-
beda dan umumnya berkelompok. Secara lengkap
Gastropoda terestrial yang didapatkan dalam
penelitian ini disajikan pada tabel 1 dan juga
dijelaskan berikutnya.

Tabel 1. Spesies Gastropoda terestrial yang didapatkan di sekitar kampus Universitas Pasir Pengaraian.
No. Famili Spesies Lokasi Jumlah
1. Achatinidae Achatina fulica Aula UPP Banyak
2. Ariophantidae Sarika resplendens FKIP UPP Banyak
3. Veronicellidae Semperula cf. maculata Fakultas Hukum 1 individu
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Famili Achatinidae
Achatina fulica Bowdich, 1822 (Gambar 1a).
Achatina fulica Bowdich, 1822: Plate 83, Halaman
216-217, Gambar 9. Dharma (2005).
Achatina fulica Bowdich, 1822: Halaman 26, Gambar
3. Tan et al. (2015c).
Gastropoda ini merupakan kelompok siput yang
paling umum di Indonesia dan dikenal dengan nama
bekicot yang berasal dari benua Afrika. Spesies ini
merupakan salah satu Gastropoda terestrial yang
memiliki ukuran cangkang yang besar jika
dibandingkan dengan Gastropoda terestrial lainnya.
Kebanyakan dijumpai pada permukaan tanah, melekat
pada dinding ataupun lantai dan biasanya
meninggalkan lendir dari pada waktu berjalan
merayap. Pada penelitian ini spesies ini banyak
dijumpai di sekitar aula kampus Universitas Pasir
Pengaraian.

Famili Ariophantidae
Sarika resplendens (Philippi, 1846) (Gambar 1b).
Sarika resplendens (Philippi, 1846): Halaman 15. Tan
et al. (2015b).
Sarika resplendens (Philippi, 1846): Halaman 28,
Gambar 7. Tan et al. (2015c).
Spesies ini merupakan salah satu siput yang cukup
umum dijumpai pada daratan. Hidupnya biasanya
berkoloni (berkelompok). Memiliki ukuran tubuh dan
cangkang yang kecil dan memiliki warna cangkang
kecokelatan serta memiliki lendir. Spesies ini banyak

sekali ditemukan di bawah papan dan batu yang agak
lembab di gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian.

Famili Veronicellidae.
Semperula cf. maculata (Templeton, 1858) (Gambar
1c dan 1d).
Semperula cf. maculata (Templeton, 1858): Halaman
25, Gambar 1. Tan et al. (2015c).
Spesies ini merupakan spesies yang tidak bercangkang
dan memiliki warna tubuh kecokelatan. Spesies ini
sangat umum dijumpai pada habitat teresterial atau
daratan dan memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil
dan memanjang. Pada penelitian ini, hanya didapatkan
satu individu saja yang menempel di bawah papan di
sekitar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Dari hasil yang didapatkan, jumlah spesies yang
didapatkan sangat sedikit. Sementara spesies lain yang
juga paling umum hidup pada habitat daratan seperti
dari genus Hemiplectella, siput pohon dari genus
Amphidromus dan siput pada daerah sawit
Diplomatinna, tidak ditemukan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto (2011;
2012; 2013) menemukan lebih banyak spesies
Gastropoda terestrial ini yang berasal dari pulau Jawa
dan juga Sumatera dibandingkan dengan penulis.
Akan tetapi hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan informasi awal mengenai spesies
Gastropoda terestrial.

Gambar 1. Spesies Gastropoda terestrial yang ditemukan di sekitar kampus Universitas Pasir Pengaraian. (A)
Achatina fulica, (B) Sarika resplendens, (C dan D) Semperula cf. maculata.

A B

C D
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KESIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilaksanakan didapatkan 3
spesies dari gastropoda terestrial yang dari kampus
Universitas Pasir Pengaraian, yaitu Achatina fulica,
Sarika resplendens dan Semperula cf. maculata.
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THE INFLUENCE OF EXPOSURE TO LISTENING TO INTERNET
MATERIALS TOWARD LISTENING COMPREHENSION

SALWA
salwapku@gmail.com

Abstrak
Jumlah paparan bahasa sasaran dalam situasi formal dan informal mempengaruhi akuisisi bahasa kedua. Semakin

banyak paparan ke target bahasa semakin besar keberhasilan siswa dalam tes kemampuan. Paparan bahasa adalah
variabel yang paling signifikan yang mempengaruhi pembelajaran bahasa. Siswa dengan lebih banyak pemaparan
terhadap target bahasa diharapkan memiliki kedekatan terhadap target bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh paparan mendengarkan materi internet terhadap pemahaman mendengarkan pada mahasiswa semester empat
yang terdiri  dari empat puluh siswa yang dipilih secara acak sederhana. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan
uji mendengarkan. Tanggapan dari subjek kuesioner diberi kode menjadi nilai interval dengan menggunakan Skala Likert
yang menunjukkan kemampuan siswa dan pendapat mereka untuk mendengarkan materi internet yang terdiri dari lima
belas pernyataan berdasarkan lima indikator dalam bentuk frekuensi. Di sisi lain, tes mendengarkan diberikan untuk
mengetahui pemahaman mendengarkan siswa dalam bentuk percakapan singkat dengan 30 pertanyaan dalam bentuk
pilihan ganda. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen. Dari uji coba tersebut
setelah dianalisis berdasarkan uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment menunjukkan
bahwa sebagian besar item yang valid. Perhitungan Keandalan selanjutnya dilakukan dengan rumus Cronbach Alpha
menunjukkan bahwa instrumen yang dapat diandalkan. Instrumen ini dapat dikatakan sebagai instrumen yang dapat
diandalkan jika memiliki Cronbach Koefisien (α) yang lebih tinggi dari 0,60.

Kata kunci: pengaruh, paparan, bahan internet, pemahaman mendengarkan, siswa
1. INTRODUCTION

Listening is one of language skills that
should be mastered by English students, because it
is one factor that influence language learning
achievement. Someone will not have good
communcation with others when he could not listen
well. There will be misunderstanding about the
information that he recieved. It means that the
communication is not successful. As stated by
Cahyono in M.Yunus (1993) Listening skill can
help learners participate well in oral
communication, since it cannot takes place
successfully if the message said is not understood.
On the other hand, someone who masters listening
skill, he can interact well with others. For example,
the listener is able to understand a speaker speech
and various materials in English such as
conversations, longer talks, radio news, TV plays
and so on. Therefore listening provides the basic
skill for language learning.

Listening activity can not be separated
from experiences and knowledge. The listener uses
his experiences to relate the information and uses
knowledge to understand the meaning. Someone
who has more experiences and background
knowledge of a topic will have better achievement
in listening. Converesely, someone who doesn’t
have any information about a topic, he will get
difficulties in relating and understanding the
information. Therefore, a listener’s comprehension
depends on his ability to relate information with his
background knowledge and experiences. Barnes
(1984) said that Listening is a highly solving
activity in which listeners interact with a speaker to
construct meaning within the context of their
experiences and knowledge.

However, listening ability is influenced
by other skills and subjects such as writing,
grammar, vocabulary, and pronunciation. According
to Howart and Dakin in Thomas Kral (1993)
Listening involves understanding a speaker’s accent
or pronunciation, his grammar and his vocabulary,
and grasping his meaning, and knowledge of
structure shows how words are arranged in
sentences. Student’s limited vocabulary causes the
listening activity difficult. Unknown word makes
the students stop and think about meaning of the
word. If a student’s pronunciation is not good or he
pronounces words incorrectly, he will not
understand people who pronounce the words
correctly. In short, listening ability is a reflection of
one’s mastery of other skills and subjects.

Listening is influenced by other skills and
subjects. However listening ability can be improved
by using variety of materials. Based on Thomas
Kral (1993) , one solution to help students in
listening subjects is by providing different kinds of
input such as lectures, radio news, films, TV plays,
announcement, everyday conversation, interviews,
storytelling, and English song and so forth.

However, unlike courses for other skills,
which are mostly paper-based materials, listening
courses are a combination of paper-based materials
in the form of course book and sound-based
materials in the form of audio. Conventionally, the
audio resources for listening courses usually come
from cassette that is played in a tape recorder. The
technology is improved as stated by Jacob Nielsen
(2003). He said that information technology is
maturing. It provides materials for listening course.
Therefore, besides using tape, listening ability can
also be trained through internet connection. They
are displayed in web page of listening courses.
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The listening course from internet is
displayed in web page. The web provides various
materials on listening course. The students may
choose topic and level that they are interested in. It
will be an enjoyable activity if compared with the
activity in the classroom by using tape. Beside that,
listening course from internet connection can be
browsed anytime and anywhere as far as the
connection is occured.

Nowadays, all institutions have their own
ESL programmes to cater for the needs of their
students. The programmes ranged from the very
basic to the most advanced, adapted to the varying
proficiency levels of learners. The primary concern
of teaching English is not so much to enable
students to read or to write effectively, but more
especially to enable them to extract information
from reference materials which are mostly in
English. In other words, the emphasis is on English
for special purposes (ESP).

In addition, the allocation of class time for
English teaching/learning is clearly insufficient.
Surely, within the constraint of time, the sum total
of exposure  to English, nothing much can be
achieved by the students.

Listening is the most frequently used form of
language skill (Thanajaro, Metinee; Shrum, Judith:
2000) which plays a significant role in daily
communication and educational process. According
to what has been stated by Krashen (1987) in input
hypothesis, listening materials plays a great role in
“natural” development and moving from one step to
the others, to learn effortlessly, he argues that,
learners should be in a acquisition-rich environment
and be in natural exposure to language. Listening
become a skill to be reck on with and its key
position in communication recognized Hadley
(2001).

Given the importance of listening in
language learning and teaching it is essential to give
our learners opportunity to develop and improve
their listening skills not only in the classroom, but
outside the classroom as well. Nunan (1999) makes
the point that learners should be fed as rich a diet of
internet material as possible, because, ultimately, if
they only encounter contrived dialogues and
listening texts, their learning task would be made
more difficult. He also goes on to say that it is
important that learners listen to and read material of
as many different kinds as possible. This will help
and motivate the students by bringing the content
and the subject matter to life for them, and enable
them make the important connections between the
classroom world and the world beyond (Peacock
1997).

Embarking upon the listening materials
provide a broad view to listening by giving an extra
capacity to teachers, students, schools and
educational policy makers to deal with listening
effectively. Internet materials bring reality into the

class and have various advantages, for example
motivation, cultural awareness, giving real
exposure, creative teaching and  “promoting learner
autonomy”.  (Peacock 1997).

Listening is now widely accepted as an
essential skill that enables language acquisition to
take place, both in mother tongue and in second or
foreign language (Rost:2002). The learning
environment in second language acquisition (SLA)
or foreign language learning is not as supportive as
first language acquisition, though. It is stressed that
for a person to learn a second language, three
conditions were required: 1) motivation to learn the
language, 2) speakers of the target language who are
able to provide support and input, and 3) a social
setting which provide the learners with sufficient
exposures to the target language  (Wong-Fillmore:
1991).

The concern of this study is investigated the
effect of exposure to listening to internet materials
toward listening. Basically, formal classroom alone
may not cater for language learning because it might
not be possible to create all opportunities and
situations for language learning within a classroom
setting. Due to constraints in time, availability of
resources and opportunities for practice in language
use, language learning might be better if extended
beyond formal classroom for optimal learning to
occur. Additional practice might be necessary if the
learner is to retain and completely acquire a new
language.

Much of what must be learned given even an
optimal teaching system, must be acquired outside
of formal instruction even if it is perhaps built on
what is acquired within a formal instructional
framework (Selinger 1977). This according to
Selinger should not be taken to mean that formal
instruction has little value for language practice.
Some learners, because of certain effective factors,
are able to exploit formal learning environments for
extensive practice while others derive only limited
benefit from formal instruction. Those who are
capable of deriving most benefits from formal
learning environments according to Selinger may be
the most likely to use this formal acquired base for
further language development in formal and
naturalistic learning environments. Conscious
linguistic knowledge acts only as monitor, altering
the output of acquired system when time and
conditions permit.

According to Krashen, informal
environments must involve the learner directly in
order to be effective. Talking about the place of
formal and informal learning, (Lubega 1979)
argued:
In any school subject, be it mathematics, geography
or biology, the competence or knowledge that the
learner achieves results not only from the teaching
that goes on in the classroom but also and mainly
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from his extra-school influences - the use to which
the learner puts the classroom "input" and also the
use which he experiences other people putting to
what he learned. The classroom does no more than
provide a modest basis for the learning process;
little of what the learner finally learns derives from
classroom lessons. Most is achieved through
practice all of which cannot be provided in the
classroom.

It means that learning a language formal in
the classroom and learning it in situations is needed.
Meanwhile, exposure is of crucial importance in
determining success in learning.

2. RESEARCH METHODOLOGY
This research was an ex post facto design or

causal-comparative research. Causal-comparative
research investigated causal relationships between
events and circumstances (Lord Harold G: 1973).

The sampling is the process of selecting a
number of individuals for a study in such a way that
represent the larger group which they were selected
(Gay 2000:121). Sample is a sub group of the
population. This group represents the characteristics
of the population.

The technique determined the sample is
simple random sampling. Simple random sampling
is a probability sampling procedure that gives every
element in the target population, and each possible
sample of a given size, an equal chance of being
selected (Levy and Lemeshow:2008). Simple
random sampling is the simplest form of probability
sampling. Each population element of simple
random sampling has a known and equal chance of
selection. There are 101 respondents in this
research. In other words, the population is 101
students. In this research, the population that will
become the sample is the fourth semester students.
1. Instrumentation

Instrument is used to gauge some quality or
ability of our subjects. The purpose of the
instrument is to elicit the data for our study
(Deming:1960). Instrument is the generic term that
researcher use for a measurement device (survey,
test, questionnaire, etc.). To help distinguish
between instrument and instrumentation, consider
that the instrument is the device and instrumentation
is the course of action (the process of developing,
testing, and using the device).
Validity

Validity is the extent to which
inferences made from assessment results are
appropriate, meaningful, and useful in terms of the
purpose of the assessment (Gronlund:1998). As a
process, validation involves collecting and
analyzing data to assess the accuracy of an
instrument. Validity consists of four types. They are
predictive validity, concurrent validity, construct

validity, and content validity or test appropriateness
(Tuckman:1978).

Validity can be establishing by
relating a test to some actual behavior of which the
test is supposed to be predictive. If a test can be
used to predict an outcome in terms of some
performance or behavior criterion, then the
predictive validity of the test can be obtained by
relating test performance to subsequent performance
on the related criterion. What is usually done in this
case is to relate performance on the test with
performance on another, well reputed test (if such
exists). This procedure is termed concurrent
validity. Another procedure for establishing the
concurrent validity of a test is to compare qualities
or performance as assessed by another procedure.

Construct validity is established by
relating a presumed measure of a construct or
hypothetical quantity with some behavior or
manifestation that it is hypothesized to underlied.
Moreover, content validity or test appropriateness
refers to the appropriateness of the content of an
instrument. In other words, do the measures
(questions, observation logs, etc.) This would
involve taking representative questions from each of
the sections of the unit and evaluating them against
the desired outcomes. If a test actually samples the
subject matter about which conclusions are to be
drawn and if it requires the test-taker to perform the
behavior that is being measured (Mousavi, 2002:
Hughes 2003).

The validity of the questionnaire was
counted by correlating the items with the total
number of questions. Sudijono (2007:195) points
out that if the r value > the value of r table it means
that the item is valid, conversely if the r value is <
the value of r table it means that the item is invalid.
A. Reliability

Test reliability means that a test is
consistent (Tuckman:1978). There are four
approaches for determining reliability: test-retest
reliability, alternate-forms reliability, split-half
reliability, and Kuder-Richardson reliability.

Test-retest reliability, the scores
obtained  by each person on the first administration
of the test are related to his or her score on the
second administration to provide the reliability
coeficient. Alternate-forms reliability is determined
by administering alternate forms of a test to the
same peopleperso and  computing the relation
between each person’s score on the two forms.
Split-half reliability enables the researcher
determine whether the halves of the test are
measuring the same quality or characteristics. The
obtained correlation coeficient (r1) is then entered
into the Spearman Brown formula to calculate the
whole test reliability (r2).
A. Questionnaire

As stated previously, in order to find
out the students’ exposure to listening to internet
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materials the writer used a set of questionnaire. The
questionnaire consisted of 15 items in the form of
frequency and agreement. The indicators are:
 To find out the availability of internet

connection
 To Relate the exposure to listening internet

materials with listening achievement.
 To Realize the importance of exposing

listening internet materials
 To identify time spent in exposing listening

internet materials, and
 To find out numbers of listening website

that being exposed.
To get the score of the questionnaire

the Likert Scale is used. According to Tuckman
(1978), a Likert scale is a five-point scale in which
the interval between each point on the scale is
assumed to be equal. on the basis of the following
frequencies. Stanley and Hopkins (1978:288) stated
the scales of purposely, vacillating, usually
purposeful,  effectively motivated, and highly
motivated are used in measuring the attitudes. In
order to avoid students’ misunderstanding, in this
study the writer used strongly agree and always to
represent highly motivated, agree, and usually to
represent effectively motivated, undecided, and often
to represent usually purposeful, disagree, and
sometimes to represent vacillating, strongly
disagree, and never to represent unmotivated. All
statements in this questionnaire of this study are in
positive form.

The meanings and score of
questionnaire responses are described in the
following table:

Table 4
Responses and Score of the Questionnaire

No Responses Implied
Meaning of

the Responses

Score

1 Strongly
Disagree
Never

Unmotivated 1

2 Disagree
Sometimes

Vacillating 2

3 Undecided
Often

Usually
Purposeful

3

4 Agree
Usually

Effectively
Motivated

4

5 Strongly Agree
Always

Highly
Motivated

5

In order to prove the validity and reliability
of the questionnaire:

1. Questionnaire
1.1. Testing the Validity of the

Questionnaire
Testing the validity of the questionnaire

means examining the accuracy of each statement
provided in the questionnaire (Sugiyono:2006). It is
needed to conduct since the validity of the

questionnaire will determine the validity of the
expected data in this research.

In try-out, the writer was given
students 15 items of questionnaire. These items
represented five indicators of the students’ exposure
to listening to internet materials. The result of the
questionnaire validity is that there are 11 items are
categorized ”Valid” and 4 items are categorized as
“Invalid”.

1. 2. Testing the Reliability of the
Questionnaire

Reliability refers to the consistency of
the instrument. An instrument is considered reliable
if it provides consistent result when it is applied
more than once (Arikunto:2002). The reliability of
the instrument can be measured by using the Alpha
Cronbach formula. The formula is stated below:

α
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2

1
1 t

b

Vk

k 

(Arikunto:2002)

Where:
α = alpha coefficient of reliability
K = number of components or items

2
b = variance of the observed total test scores
2

tV = the variance of component

I = the current sample of persons
The instrument can be said as reliable

instrument if it has Cronbach Coefficient (α) which
is higher than 0.60 (Nugroho:2005).
2. Listening Test

In order to investigate the students’
listening comprehension, the writer was given a
listening test to the students. They are
conversations. The materials are taken from Oxford
Practice Tests for the TOEIC test 2 book. TOEIC is
suitable to be tested to students of University.
TOEIC materials are specifically created to assess
the ability to use English in real-life situations. In
addition, the listening material is the most popular
assessment of workplace English in the world. On
the other hand, the important reason is the material
is reliable and accurate, and the questions are based
on real-world scenarios. The topics are
transportation, computer system, sport event,
service, health, job, and hotel. They are short
conversations. Each conversation has one question.
Therefore, there are 30 items or questions.

3. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION
Based on data findings found that that there

is significant influence of exposure to listening to
internet material and students’ listening
comprehension. F count > F table (25.794 > 4.10). The
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result is H1 accepted. It means that there is influence
of students exposure to listening comprehension.

It is proved that in hypothesis testing which
are verified bivariate correlation and linear
regression. This finding indicates that the variable
observed in this study are linear. Therefore, it can
stated that Null hypothesis is rejected and
Alternative Hypothesis is accepted.

The researcher has supported theories
about this research. First, there are several theories
said that exposure as one of the conditions for first
language  acquisition holds equally true for second
language second language learning. If children are
exposed to the second language acquisition in the
same way as they are exposed to the first language,
greater success will be achieved. This is because in
the 'natural' second language learning situation, the
pressure to acquire the first language in order to
control the environment is indeed tremendous
(Wilkins 1972).

Similarly, in Kennedy's opinion (Kennedy
1973), the amount of exposure to the first language
that an second language learner receives in class is
certainly generally much less than the amount he
receives in acquiring the first language. Basically, in
language learning, there are two main activities for
students.

Formal classroom instructions need
support from other learning activity as suplement
for student’s language learning, since formal
classroom instruction alone may not provide
languga learning. It might not be possible to create
all opportunities and situations for language learning
within a classroom setting. It can be in term of time,
availibiality of resources and opportunities for
practising the language. completely.

The amount of exposure to the target
language in formal and informal situations influence
second language acquisition. The more exposure to
the target language the greater the success of
students in proficiency tests. Krashen also found
that meaningful exposure to the target langugae is
necessary, if not a sufficient condition for language
acquisition. He also stated that informal
environment must involve the learner directly in
order to be effective.

Language exposure is most significant
variable that effect the language learning. Students
with more exposure to the target language are
expected to have more familiarly with the target
language. Language exposure is vital to language
process is almost entirely determined by language
exposure (Lubega, 1979). A learner who has had
only formal exposure to the target language will
achieve a lower level of proficiency in the language
than one who has had formal and informal
exposures since in a formal classroom situation, all
learners are exposed to similar conditions of
learning, but outside the class there are difference
language oppurtinities and activities.

Second, the use of listening web
provides a good resource to supplement and
enhance listening ability because it is arranged by
topic and level of difficulty. Beside that, the
listening web also provides a pre-listening question,
followed by sentences on the topic, the listening
activity, and a follow-up exercise.

Since internet resources are not a difficult
media to access, they are familiar in exposing it.
Besides recieving material in the classroom, the
students are also intended to do their english
assignment independently. They are also facilities
that provide internet connection. For example, it can
be browsed by uding their hand phones, notebook,
ipad, and computer. It can be accessed both at home
or in cyber cafe or internet base. It also can be
accessed anytime and anywhere they need as far as
the connection occurs. It implies that internet
material is not a strange media for the fourth
semester students.

The students are interested in exposing it.
Since they have accessed to listening internet
materials, they will do a lot of listening in order to
support their listening skill in the language they are
learning. One who has more listening exercises will
have more proficiency in language learning. This is
in line with Hoge argument related to the powerful
of repetitive listening activity. It is more effective
than learning by reading textbook, studying
vocabulary, or grammar book, and doing exercises
or test preparation books.
4. CONCLUSION

Based on research findings, it can be
concluded that there is significant influence of
students’ exposure to listening to internet materials
toward listening comprehension. There are many
benefits from the exposure to real language being
used in a real context. Students are highly
motivating, giving a sense of achievement when
understood and encourage further listening. The
students also reflect the changes in the use of
language because there is a wide variety of text
types and can be used more than once as well as be
updated. To develop listening comprehension, one
of the most useful resources is the internet materials,
with large amounts of varied material being easily
accessible. The role of the teacher is to motivate the
students to access the internet materials ,giving the
awareness and necessary skills so the students can
understand how the language is actually used.

In terms of practical implication,  as
stated by Krashen (1987) in input hypothesis,
listening materials plays a great role in “natural”
development and moving from one step to the
others, to learn effortlessly, he argues that, learners
should be in a acquisition-rich environment and be
in natural exposure to language. Listening become a
skill to be reck on with and its key position in
communication recognized Hadley (2001).
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Given the importance of listening in
language learning and teaching it is essential to give
our learners opportunity to develop and improve
their listening skills not only in the classroom, but
outside the classroom as well. Listening materials
provide a broad view to listening by giving an extra
capacity to teachers, students, schools and
educational policy makers to deal with listening
effectively. Internet materials bring reality into the
class and have various advantages, for example
motivation, cultural awareness, giving real
exposure, creative teaching and  “promoting learner
autonomy”.  (Peacock 1997).

Learning a language formal in the
classroom and learning it in situations is needed.
Meanwhile, exposure is of crucial importance in
determining success in learning. According to Dulay
(1982) the quality of language environment is
paramount importance to success in learning a new
language. With no exposure to language
environment, no learning can take place.

In the present study, positive attitudes
to the online materials and the listening website
were found in the learners’ responses to the final
evaluation questionnaire. This indicated that
learners enjoyed learning via online materials which
are accessible anytime and anywhere. Accordingly,
a paradigm of incorporating listening websites as
supplementary learning materials and listening
instruction was recommended.

To begin with, a website equipped with
a tracker program should be constructed to enable
the teachers to hold control on the students’
learning. Secondly, appropriate listening materials
with their MP3 files and transcripts should be
gathered. And comprehension questions should also
be offered for the learners to check their
comprehension level and to locate listening
problems. Thirdly, an orientation session will be
necessary before letting go the project in order to
familiarize the learners with the online learning
environment. That is to say, learners should be
informed explicitly
which elements (i.e., listening exercises, transcripts,
and downloadable MP3 files) in
81 the website to use to foster their learning.

Based on the findings of this study, it is
certain that the learning of listening is more
complicated than we have understood, there are so
many factors influencing the learners’ performance
and achievement other than the materials’ difficulty
levels. Yet, as online listening materials or listening
websites did seem to motivate the learners in their
learning of listening skill, it is strongly suggested
carefully selected online materials be used to
supplement with the formal classroom-based
instruction to the purpose of enhancing the learners’
listening ability.

5. RECOMMENDATION
1. Teachers should ask the students to access
the internet materials It can be possible by providing
as much opportunity as possible for the students to
practice the language. The teacher has to depend on
'simulated' situations in the classroom. The situation
will be controlled carefully to teach the new
language material and in such a way that there can
be no doubt in the learner's mind of the meaning of
what they hear.

2. Students of English Study Program need to
access internet materials regularly and effectively.
The students could be reinforced through sustained
practice.
3. For English study program, the availability
of internet connection has crucial role in supporting
the activity of exposing listening internet materials,
therefore it should be considered by English Study
program to facilitate it such as by providing internet
connection in the listening classroom.
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Penerapan Model Pembelajaran Explicit Instruction dengan menggunakan
media power point untuk Meningkatkan Hasil  Belajar Menyunting Karangan  Siswa

Kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir  Kabupaten Rokan Hulu Tahun Pelajaran
2015/2016.
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ABSTRAK
Kemampuan menyunting sebagai salah satu keterampilan menulis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
mengubah atau memperbaiki kesalahan yang ada dalam karangan. Kemampuan menyunting karangan siswa
kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa
tentang ejaan yang disempurnakan (EYD).Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan
siswa melalui model pembelajaran Explicit Instruction dalam menyunting karangan dan peningkatan
kemampuan menyunting karangan serta perubahan perilaku siswa kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir
setelah mengikuti pembelajaran menyunting karangan dengan model pembelajaran Explicit Instruction.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dua siklus yang dilaksanakan pada siswa kelas IX.A SMP
Negeri 1 Rambah Hilir. Siklus I dan siklus II, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Subjek siswa kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil tes pada siklus
pertama rata-rata kelas sebesar 73,27. dan pada siklus kedua diperoleh rata-rata kelas sebesar 91,34. Hal ini
menunjukkan peningkatan dari siklus pertama sampai siklus kedua sebesar 18,07. Perolehan hasil ini
menunjukkan bahwa pembelajaran menyunting karangan dengan metode Explicit Instruction dapat dikatakan
berhasil. Peningkatan kemampuan menyunting karangan siswa ini juga diikuti dengan perubahan perilaku dan
juga peningkatan minat siswa terhadap pembelajaran menyunting karangan. Pada siklus kedua, siswa terlihat
lebih siap dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kemampuan menyunting karangan siswa kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir mengalami
peningkatan setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Explicit Instruction). Adapun saran
dalam penelitian ini adalah (1) guru bahasa dan sastra Indonesia dalam proses pembelajaran hendaknya
menerapkan model pembelajaran Explicit Instruction sebagai alternatif untuk pembelajaran menyunting
karangan; (2) siswa lebih banyak berlatih menyunting karangan; dan (3) peneliti di bidang pendidikan maupun
bahasa hendaknya selalu termotivasi untuk melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran yang
lain sehingga diperoleh alternatif teknik pembelajaran baru.

Kata Kunci: Menyunting karangan, model pembelajaran Explicit Instruction, Media Power  Point.

A. Latar Belakang Masalah
Bahasa Indonesia memegang peranan yang

sangat penting yaitu sebagai bahasa pengantar
resmi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini
berarti bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa
pengantar untuk semua kegiatan belajar mengajar
dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan
Tinggi. Oleh sebab itu, pelajaran bahasa Indonesia
harus dibina dan dikembangkan dengan sebaik-
baiknya melalui jalur pendidikan formal maupun
non-formal.

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) SMP Negeri 1 Rambah Hilir,
tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam hal
mendengar, berbicara, menulis, dan membaca.
Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu
menguasai keempat keterampilan tersebut,
sehingga para pelajar dapat berbahasa Indonesia
dengan baik dan benar, baik dalam komunikasi
lisan maupun tulisan.

Pengetahuan tentang aspek-aspek penting
dalam menulis perlu dikuasai pula oleh siswa.
Sebab dengan penguasaan itu siswa dapat

mengetahui kekurangan dan kesalahan suatu
karangan. Badudu (1992:17) mengemukakan yang
perlu diperhatikan dalam menulis, yaitu (1)
menggunakan kata dalam kalimat secara tepat
makna, (2) menggunakan kata dengan bentuk yang
tepat, (3) menggunakan kata dalam distribusi yang
tepat, (4) merangkaikan kata dalam frasa secara
tepat, (5) menyusun klausa atau kalimat dengan
susunan yang tepat, (6) merangkaikan kalimat
dalam kesatuan yang lebih besar (paragraf) secara
tepat dan baik, (7) menyusun wacana dari paragraf-
paragraf dengan baik, (8) membuat karangan
(wacana) dengan corak tertentu, deskripsi, narasi,
eksposisi, persuasi, argumentasi, (9) membuat surat
(macam-macam surat), (10) menyadur tulisan
(puisi menjadi prosa), (11) membuat laporan
(penelitian, pengalaman, dan sesuatu yang
disaksikan), (12) mengalihkan kalimat (aktif
menjadi pasif dan sebaliknya, kalimat langsung
menjadi kalimat tak langsung), (13) mengubah
wacana ( wacana percakapan menjadi wacana
cerita atau sebaliknya.

Menyunting tidak terlepas dari proses
menulis. Sebagai aspek kemampuan berbahasa,
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menulis dapat dikuasai siapa saja yang memiliki
kemampuan intelektual yang memadai. Berbeda
dengan kemampuan menyimak dan berbicara,
menulis tidak diperoleh secara alamiah, tetapi harus
dilatih dan dipelajari secara sungguh-sungguh.
Melalui pengajaran menulis, siswa diharapkan
memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan
pengetahuan dan pengalaman serta dapat
menuangkan gagasan dan pesasaannya.

Menyunting adalah kegiatan berbahasa yang
menggunakan tulisan sebagai mediumnya.
Kegiatan berbahasa tersebut adalah dalam rangka
menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan
yang dimaksud harus dipahami, sebab kegiatan
berbahasa tulis merupakan bentuk komunikasi.
Dalam menyunting siswa diharapkan mampu
memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam
karangan sehingga karangan tersebut benar-benar
dapat dibaca. Temuan ini sejalan dengan pendapat
Eneste (2005:16), menyatakan bahwa untuk dapat
menyunting tidak hanya dituntun untuk bisa
menemukan kesalahan, melainkan juga dituntut
untuk bisa membetulkan atau memperbaiki
kesalahan pada tulisan.  Pada dasarnya
penyuntingan berfungsi membantu penulis untuk
menyampaikan idenya kepada pembaca. Oleh
karena itu, sebelum memulai menyunting
sebaiknya penyunting memahami betul isi
karangan yang disuntinganya. Tanpa adanya
pemahaman itu, penyunting naskah yang dilakukan
kelak akan berantakan. Selain itu, penyunting juga
harus mengetahui perkembangan bahasa dan istilah
yang hidup dalam masyarakat dan dalam dunia
ilmu. Dengan demikian, penyuntingan dilakukan
berdasarkan bahasa yang aktual dan berlaku pada
saat itu.

Pelajaran menyunting merupakan salah satu
kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa
kelas IX. Kompetensi menyunting ini tertuang
dalam standar kompetensi  menulis
(mengungkapkan informasi dalam bentuk iklan
baris, resensi, dan karangan), diwujudkan dalam
kompetensi dasar yang berbunyi, “Menyunting
karangan dengan berpedoman pada ketepatan
ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan
kalimat, keterpaduan paragraf, dan kebulatan
wacana”. Indikator pencapaian kompetensi dasar
tersebut ada dua indikator, yakni: (1) Mampu
menemukan kesalahan ejaan, kesalahan
penggunaan huruf kapital,penggunaan tanda baca
titik (.) dan penggunaan tanda baca koma (1)
Mampu memperbaiki kesalahan ejaan, kesalahan
penggunaan huruf kapital,penggunaan tanda baca
titik (.) dan penggunaan tanda baca koma (,).

Kegiatan menyunting (editing) berbentuk
proses pemeriksaan kembali naskah atau tulisan
dilihat dari segi bahasa dan isi. Tujuan menyunting
adalah memperbaiki kesalahan tulisan  yang
menyangkut ejaan, diksi, dan kalimat. (Eneste,
2005:15).

Berdasarkan uraian di atas, para siswa kelas
IX SMP Haruslah memiliki tingkat kemampuan
menyunting karangan yang tinggi.Dengan
demikian, pembelajaran menyunting di SMP
berimplikasi pada kemampuan siswa merevisi
sebuah tulisan, karena seseorang yang pintar
menulis adalah dia yang pintar menghapus. Dengan
pengetahuan menyunting seseorang dapat menjadi
editor yang baik, tidak berhenti pada bangku SMP.

Fakta hasil pretes memperlihatkan, para
siswa kelas IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir,
Kabupaten Rokan Hulu masih belum mampu
menyunting karangan. Dengan kata lain,
kemampuan menemukan  dan memperbaiki
kesalahan dalam karangan masih rendah. Dari 26
orang siswa hanya 1 orang yang dinyatakan tuntas
dalam pembelajaran menyunting,  khususnya pada
tiga aspek kemampuan yang akan diteliti dalam
penelitian ini. Persentase kelulusan klasikal hanya
4%. Nilai rata-rata pretes siswa secara klasikal baru
mencapai angka 66,54.

Masih rendahnya hasil belajar menyunting
karangan seperti yang diuraikan di atas,
diperkirakan karena ketidaktepatan guru dalam
menggunakan model pembelajaran dalam proses
belajar mengajar. Model pembelajaran yang
diyakini dapat meningkatkan hasil belajar
menyunting karangan bagi siswa kelas IX.A SMP
Negeri 1 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu
adalah model Explicit Instruction (model
pengajaran langsung).Model Explicit Instruction
(model pengajaran langsung) merupakan model
pembelajaran secara langsung agar siswa dapat
memahami serta benar-benar mengetahui
pengetahuan secara menyeluruh dan aktif dalam
suatu pembelajaran.

Dari kenyataan yang dikemukakan tersebut,
perlu dilakukan perbaikan pembelajaran
menyunting karangan di kelas IX.A SMP Negeri 1
Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu melalui
sebuah upaya meningkatkan kemampuan
menyunting  pada siswa Negeri 1 Rambah Hilir,
khususnya kelas IX.A dalam kegiatan ilmiah
penelitian tindakan kelas.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis

merumuskan masalah penelitian tindakan kelas
sebagai berikut:
Apakah terdapat peningkatan hasil belajar
menyunting penggunaan huruf kapital,
penggunaan tanda baca titik (.), dan
penggunaan tanda baca koma (,)  siswa kelas
IX.A SMP Negeri 1 Rambah Hilir, Kabupaten
Rokan Hulu melalui  Model Pembelajaran
Explicit Instruction?

C. Tujuan Penelitan
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah

untuk meningkatkan kemampuan menyunting
pemakaian huruf kapital, penggunaan tanda baca
titik (.),  dan penggunaan tanda baca  koma (,) ,
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siswa kelas IX.A  SMP Negeri 1 Rambah Hilir,
dengan menggunakan model pembelajaran Explicit
Instruction.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat secara praktis maupun teoritis tentang
keefektifan model pembelajaran Explicit
Instruction dalam meningkatkan keterampilan
menyunting karangan siswa kelas IX.A SMP
Negeri 1 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah
dapat menambah wawasan dan kreativitas guru
dalam menjalankan tugas sebagai praktisi
pendidikan. Sedangkan manfaat secara teoritis
diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para
siswa untuk meningkatkan hasil belajar bahasa
Indonesia khususnya keterampilan menyunting
karangan dengan pembelajaran Explicit Instruction.

KAJIAN TEORITIS
A. Pengertian Model Pembelajaran Explicit

Instruction
Explicit Intruction (pengajaran langsung)

merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk
mengembangkan belajar siswa tentang
pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif

yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi
selangkah (Suyatno, 2009:127).

Tahapan atau sintaks model Explicit
Instruction menurut Bruce dan Weil (dalam
Sudrajat, 2011:3) sebagai berikut: (1) Orientasi, (2)
Presentasi, (3) Latihan terstruktur, (4) Latihan
terbimbing, (5) Latihan mandiri.

B. Pengertian Menyunting
Menyunting  merupakan kegiatan

mengidentifikasi kesalahan kebahasaan dalam
suatu tulisan/karangan dan memperbaikinya.
Dalam kaitan masalah menyunting, Tompkins
(1990: 73) meletakkan istilah menyunting dalam
salah satu tahapan dari lima`tahapan penyusunan
karangan. Proses menulis bersifat nonlinear, artinya
menulis merupakan putaran berulang. Misalnya,
setelah selesai menyunting tulisannya, penulis
mungkin ingin meninjau kembali kesesuaiannya
dengan kerangka tulisan atau draft awalnya.

C. Pengertian Media Power Point
Power point di sini dapat diartikan sebagai

perangkat lunak yang paling tersohor yang biasa
dimanfaatkan untuk presentasi. Pemanfaatan power
point atau perangkat lunak lainnya dalam
presentasi menjadi sangat mudah, dinamis, dan
sangat menarik. (Yudhi Munadi, 2008:150)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Kemampuan Awal Siswa

Pada pertemuan awal siswa diberikan
pretes sebelum diberikan pembelajaran, untuk
mengetahui kemampuan awal siswa pada materi
menyunting karangan. Dari hasil pretes siswa,
diperoleh kesimpulan bahwa nilai siswa masih
tergolong rendah dalam keterampilan menyunting
karangan. Kesulitan-kesulitan siswa tersebut dapat
dilihat dari kesalahan-kesalahan dalam menyunting
karangan. Berikut tabel hasil kemampuan awal
siswa dalam menyunting karangan:
Hasil Pretes Keterampilan Menyunting  Siswa

Sebelum Diterapkan
Metode Eksplisit Instruntion

No. Uraian Hasil Keterangan

1 Jumlah siswa
yang tuntas 1

2 Jumlah siswa
yang belum tuntas 25

3 Persentase siswa
yang tuntas 4 % Belum Tuntas

4 Total nilai siswa 1730

5 Nilai rata-rata
pretes siswa 66.54 Belum

Tuntas

6
Nilai rata-rata
kelas 66.54 Belum

Tuntas

7 Persentase rata-
rata kemampuan
menggunakan
huruf kapital

26,92 %
Rendah

8
Persentase rata-
rata  kemampuan
menggunakan
tanda baca titik
(.)

11,53 %
Rendah

9
Persentase rata-
rata kemampuan
menggunakan
tanda baca koma
(,)

30,76 %
Rendah

Pemberian pretes  bertujuan   untuk
mengetahui kemampuan siswa pada keterampilan
menulis, khususnya keterampilan dalam
mengunakan huruf kapital, tanda baca titik (.), dan
tanda baca koma (,). Mengingat pelajaran
menyunting ini sudah pernah dipelajari pada waktu
siswa kelas VII.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat
dijelaskan bahwa secara klasikal kelas ini belum
tuntas dalam kompetensi menyunting, khususnya
keterampilan   mengunakan huruf kapital, tanda
baca titik (.), dan tanda baca koma (,) masih dalam
kategori cukup dan rendah, hal ini dikarenakan
metode dan model pembelajaran yang
dipergunakan guru dalam mengajar kompetensi
menyunting belum tepat dan sesuai, misalnya
masih menggunakan metode ceramah dan tidak
didukung media pembelajaran yang tepat.
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4.2 Hasil Penelitian
4.1.1 Hasil Penelitian Siklus 1 Proses

Pembelajaran Menyunting Karangan
dengan Model Pembelajaran      Explicit
Instruction

Rekapitulasi Hasil Postes Penyuntingan
Siswa siklus pertama

No. Uraian Hasil Keterangan

1. Jumlah siswa 26 orang -
2. Jumlah siswa

yang tuntas
15 orang -

3. Jumlah siswa
yang belum
tuntas

11 orang -

4. Persentase
ketuntasan
klasikal siklus
1

57,69 % belum tuntas

5. Rata-rata nilai
siswa secara
klasikal

73,27 belum tuntas

Berdasarkan data hasil nilai postes yang
diperoleh  dari siklus pertama, diketahui bahwa
nilai   keterampilan menyunting siswa pada
keterampilan penggunaan huruf kapital belum
tuntas, ditunjukkan dengan persentase ketuntasan
klasikal siswa baru mencapai angka 57,69% atau
nilai rata-rata siswa masih di bawah KKM (78)
yaitu 59,28.

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus 2 Proses
Pembelajaran Menyunting Karangan
dengan Model Pembelajaran   Explicit
Instruction

Rekapitulasi Hasil Postes Penyuntingan
Siswa siklus Kedua

No. Uraian Hasil Keterangan
1. Jumlah siswa 26 orang -
2. Jumlah siswa

yang tuntas
24 orang -

3. Jumlah siswa
yang belum
tuntas

2  orang -

4.
Persentase
ketuntasan
klasikal siklus
2

92,30 % Tuntas

5.
Rata-rata nilai
siswa secara
klasikal

91,34 Tuntas

Berdasarkan data hasil nilai postes yang
diperoleh  dari siklus kedua, diketahui bahwa nilai
keterampilan menyunting siswa pada keterampilan
penggunaan huruf kapital sudah tuntas, ditunjukkan
dengan persentase ketuntasan klasikal siswa sudah
mencapai angka 92,30 % atau nilai rata-rata peserta
didik sudah melebihi batas   KKM (78) yaitu 91,34

PENUTUP
A.  Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan,
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Keterampilan menyunting karangan siswa
kelas IX.A Rambah Hilir setelah mengikuti
pembelajaran dengan metode Explicit
Instruction mengalami peningkatan. Hasil
analisis data siklus pertama sampai dengan
siklus kedua terus meningkat. Hasil tes pada
siklus pertama rata-rata kelas sebesar 73,27.
dan pada siklus kedua diperoleh rata-rata
kelas sebesar 91,34. Hal ini menunjukkan
peningkatan dari siklus pertama sampai siklus
kedua sebesar 18,07. Perolehan hasil ini
menunjukkan bahwa pembelajaran
menyunting karangan dengan metode Explicit
Instruction dapat dikatakan berhasil.

2. Perilaku siswa kelas IX.A  SMP Negeri 1
Rambah Hilir setelah mengikuti pembelajaran
menyunting karangan dengan metode Explicit
Instruction mengalami perubahan. Perubahan
tersebut terlihat pada siklus kedua,  siswa
terlihat lebih siap dan bersemangat mengikuti
pembelajaran, semakin aktif dalam kegiatan
pembelajaran lebih banyak bertanya, lebih
banyak menjawab pertanyaan dan mereka
semakin senang dengan kegiatan menyunting
karangan dengan metode Explicit Instruction.

B.  Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian

tersebut, saran yang diberikan adalah sebagai
berikut.
1. Guru Bahasa dan Sastra Indonesia dalam

proses pembelajaran hendaknya
menggunakan metode Explicit Instruction
sebagai alternatif untuk pembelajaran
keterampilan menyunting karangan

2. Siswa hendaknya lebih banyak berlatih
menyunting karangan , khususnya berlatih
mengunakan ejaan yang baik dan benar.

3. Peneliti dibidang pendidikan maupun
bahasa hendaknya selalu termotivasi untuk
melakukan penelitian tentang penerapan
teknik-teknik pembelajaran yang lain,
sehingga diperoleh alternatif teknik
pembelajaran baru, khususnya tentang
pembelajaran menyunting karangan.
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SKEMA ITERASI TIGA LANGKAH METODE ITERASI BARU
UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN NONLINEAR

Supriadi Putra, Leli Deswita, Aziskhan

Laboratorium Matematika Komputasi Jurusan Matematika
FMIPA Universitas Riau
e-mail : sputra@unri.ac.id

ABSTRAK
Artikel ini membahas metode iterasi baru delapan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Metode ini
diperoleh dengan cara sederhana yaitu mengkombinasikan penggunaan metode Newton dan variannya dengan
metode Jarrat dalam skema iterasi tiga langkah. Secara analitik metode iterasi baru ini memiliki orde
kekonvergenan delapan. Melalui uji komputasi akan ditunjukkan bahwa metode iterasi baru ini lebih cepat
mendapatkan akar hampiran yang diharapkan.

Kata kunci : akar hampiran, iterasi tiga langkah, metode Newton, metode Jarrat, orde kekonvergenan,
persamaan nonlinear.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Menentukan akar dari suatu persamaan

nonlinear,
,0)( xf (1)

adalah sebuah topik khusus yang dibahas dalam
matakuliah metode numerik baik untuk jurusan
pendidikan mipa, sains maupun teknik. Pembahasan
biasanya dimulai dari metode dasar seperti : metode
Belah dua (Bisection), metode Newton, metode
Secant, dan lain-lain lihat (Atkinson,1989) dan
(Mathew,1987).

Untuk setiap metode, kemampuan mahasiswa
yang dituntut adalah minimal tiga hal, yaitu : mampu
menurunkan formulasi metode iterasi, analisis error
(kesalahan metode) untuk melihat orde
kekonvergenannya, dan komputasi numerik untuk
membandingkan suatu metode dengan metode yang
lainnya dalam mencari akar pendekatan persamaan
nonlinear.

Khusus untuk  bidang sains, materi lanjutan dari
topik menentukan akar persamaan nonlinear biasanya
dilakukan dalam matakuliah lain, seperti kapita selekta
matematika atau teori aproksimasi. Disini mahasiswa
akan diberikan penjelasan tentang bagaimana seorang
peneliti dapat menemukan sebuah formula baru.
Beberapa artikel (terbaru) biasanya digunakan
sebagai referensi.

Sebagai contoh misalnya modifikasi metode
Newton. Ide modifikasi metode Newton biasanya
dilakukan untuk memperbaiki kelemahannya yaitu
masih memuat bentuk turunan pertama sehingga
memerlukan lebih besar cost komputasi. Modifikasi
lainnya juga dapat dilakukan dengan cara
mengkombinasikan pemakaiannya secara bersama-
sama dengan metode lain untuk meningkatkan orde
kekonvergenannya.

Steffensen (1993) sudah memperbaiki kelemahan
metode Newton yang memuat turunan dengan
menggunakan pendekatan finite difference. Demikian
juga dengan Traub (1964) melakukan kombinasi
pemakaian metode Newton dalam skema iterasi dua
langkah sehingga menghasilkan metode iterasi dengan
orde kekonvergenan yang lebih tinggi yaitu empat..
Mengkombinasikan pemakaian dua metode juga
dilakukan oleh Jarrat (1966), yaitu penggunaan
metode Newton berbobot sebanyak dua kali dalam
skema iterasi dua langkah yang juga menghasilkan
metode iterasi dengan orde kekonvergenan empat.

Tujuan Penelitian
Melanjutkan ide seperti di atas, penulis akan

melakukan kombinasi penggunaan metode Newton
dan Newton berbobot dalam skema iterasi tiga
langkah sehingga diperoleh metoda iterasi baru.
Selanjutnya juga akan ditunjukkan bahwa metoda
iterasi baru ini memiliki orde kekonvergenan delapan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu metode iterasi yang paling banyak
digunakan untuk mencari akar pendekatan suatu
persamaan nonlinear adalah metode Newton klasik,

,2,1,0,
)('

)(
1  n

xf

xf
xx

n

n
nn (2)

dengan .0)( nxf

Metode ini yang memiliki orde kekonvergenan
kuadratik apabila nilai awal 0x cukup dekat dengan

akar . Metode Newton ini lebih dikenal dengan
metode Newton. Selanjutnya adalah metode Newton
berbobot,

,2,1,0,
)('

)(
1  n

xf

xf
xx

n

n
nn  (3)
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dengan .0 Metode Newton berbobot lebih
digunakan untuk mencari akar ganda.

Modifikasi metode Newton sudah banyak
dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah Traub dan
Jarrat.

Traub (1964) memperkenalkan metode iterasi
Newton dalam skema iterasi dua langkah
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Metode ini dikenal dengan metode iterasi dua langkah
newton. Metode ini memiliki orde konvergensi empat.
Oleh Traub, metode ini juga dikatakan sebagai metode
iterasi dengan orde konvergensi optimal dengan
indeks efisiensi 1.414.

Selanjutnya Jarrat (1966) memperkenalkan
metode iterasi yang diperoleh dengan cara
mengkombinasikan pemakaian metode Newton
berbobot dalam skema iterasi dua langkah dengan
bentuk
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Metode ini dikenal dengan metode Jarrat atau
disingkat MJ. Metode ini memiliki orde konvergensi
empat.

Penelitian ini akan dilakukan melalui kajian
literatur terhadap beberapa metode iterasi untuk
menyelesaikan persamaan nonlinear. Selanjutnya
metode yang diusulkan akan formulasikan. Untuk
meyakinkan bahwa metode ini dapat digunakan, maka
akan dilakukan kajian teoritis dengan melakukan
analisa kekonvergenannya.

Berikut adalah adalah definisi tentang orde
kekonvergenan metoda iterasi.

Definisi 1
Misalkan 0)( xf adalah persamaan nonlinear

dengan akar sederhana  dan }{ nx adalah barisan

bilangan real yang konvergen ke . Misalkan
 nn xe adalah error pada iterasi ke-n, maka

relasi

 11


  p
n

p
nn eCee (6)

disebut persamaan error metode iterasi dengan p
adalah orde kekonvergenannya dan C adalah
konstanta tak nol.

Untuk mendukung hasil yang diperoleh akan
dilakukan uji komputasi terhadap beberapa contoh
persamaan nonlinear. Perbandingan hasil komputasi
akan dilakukan sehingga dapat disimpulkan metode

mana yang lebih cepat dalam menemukan akar
hampiran yang diharapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang Diusulkan
Apabila persamaan (5) ditulis dalam bentuk

skema iterasi tiga langkah, dimana pada langkah
ketiga menggunakan perhitungan metode Newton,
maka akan diperoleh bentuk iterasi sebagai berikut
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Persamaan (7) ini disebut skema tiga langkah metode

iterasi baru atau disingkat MB. Selanjutnya akan

ditunjukkan bahwa persamaan (7) memiliki orde

kekonvergenan delapan.

Analisa Kekonvergenan

Teorema 1
Misalkan RRDf : untuk interval buka D.

Asumsikan f memiliki turunan pertama, kedua dan
ketiga dalam interval D. Jika D adalah akar
sederhana dari fungsi f dan 0x cukup dekat dengan 
maka metode iterasi baru yang diberikan oleh
persamaan (7) memiliki orde kekonvergenan delapan
dengan persamaan error
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Bukti:
Misalkan  adalah akar sederhana dari persamaan
nonlinear ,0)( xf maka 0)( f dan 0)(' f .

Kemudian dengan melakukan ekspansi taylor terhadap
)( nxf sekitar  sampai orde delapan diperoleh
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Karena 0)( f dan  nn xe maka persamaan di

atas dapat ditulis sebagai

254

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



)(
!8

)(

!2

)(''
)(')( 98

)8(
2

nnnnn ee
f

e
f

efxf 


 

Misalkan

,3,2,
)('

)(

!

1 )(

 j
f

f

j
C

j

j 


maka diperoleh
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Selanjutnya dengan cara yang sama yaitu melakukan
ekspansi taylor terhadap )(' nxf sekitar  sampai

orde delapan dan setelah disederhanaka diperoleh
 )(921)(')(' 98

9
2

2 nnnn eeCeCfxf   (10)

Menggunakan persamaan (9), (10) dan deret geometri
maka diperoleh
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Menggunakan persamaan (11) ini dan  nn ex

maka nilai ny untuk langkah pertama menjadi
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Menggunakan persamaan (12) ini maka ekspansi
taylor dari )(' nyf sekitar  setelah disederhanakan

diperoleh
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Selanjutnya menggunakan persamaan (10) dan (13)
diperoleh
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Menggunakan persamaan (11) dan (14) diperoleh nilai
zn untuk langkah kedua yaitu
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Menggunakan persamaan (15) ini maka ekspansi
taylor dari )( nzf dan )(' nzf sekitar  setelah

disederhanakan diperoleh
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Menggunakan persamaan (16) dan (17) diperoleh
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Akhirnya dengan mensubstitusikan persamaan (18)
pada langkah ketiga persamaan (7) diperoleh
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Artinya skema tiga langkah metode iterasi baru

persamaan (7) memiliki orde kekonvergenan delapan.

Indeks efisiensi metode ini adalah 1.414 yang juga

optimal seperti metode Traub dan Jarrat yang dibahas

sebelumnya.

Uji Komputasi
Pada bagian ini, akan dilakukan uji komputasi

untuk membandingkan banyak iterasi (n) dan banyak
fungsi yang dievaluasi pada setiap iterasinya (NOFE)
untuk metode-metode yang dibandingkan. Metode
yang dimaksud adalah :
 Metode Newton (MN)
 Metode Jarrat (MJ)
 Metode Baru (MB)

Persamaan nonlinear yang digunakan sebagai
contoh adalah sebagai berikut :

1. ,44)( 24
1 xxxf 

2. ),1ln()sin()( 2
2  xxexf x

3. ,)sin()(
23
xxxf 

4. ),cos()(4 xexf x  

5. ,1)(sin)( 22
5  xxxf

Dalam melakukan komputasi, kriteria
pemberhentian iterasi yang digunakan adalah sama
untuk semua metode, yaitu apabila:
 nilai mutlak ,1 toleransixx nn 
 nilai mutlak fungsi ,)( 1 toleransixf n 

 iterasi maksimum telah terpenuhi.
Dalam hal ini toleransi yang digunakan adalah sebesar

32101  dan jumlah iterasi maksimum adalah
sebanyak 100 iterasi.

Hasil komputasi dari metode yang dibandingkan
disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Uji Komputasi untuk Beberapa Metode Iterasi
Persamaan
Non-linear 0x Itarasi (n) NOFE

MN MJ MB MN MJ MB

0)(1 xf 0.75 10 5 3 20 20 18
4.0 12 4 4 24 16 24

0)(2 xf 3.5 6 3 2 12 12 12
0.1 8 2 2 16 8 12

0)(3 xf 1.6 6 4 2 12 16 12
3.0 7 3 3 14 12 18

0)(4 xf 2.0 5 3 2 10 12 12
3.0 8 3 3 16 12 18

0)(5 xf 2.0 7 4 3 14 16 18
3.0 8 3 3 16 12 18

Pada Tabel 1 di atas, untuk setiap metode yang
dibandingkan dihitung n untuk banyak iterasi, NOFE
untuk banyak  fungsi yang dievaluasi pada setiap
iterasinya.

Secara umum hasil komputasi menunjukkan
bahwa semua metode dapat menemukan akar
hampiran yang diharapkan. Untuk beberapa kasus
metode cukup sensitif terhadap tebakan awal, artinya
apabila tebakan awal cukup jauh dari akar maka
jumlah iterasi akan bertambah.

Dilihat dari banyak iterasi, metode metode baru
dengan orde kekonvegenan delapan lebih unggul
dibandingkan dengan metode pembandingnya.

4. KESIMPULAN
Dalam artikel ini, kita telah mendisikusikan

modifikasi sederhana dengan cara mengkombinasikan
penggunaan metode Newton dan metode Jarrat dalam
skema iterasi tiga langkah. Melalui analisa
kekonvergenan ternyata metode baru ini memiliki
orde kekonvergenan delapan. Untuk mendukung
kajian teroritis ini maka dilakukan uji komputasi.
Melalui uji komputasi terlihat bahwa metode baru ini

lebih cepat menemukan akar pendekatan yang
diharapkan dibandingkan dengan metode
pembandingnya.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN PENDEKATAN SAVI
TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS

VIII SMPN 2 RAMBAH HILIR

Syaiful Ahmad Kodri1), Lusi Eka Afri2)

1&2)Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pasir Pengaraian
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ABSTRAK

Artikel ini melaporkan hasil temuan suatu Quasi Eksperimen dengan desain The Randomized Control Group
Only Design untuk menelaah penerapan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan SAVI terhadap aktivitas
dan hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMPN 2 Rambah Hilir dan aktivitas siswa pada kelas eksperimen.
Banyaknya populasi dalam studi ini 118 siswa kelas VIII SMPN 2 Rambah Hilir yang terdiri dari empat kelas.
Pengambilan sampel menggunakan Random Sampling maka terpilih kelas VIII D sebagai kelas eksperimen dan
VIII C sebagai kelas kontrol. Berdasarkan uji hipotesis dengan uji-t diperoleh = 3,327 dan =
2,00324. ini berarti > , maka ditolak. Sehingga dapat disimpulakan bahwa terdapat pengaruh
pebelajaran kooperatif dengan pendekatan SAVI terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2
Rambah Hilir.

Kata Kunci: Pengaruh, Kooperatif, Pendekatan SAVI, Hasil Belajar

PENDAHULUAN

Siswa adalah salah satu komponen
manusiawi yang menempati posisi sentral dalam
proses pembelajaran. Risnawati (2008: 11)
menyatakan secara umum tujuan pembelajaran
matematika adalah untuk membantu siswa
mempersiapkan diri agar sanggup menghadapi
perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia
yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak
atas dasar-dasar pemikiran secara logis, rasional dan
kritis serta mempersiapkan siswa agar dapat
menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-
hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu
pengetahuan. Aktivitas siswa dalam belajar terlihat
dari gaya belajar seseorang. Gage and Berliner dalam
Dimyati (2009: 44) mengungkapkan, belajar
menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa
mengolah informasi yang diterima, tidak sekedar
menyimpannya tanpa mengadakan transformasi.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 16
sampai 20 januari 2015 di SMP Negeri 2 Rambah
Hilir, Persentase ketuntasan pada ulangan harian
pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Rambah Hilir tahun ajaran 2014 dapat
dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Ketuntasan Ulangan Harian
II Kelas VIII SMPN 2 Rambah Hilir
Tahun Pelajaran 2014/2015

Kelas
Jumlah
Siswa

Presentase Ketuntasan

Tuntas
Tidak
Tuntas

VIII. A 29 31% 69%
VIII. B 31 42% 58%
VIII. C 30 37% 63%
VIII. D 28 43% 57%

(Sumber: Guru Mata Pelajaran Matematika SMPN 2
Rambah Hilir)

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa masih
banyak siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Rambah Hilir
masih banyak siswa yang belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan
sekolah yaitu 66. Hal ini sangat tidak baik bagi
prestasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran
matematika. Salah satu upaya untuk mengatasi
masalah tersebut, dibutuhkan perencanaan awal
dalam membuat rangkaian kegiatan pembelajaran
dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai
karakteristik siswa, yaitu memperhatikan perbedaan
gaya belajar dengan menggunakan pendekatan SAVI.

Pendekatan SAVI lebih berorientasi pada
siswa yang menggabungkan gerak fisik dengan
aktivitas intelektual dan melibatkan semua indera
sehingga akan berpengaruh besar pada pembelajaran.
SAVI kepanjangan dari Somatis, Auditori, Visual,
dan Intelektual. Menurut Meier (2000: 91-92) bahwa
unsur-unsur SAVI mudah diingat, Somatis: belajar
dengan bergerak dan berbuat, Auditori: belajar degan
berbicara dan mendengar,Visual: belajar dengan
mengamati mengambarkan, dan Intelektual: belajar
dengan memecahkan masalah dan merenung.

Menurut Wina dalam Ilham (2010: 55),
“Hasil belajar adalah gambaran kemampuan siswa
dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian
pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar ”.
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Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam
memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan
khusus yang direncanakan. Hasil belajar tampak
sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri
siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk
perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari
peneliti ini adalah untuk melihat pengaruh
pembelajaran kooperatif dengan pendekatan SAVI
(somatik, auditori, visual, dan intelektual) terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2
Rambah Hilir pada materi prisma dan limas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi
eksperimen karena peneliti tidak dapat sepenuhnya
untuk mengontrol variabel-variabel luar yang
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Pelaksanaan
penelitian ini akan dilakukan dengan memberikan
perlakuan (treatment) berupa pembelajaran
kooperatif dengan pendekatan SAVI dalam
pembelajaran matematika pada kelas eksperimen
sedangkan pada kelas kontrol akan diterapkan
pembelajaran konvesional.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah The Randomized Control Group
Only Design seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rancangan Penelitian
Kelas Perlakuan Test

Eksperimen X T
Kontrol Y T

Keterangan :
X : Pendekatan SAVI
Y : Pembelajaran Konvensional
T : Test Hasil Belajar Siswa

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII
SMPN 2 Rambah Hilir. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 2 Rambah
Hilir Tahun Ajaran 2014/ 2015 yang terdari dari 4
kelas. Setelah dilakukan uji normlitas, homogenitas
dan uji kesamaan rat-rata. pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik random sampling. Kelas
VIII D terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas
VIII C terpilih sebagai kelas kontrol.

Pengolahan data kuantitatif yang diperoleh
melalui tes hasil belajar dilakukan dua tahapan
utama. Tahapan pertama, menguji persyaratan
statistic yang diperlukan sebagai dasar dalam
pengujian hipotesis yaitu uji normaltas dan uji
homogenitas varians terhadap bagian-bagiannya
maupun keseluruhannya. Tahap kedua, untuk
mengetahui ada tidaknya perbedaan dari masing-
masing kelompok digunakan uji-t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Siswa

Data yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah berupa persentase aktivitas siswa pada kelas
eksperimen dan hasil belajar matematika siswa
setelah dilaksanakan pembelajaran kooperatif
dengan pendekatan SAVI pada kelas eksperimen dan
model pembelajaran konvensional pada kelas
kontrol. Data hasil belajar siswa ini diperoleh dari
nilai tes.

Aktivitas siswa dalam penelitian ini diamati
oleh seorang observer, yaitu guru mata pelajaran
matematika SMPN 2 Rambah Hilir. Pengamatan
dilakukan pada setiap pertemuan sebanyak empat
kali dengan pembagian aktivitas dimulai dari
aktivitas somatik, aktivitas auditori, aktivitas visual
dan aktivitas intelektual.

Tabel 3. Persentase Aktivitas Somatik Siswa
Aktivitas

Siswa
Pertemuan dan Persentase

1 2 3 4
1a 60.7 78.6 100 100
1b 28.6 53.6 28.6 60.7

Keterangan:
Somatic (Motor Activities)
1a : Bekerjasama dalam diskusi kelompok.
1b : Memperagakan, mempresentasikan materi

pembelajaran di depan guru dan peserta diskusi.

Tabel 4. Persentase Aktivitas Auditori Siswa
Aktivitas

Siswa
Pertemuan dan Persentase

1 2 3 4
2a 75 89.3 67.9 100
2b 39.3 50 53.6 75
2c 14.3 42.9 57.1 53.6

Keterangan :
Auditori (Oral Activities)
2a : Membaca materi dalam LKS dan mendengarkan

teman membaca LKS.
2b : Bertanya, memberikan tanggapan, pendapat atau

saran pada saat diskusi berlangsung kepada
teman ataupun guru.

2c : Menanggapi tanggapan, saran, dan menjawab
pertanyaan dari guru dan peserta diskusi.

Tabel 4. Persentase Aktivitas Visual Siswa
Aktivitas

Siswa
Pertemuan dan Persentase

1 2 3 4
3a 82.1 92.9 100 100
3b 46.4 64.3 92.9 100

Keterangan:
Visual (Visual activities)
3a : Memperhatikan penjelasan dan pengarahan dari

guru.
3b : Memperhatikan presentasi hasil diskusi.
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Tabel 5. Persentase Aktivitas Intelektual Siswa
Aktivitas

Siswa
Pertemuan dan Persentase

1 2 3 4
4 46.4 75 89.3 100

Keterangan:
Intelektual (Mental Activities)
4   : Mengerjakan latihan pada buku paket dan LKS.

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa
aktivitas siswa pada kelas eksperimen, pendekatan
SAVI mengalami peningkatan dalam empat kali
pengamatan. Akan tetapi, ada juga aktivitas yang
mengalami penurunan yaitu pada pertemuan ketiga
dan keempat.

Hasil Belajar Siswa

Tes akhir pada kelas eksperimen dan kontrol
dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015. Setelah
dilaksanakan tes akhir diperoleh data hasil belajar
matematika pada kelas eksperimen dan kontrol. Hasil
analisa tes akhir dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:
Tabel 6. Hasil Analisis Tes

Kelas N ̅ Xmax Xmin

Eksperimen 28 73,71 96 43
Kontrol 30 58,30 85 30

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa pada kelas
eksperimen dan kontrol tes akhir diikuti oleh 28
siswa kelas eksperimen dan 30 siswa kelas kontrol.
Rata-rata nilai tes akhir siswa kelas eksperimen lebih
tinggi dari pada kelas kontrol dan nilai terendah pada
kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol.

Untuk mengetahui hipotesis diterima atau
ditolak maka uji yang digunakan adalah uji-t dua
pihak. Sebelum melakukan uji-t terlebih dahulu
dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai
persyaratan statistik utama. Uji normalitas data hasil
belajar matematika kelas sampel digunakan uji
Lilliefors. Setelah dilakukan uji normalitas diperoleh
Lhitung untuk kelas eksperimen = 0,093 dan Lhitung

untuk kelas kontrol = 0,129. Hasil uji normalitas
dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

Kelas α Lhit Ltabel Distribusi
Eksperimen 0,05 0,09 0,16 Normal
Kontrol 0,05 0,12 0,16 Normal

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa
Lhitung pada kedua kelas sampel lebih kecil dari Ltabel.
Dengan demikian kedua kelas sampel berdistribusi
normal. Setelah dilakukan uji normalitas selanjutnya
dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini
dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil uji
homogenitas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas
Kelas  x Fhit Ftabel

Eksperimen 775 73,71
1,16 1,89

Kontrol 695 58,30

Berdasarkan Tabel 20 dapat dilihat pada nilai
Fhitung dan FTabel untuk  = 0,05, terlihat bahwaF < F . Hal ini dapat disimpulkan bahwa
kedua kelompok sampelnya homogen. Setelah
melewati kedua tahapan yaitu uji normalitas dan uji
homogenitas, langkah selanjutnya melakukan uji
hipotesis dengan menggunakan uji-t.

Uji hipotesis dilakukan dengan uji-t
menggunakan rumus:
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Hasil uji-t pada kedua kelas sampel dapat dilihat
pada Tabel 9.
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesisi

Kelas x
n 2s t

hitung ttabel

A 73,71 28 286,656
3,327 2,003

B 58,30 30 331,803

Keterangan:
A : Kelas Eksperimen
B : Kelas Kontrol

Harga thitung = 3,327 dan ttabel = 2,00324, yang
berarti thitung > ttabel . Maka dapat disimpulkan bahwa
H0 terdapat perbedaan kemampuan hasil belajar
matematika antara siswa yang menggunakan
pembelajaran kooopertif dengan pendekatan SAVI
dan yang menggunakan pembelajaran konvesional.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian
hipotesis diketahui terdapat perbedaan pembelajaran
kooperatif dengan pendekatan SAVI terhadap hasil
belajar matematika siswa SMPN 2 Rambah Hilir.
Hal ini disebabkan karena pembelajaran kooperatif
dengan pendekatan SAVI merupakan pembelajaran
berkelompok dimana setiap anggota berdiskusi dan
berkerjasama dalam memecahkan dan menjawab
lembar kegiatan dan lembar tugas yang diberikan
kepada kelompok. Setiap anggota meminta bantuan
dan bertanya dengan anggotanya, kadang penjelasan
dari teman sebaya lebih mudah dipahami. Kerjasama
siswa dalam kelompok lebih mudah untuk
menemukan dan memahami suatu konsep jika
mereka saling mendiskusikan masalah dengan
temannya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan
pendekatan SAVI terhadap meningkatnya hasil
belajar siswa. Pertama, dalam pembelajaran dengan
pendekatan SAVI terjadi pemanfaatan seluruh indera
dan intelektual sehingga siswa aktif dalam
pembelajaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan Nining pada tahun 2012. Nining
mengemukakan ”dengan siswa aktif dalam proses
pembelajaran, siswa akan mampu meningkatkan
penguasaan terhadap materi pelajaran, sehingga
pembelajaran lebih bermakna bagi mereka. Hal ini
juga sejalan dengan prinsip pertama pembelajaran
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dengan pendekatan SAVI yang dikemukakan oleh
Dave Meire (2000:27), yaitu ”belajar tidak hanya
menggunakan otak (sadar, rasional, memakai otak
kiri, dan verbal) tetapi juga melibatkan seluruh
tubuh/pikiran dengan segala emosi, indra, dan
syaraf”.

Kedua, pembelajaran dengan pendekatan
SAVI yang dilakukan dalam bentuk kelompok dapat
menjalin kerjasama antar siswa sehingga proses
pembelajaran tidak hanya terjadi antara guru dan
siswa tetapi juga antar siswa. Pengetahuan yang
didapat melalui proses belajar bersama akan lebih
lama melekat dalam memori siswa. Hasil penelitian
Haerudin (2013) menyimpulkan bahwa belajar
dengan berkelompok diperoleh hasil yang lebih
maksimal daripada belajar dengan mandiri. Dengan
berkelompok maka akan terjalin hubungan mental
yang membuat siswa akan lebih nyaman dengan
dukungan dari teman satu timnya. Hal ini sesuai
dengan prinsip ketiga pembelajaran dengan
pendekaran SAVI yang dikemukakan oleh Dave
Meire (2000:28), yaitu ”kerjasama membantu proses
belajar”.

Ketiga, dengan pendekatan SAVI tidak ada
pengekangan terhadap aktivitas siswa sehingga siswa
dapat lebih berani dalam mengeksplorasi
kemampuan. Siswa memiliki kebebasan dalam
berkreasi, bertanya dan berpendapat sehingga siswa
lebih mudah memahami pelajaran. Hasil penelitian
Putra (2011) menyebutkan bahwa siswa yang aktif
dalam proses pembelajaran, akan mampu
meningkatkan penguasaan terhadap materi pelajaran.
Hal ini ditunjang dengan suasana belajar yang
menyenangkan dan mengesankan. Sebagaimana
Dave Meire (2000:27) menyatakan bahwa
“pengetahuan bukanlah sesuatu yang diserap oleh
pembelajar, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh
pembelajar”.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah
diterapkan pembelajaran kooperatif dengan
pendekatan SAVI di SMPN 2 Rambah Hilir. Hasil
belajar pada kelas eksperimen lebih baik dari pada
kelas kontrol. Sedangkan aktivitas yang terjadi pada
kelas eksperimen pada umumnya mengalami
peningkatan dari setiap pertemuan. Aktivitas yang
mengalami peningkatan yang paling menonjol adalah
kerjasama dalam kelompok, membaca dan
mendengarkan materi, memperhatikan penjelasan
dan pengarahan guru, memperhatikan presentasi hasil
diskusi, dan mengerjakan latihan.
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Penerapan Strategi Oleh Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris
Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Bahasa Inggris

Syofia Delfi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Abstract: Apakah mahasiswa program studi pendidikan bahasa sudah menerapkan
pelaksanaan strategi  meningkatkan kemampuan membaca sesuai dengan strategi
yang dipilih, ini masih merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dengan
memberikan jalan keluar bagaimana mahasiswa bisa melaksanakan penelitian sesuai
dengan prosedur dari strategi yang dipilih.  Untuk itu artikel ini bertujuan untuk
membahas prosedur dalam  menerapkan strategi yang dipilih untuk meningkatkan
kemampuan membaca. Pembahasan ini berdasarkan pengamatan pada mahasiswa
program studi pendidikan bahasa Inggris dalam menyelesaikan tugas akhir.  Proses
yang perlu dilakukan adalah menganalisis bagaimana strategi yang dipilih sesuai
dengan jenis teks, menentukan referensi serta penerapan referensi yang digunakan;
mengacu pada satu referensi, memodifikasi beberapa referensi, atau memodifikasi
referensi sejalan  dengan konteks dimana penelitian itu dilakukan. Untuk itu
diharapkan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris menganalisis strategi
yang akan digunakan sehingga bisa diterapkan sesuai dengan tujuan. Artikel ini
merupakan pembahasan awal tentang prosedur yang dilakukan oleh mahasiswa
program studi pendidikan bahasa Inggris dalam menerapkan suatu strategi untuk
meningkatkan kemampuan membaca. Hasil pembahasan artikel ini diharapkan bisa
dilanjutkan dalam bentuk analis prosedur yang dilakukan dan penelitian dalam
pelaksanaan proses yang dilakukan.

Kata kunci: strategi membaca dan penerapan strategi

PENDAHULUAN
Salah satu rancangan penelitian mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir adalah

dengan melakukan tindakan atau memberikan perlakuan pada suatu percobaan. Sugiyono
(2011) menyebutkan bahwa penelitian eksperiment adalah metode penelitian yang
mempunyai effect dari treatment yang diberikan. Sedangkan penelitian tindakan kelas
merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Tindakan diberikan oleh
guru atau dengan arahan guru dan dilakukan oleh siswa (Arikanto, Suhardjono, dan Supardi
2008). Tindakan dalam penelitian tindakan kelas atau perlakuan dalam penelitian
eksperimen yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca teks dalam
bahasa Inggris dalam bentuk jenis teks yang berbeda dengan memberikan tindakan atau
perlakuan tentang strategi.

Mata kuliah yang membangun kemampuan mahasiswa untuk bisa melakukan
penelitian penerapan strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca adalah teaching
methodology, research methodology dan reading, micro teaching, dan praktek lapangan.
Pada mata kuliah-mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan daar tentang penelitian,
pembelajaran, dan penerapan pembelajaran. Namun dalam melaksanakan penelitian,
mahasiswa belum mempunyai kemampuan dalam penerapan strategi yang dipilh. Mereka
hanya menyebutkan penerapan suatu strategi, namun dalam penerepannya hanya
menggunakan nama, dan tidak mengacu pada referensi stategi yang dipilih, bahkan tidak
menyebutkan prosedur dari strategi yang mereka pilih. Pada kondisi lain, ada  yang sudah
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menuliskan prosedur pada kajian pustaka tetapi tidak mengetahui bagaimana menerapkan
strategi  yang tergambar  dalam methodology dan dalam lembaran observasi.

Kondisi ini diharapkan tidak  terjadi sampai pada tahap seminar hasil penelitian.
Kalau hal ini terjadi waktu mereka masih pada tahap proposal, mereka masih bisa dibimbing
dan diarahkan sebagaimana yang sering penulis dalam masa bimbingan tugas akhir
mahasiswa.  Walaupun mungkin agak sulit bagi mereka memahami sebelum diterapkan,
namun mereka bisa memahami strategi yang akan diterapkan dan diskusi dalam proses
bimbingan. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk membahas proses dalam penerapan strategi
yang dipilih sebagai penelitian tugas akhir oleh mahasiswa prodi bahasa Inggris untuk
meningkatkan kemampuan membaca. Sedangkan membaca berarti pembaca harus
mendapatkan makna dari teks yang dibaca (Anderson and Nunan, 2008).

Untuk itu artikel ini bertujuan untuk membahas prosedur dalam  menerapkan strategi
yang dipilih untuk meningkatkan kemampuan membaca. Untuk mencapai tujuan dari artikel
ini, penulis mengacu pada pengalaman sebagai penguji tugas akhir dan pengalaman dalam
masa bimbingan mahasiswa mengerjakan tugas akhir dengan memaparkan contoh hasil
rancangan  prosedur yang akan dilaksanakan.

PEMBAHASAN
Beberapa tahapan yang perlu diketahui mahasiswa dalam merancang prosedur yang

akan dilakukan untuk menerapkan strategi meningkatkan kemampuan membaca yang dipilih
dalam penelitian. Pertama, identifikasi bagaimana strategi yang dipilih meningkatkan
kemampuan membaca sesuai dengan teks yang dipilih. Artinya, mahasiswa perlu memahami
jenis teks dan strategi yang akan digunakan dengan demikian akan terlhat bagaimana strategi
yang akan digunakan sesuai dengan jenis teks yang akan diajarkan. Contoh yang dibahas
dalam artikel ini adalah penggunaan strategi story mapping dalam meningkatkan kemampuan
membaca teks narrative. Strategi ini dianggap cocok untuk meningkatkan kemampuan
membaca narrative karena teks narrative menceritakan cerita yang bisa dikelompokan dalam
bentuk story map sebagaimana pengklasifikasian suatu cerita. Dengan demikian story map
yang digunakan sejalan dengan pengelompokan isi cerita. Kedua,  menentukan referensi
yang akan dipilih; satu referensi, memodifikasi beberapa referensi, atau memodifikasi
referensi sejalan  dengan konteks dimana penelitian itu dilakukan  serta penerapan referensi
yang digunakan.

Setelah identifikasi bagaimana strategi yang dipilih meningkatkan kemampuan
membaca sesuai dengan teks yang dipilih, mahasiswa sebagai peneliti melakukan tahap
berikutnya. Tahap berikutnya adalah langkah-langkah dalam menentukan referensi. Langkah-
langkah yang dimaksud adalah sebagaimana contoh dari table berikut ini.

Langkah-Langkah Penentuan Prosedur dalam Menerapkan Strategi Story Mapping
untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Bahasa Inggris

Prosedur dari Referensi Prosedur yang Dipilih
Paris (2014)

1. Explain about the story mapping.
2. Distribute the example of story mapping , the

content and how they are related.
3. Ask students to tell the basic information of the

story like the character, plot, setting, and the end of
the story.

4. Help students to understand about text, and give
the story map sheet assessment to students.

Isikdogan (2010)
Modelling phase:
(1) The teacher tells the
aim of the lesson and the
expected behaviors for the
students. (2) The teacher
shows the graphic
organizer (story map
schema form). (3) The
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Kurniawan (2013)
1. The teachers begins  the lesson by asking the

students about their experience in reading narrative
texts.

2. The teacher explains the generic structure and the
elements of narrative texts.

3. The teacher explains how to apply story mapping
strategy.

4. The teacher implements the story mapping strategy
as a model.

5. The teacher administrates the essay test to measure
the students’ comprehension.

teacher read the story once.
(4) The teacher asks every
story component and
answers by writing below
the graphic organizer. (6)
The teacher records the
students’ response.
Guided training:
(1) The teacher asks the
students to do the process
used in modeling sessions.
(2) The teacher corrects the
students’ mistake. (3) The
teacher chooses a student
to read a story a loud. (4)
The teacher asks the
students to explain the
story components in turn.
(5) The teacher asks the
students to fill in graphic
organizer. (6) The teacher
shows the graphic
organizer to the students.
(7) The teacher asks the
students to compare their
graphic. (8) The teacher
records the students’
response (+ for the correct
response and – for the
wrong response).
Testing:
(1) The teacher gives
another text to the students.
(2) The teacher asks the
students to follow
procedure (read and fill out
the graphic organizer). (3)
The teacher asks the
students to collect the
graphic organizer. (4) The
teacher gives the
comprehension questions
to the students. (5) The
teacher compares the
students’ answers and the
key. (6) The teacher codes
the students’ answer.
Maintenance phase:
(1) The teacher asks the
students to read the story.

Isikdogan (2010)
Modelling phase:

1. Each session starts with the information regarding
the aim of the lesson.

2. The graphic organizer (story map scheme form)
which is going to be used during the sessions is
introduced.

3. The story is read and it is stopped and it is
explained about related components when it came
across a story component.

4. After reading, every component is asked and the
answer given by the teacher written below the
graphic organizer.

5. The students are asked to read a story and answer
all components in the same way. The teacher
recorded the students’ response.

6. The correct responses are recorded a (+) and the
wrong were recorded as (-).

Guided training:
1. The same process was done in this phase. The

difference is in terms doing the training; training
done by the students while modeling done by the
teacher. The teacher only corrects mistakes.

2. The teacher shows the graphic and asks the
students to compare with their graphic.

3. The teacher records the students’ response. The
correct response is recorded as (+) and the wrong
were recorded as (-).

Testing:
1. After all students finished reading, they are asked

to fill out the graphic organizer.
2. When they finish correctly, the organizers are

collected and students will answer comprehension
questions.

3. The answers will be checked. The teacher will
code the students’ performance.

Maintenance phase:
1. The teacher asks the students to read the story and
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answer questions without using graphic organizer.
2. After answering questions, teachers checks and

recorded the answer.

(2) The teacher asks the
students to answer
comprehension questions.
(3) The teacher checks and
records the answers in the
related forms.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa mahasiswa perlu mempelajari beberapa referensi dari
strategi yang digunakan. Referensi yang digunakan termasuk sumber dari buku sebagai
sumber teori dan sumber yang lainnya dari hasil penelitian baik dalam bentuk laporan
penelitian atau dari journal atikel. Kemudian mahasiswa menentukan prosedur yang akan
dilakukan sebagaimana yang terdapat pada kolom dua (prosedur yang dipilih). Inilah dasar
posedur secara teoritis dalam melaksanakan strategi yang dipilih.

Langkah yang ke empat adalah melaksanakan prosedur yang dipilih secara
operasional sebagai perlakuan atau tindakan yang akan dilakukan. Kegiatan dilakukan dalam
menerapkan strategi ini sebayak 4 kali pertemuan. Penentuan pertemuan menyesuaikan
dengan langkah-langkah strategi dan jenis teks yang dipilih. Kegitan pada setiap pertemuan
adalah sebagaimana penjelasan berikut ini.

Kegiatan pada pertemuan pertama
Pre-teaching

- The teacher tells the aim of the lesson.

While teaching:
- The teacher shows the story map regarding story components; character,

problem/event, outcome, and moral value to the students.
- The story read by the teacher once and explains how the components related to each

other using story map.
- The teacher asks every story component and answers by writting below the graphic

organizer.
- The teacher asks the students to read the story and do as the model.
- The teacher records the students’ response (The correct response is recorded as (+)

and the wrong is recorded as (-).
- Post-teaching
- -The teacher and students summarized the lesson.

Kegiatan pada pertemuan ke dua:

Pre-teaching
- The teacher tells the aim of the lesson.

While teaching:
- The teacher asks the students to do the process used in modeling sessions.
- The teacher corrects the students’ mistake.
- The teacher chooses a student to read a story aloud.
- The teacher asks the students to explain the components f the story based on story

map.
- The teacher asks the students to fill out the story map.
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- The teacher shows the story map to the students.
- The teacher asks the students to compare to their story map.
- The teacher records the students’ response.

Post-teaching
-The teacher and students summarized the lesson.

Kegiatan pada pertemuan ke tiga:
Pre-teaching:

- The teacher tells the aim of the lesson.

While teaching:
- The teacher gives another text to the students.
- The teacher asks the students to follow the procedure.
- The teacher asks the students to collect the story-map.
- The teacher gives the comprehension questions to the students.
- The teacher compares the students’ answer to the key.
- The teacher compares the students’ answer to the key.
- The teacher codes the students’ answer.

Post-teaching:
- The teacher and the students summarize the lesson.

Kegiatan pada pertemuan ke empat:
Pre-teaching

- The teacher tells the aim of the research.

While teaching
- The teacher asks the students to read a story.
- The teacher asks the students to complete the story map.
- The teacher asks the students to answer comprehension question.

Post-teaching
- The teacher checks and records the answers.

Prosedur yang dibahas diatas merupakan contoh pengembangan prosedur yang dipilih
yang bisa menjadi alternatf dalam menerapkan prosedur strategi meningkatkan kemampuan
membaca. Kalau langkah-langkah yang dilakukan merupakan gabungan dari beberapa
sumber atau modifikasi dengan sumber yang berbeda dan atau menyesuaikan dengan konteks
maka dalam laporan diinformasikan pada nomor berapa dalam langkah-langkah gabungan
atau modifikasi dan juga diinformasikan alasan mengapa digabungkan dan dimodifikasi.
Dengan menentukan langkah yang dilakukan maka mahasiswa akan lebih memahami
prosedur yang akan dilaksanakan.

SIMPULAN
Strategi pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Untuk
mencapai tujuan tersebut peneliti dalam konteks ini adalah mahasiswa prodi bahasa Inggris
perlu memperhatikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Langkah-langkah berdasarkan
refrensi dibahas dalam bab 2 dan langkah yang akan dilaksanan secara operasional dibahas
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dalam metodologi. Rancanagan rencana pembelajaran berdasarkan referensi yang digunakan
menyesuaikan dengan format rrencana pembelajaran. Sedangkan lembaran observasi
berdsarkan tindakan yang dilakukan. Selanjutnay artikel ini menyarankan bahwa dalam
menerapkan penelitian eksperimen dan tindakan kelas, menganalis strategi yang akan
dilaksanakan.
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PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENYIAPKAN GENERASI MUDA
YANG BERDAYA SAING PADA PERGURUAN TINGGI

Welven Aida
Universitas Pasir Pengaraian
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Abstrak
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mempersiapkan manusia mempunyai kemampuan untuk berperan
aktif dalam membentuk masa depanya. Pendidikan sebagai sarana mempersiapkan anak bangsa dalam
menghadapi tantangan masa depan haruslah berorientasi pada pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship).
Pendidikan kewirausahaan semakin digalakkan di perguruan tinggi agar lulusan perguruan tinggi mampu
mandiri tidak terfokus menjadi pencari kerja. Kebutuhan pendidikan kewirausahaan makin relevan dengan
perubahan lingkungan global yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan dan persaingan. Pendidikan
kewirausahaan dapat membentuk mental generasi muda yang mandiri, memiliki inovasi, daya saing, mental
pantang menyerah dan mandiri. Tujuan artikel ini adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang
pentingnya pendidikan kewirausahaa di perguruan tinggi untuk menyiapkan generasi muda yang berdaya saing.
Artikel ini ditulis berdasarkan pada hasil penelitian tentang pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dan
kajian literatur yang relevan. Diharapkan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dapat membentuk suatu
kondisi yang kondusif bagi tumbuh suburnya mental dan semangat kewirausahaan yaitu percaya diri,
berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, orisinil dan berfikir kearah hasil  (manfaat) sehingga
dapat melahirkan generasi muda yang berdaya saing yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa
Indonesia.

Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, daya saing

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk
mempersiapkan manusia mempunyai kemampuan
untuk berperan aktif dalam membentuk masa
depanya. Pendidikan sebagai sarana
mempersiapkan anak bangsa dalam menghadapi
tantangan masa depan haruslah berorientasi pada
pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship).
Karena dengan pendidikan kewirausahaan sikap
mental dan karakter anak didik dapat diarahkan
agar setelah lulus perguruan tinggi mampu mandiri
tidak fokus mencari kerja namun mampu
menciptakan lapangan kerja, sehingga
pengangguran dari tenaga kerja terdidik dapat
dihindari.

Data Bapennas tahun 2015 menunjukkan
tingginya angka pengangguran di Indonesia yang
mencapai 6,18 juta orang. Sementara itu hampir 1
juta orang diantaranya merupakan pengangguran
terdidik (sarjana dan diploma). Untuk itu
kewirausahaan menjadi sesuatu yang penting
diberikan di universitas. Pendidikan kewirausahaan
dapat meningkatkan spirit dan mengembangkan
skill serta knowledge dikalangan mahasiswa agar
mereka punya bekal setelah lulus nantinya. Tujuan
yang lebih luas agar mahasiswa bisa meningkatkan
kwalitas hidupnya dan daya saing dalam era bebas
saat ini.

Suatu pernyataan yang bersumber dari PBB
menyatakan bahwa suatu negara akan mampu
membangun apabila memiliki wirausahawan
sebanyak 2 % dari jumlah penduduknya. Mentri
Koperasi dan UKM Anak agung Gede Ngurah

Puspayogo dalam acara penghargaan wirausaha
muda mandiri
,mengatakan bahwa Indonesia hanya memiliki
sekitar 1,65 persen pengusaha dari jumlah
penduduk saat ini. Jumlah ini kalah jauh
dibandingkan dengan negara tetangga misalnya
singapura sebesar 7%, Malaysia 5% dan Thailand
4%.

David Mc Clelland dalam bukunya The
achieving Society (1961) mengungkapkan bahwa
dorongan untuk mencapai keberhasilan merupakan
motif yang penting sekali, bukan saja untuk
menentukan keberhasilan seseorang namun juga
keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan
pembangunan. (Alma ,2009:27). Dorongan
membentuk wirausaha bisa datang dari sekolah,
sekolah yang memberikan mata pelajaran
kewirausahaan yang praktis dan menarik dapat
membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha.
Dorongan ini juga datang dari teman sepergaulan,
lingkungan famili, sahabat dimana mereka dapat
berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang
dihadapi dan cara-cara mengatasi masalahnya.
Pendidikan formal dan pengalaman bisnis kecil-
kecilan yang dimiliki seseorang dapat menjadi
potensi utama untuk menjadi wirausaha yang
berhasil (Hisrich-Peters dalam Alma, 2009:7).

Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan
pemahaman tentang pentingnya pendidikan
kewirausahaan di perguruan tinggi untuk
menyiapkan generasi muda yang berdaya saing.
Artikel ini ditulis berdasarkan pada hasil penelitian
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tentang pendidikan kewirausahaan di perguruan
tinggi dan kajian literatur yang relevan.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Sistem pendidikan
Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1ayat1
menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan nasional dalam undang-
undang sistem pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan pengertian kewirausahaan
menurut instruksi presiden RI No 4 Tahun 1995
“adalah semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan
seseorang dalam menangani usaha dan atau
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari,
menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi,
dan produk baru dengan meningkatkan efesiensi
dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih
baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih
besar”. Sedangkan menurut Saiman (2011:43)
berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya-upaya
yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau
usaha atau aktifitas bisnis atas dasar kemauan
sendiri dan atau mendirikan usaha atau bisnis
dengan kemauan dan atau kemampuan sendiri.
Pengertian wirausaha lebih lengkap dinyatakan
oleh Joseph schumpeter dalam Alma (2009:24),
wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem
ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang
dan jasa yang baru, dengan menciptakan organisasi
baru atau mengolah bahan baku baru. John J. Kao
dalam Saiman (2011:41) mendefenisikan
entrepreneurship sebagai berikut:
“Entrepreneurship is the attempt to create value
through recognition of business opportunity, the
management of risk-taking appropriate to the
opportunity, and through the communicative and
management skills to mobilize human, financial,
and material resources necessary to bring a project
to fruition”. Dengan kata lain berkewirausahaan
adalah usaha untuk menciptakan nilai melalui
pengenalan kesempatan bisnis, manajemen
pengambilan resiko yang tepat, dan melalui
keterampilan komunikasi dan manajemen untuk
memobilisasi manusia, uang, dan bahan-bahan
baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk
menghasilkan proyek supaya terlaksana dengan
baik. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat

disimpulkan Wirausaha adalah orang yang
menciptakan sebuah bisnis secara kreatif dan
inovatif dengan mengidentifikasi kesempatan dan
memanfaatkan sumber daya dengan resiko dan
ketidakpastian dengan tujuan memperoleh
keuntungan.

Sedangkan Pendidikan kewirausahaan
merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam
penanaman nilai-niai yang membentuk karakter
dan perilaku perserta didik supaya mandiri, berani
mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan,
percaya diri, kreatif dan inovativ, pekerja keras,
memiliki semangat pantang menyerah dalam
menghadapi hambatan dan keterbatasan sehingga
nanti membawa manfaat bagi kehidupanya,
masyarakat dan negara.

Pendidikan kewirausahaan di perguruan
tinggi telah difasilitasi oleh Dikti sejak tahun 1997
dengan adanya program pengembangan
kewirausahaan di perguruan tinggi yang
menawarkan berbagai kegiatan yaitu Kuliah
kewirausahaan (KWU), magang Kewirausahaan
(MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), konsultasi
bisnis dan penempatan (KBPK) dan nkubator
Wirausaha Baru (INWUB). Dalam
pengembanganya Dikti menawarkan program
kreatifitas mahasiswa (PKM) yang memfasilitasi
mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang
meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah,
gagasan tulis, karsa cipta dan kewirausahaan.
Tahun 2009 Dikti menyediakan skim bagi
mahasiswa yang berminat sebagai job kreator
melalui program mahasiswa wirausaha (PMW).
Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam
upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan
tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan,
keahlian, sikap tanggung jawab, membangun kerja
sama tim maupun mengembangkan kemandirian
dan mengembangkan usaha melalui kegiatan yang
kreatif dalam bidang yang ditekuni. Hal ini sejalan
dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010
bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk
insan yang kritis, kreatif, inovativ, mandiri, percaya
diri dan berjiwa wirausaha.

Dalam pelaksanaan pendidikan
kewirausahaan di perguruan tinggi, kurikulum
pendidikan kewirausahaan umumnya berisi materi
dan aktivitas yang berhubungan dengan
membangun sikap mental kewirausahaan, melatih
keterampilan berkomunikasi, membangun jejaring
dan menyusun rencana bisnis yang berorientasi
pada keuntungan.

Menurut Alma (2009:6) Pemberian mata
kuliah kewirausahaan (entrepreneurship) di
perguruan tinggi bertujuan antara lain:

1. Mengerti apa peranan perusahaan dalam
sistem perekonomian.

2. Keuntungan dan kelemahan berbagai
bentuk perusahaan
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3. Mengetahui karakteristik dan proses
kewirausahaan

4. Mengerti perencanaan produk dan proses
pengembangan produk

5. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis
dan menciptakan kreativitas serta
membentuk organisasi kerjasama

6. Mampu mengidentifikasi dan mencari
sumber-sumber

7. Mengerti dasar-dasar marketing, financial,
organisasi, produksi

8. Mampu memimpin bisnis menghadapi
tantangan masa depan

Starategi yang dapat dilakukan oleh perguruan
tinggi untuk menumbuhkembangkan minat
berwiraswasta mahasiswa yang dapat dikemukakan
disini antara lain dengan merancang kurikulum
kewirausahaan dengan melibatkan praktisi,
akademisi dan motivator kewirausahaan sehingga
pembelajaran kewirausahaan menjadi menarik.
Dari segi tenaga pengajar, dosen kewirausahaan
harus ditingkatkan pengetahuan kewirausahaanya
dengan cara mengikut sertakan pelatihan
kewirausahaan bagi dosen, seminar dan magang
pada perusahaan terkemuka sehingga dosen mampu
membentuk paradigma baru cara berfikir
mahasiswa, memotivasi dan menginspirasi
mahasiswa dalam berwirausaha. Selain itu juga
perlu dibentuk organisasi kewirausahaan
mahasiswa yang mengelola berbagai usaha dan
kreatifitas mahasiswa seperti hal nya di universitas
pasir pengaraian telah hadir pojok wirausaha,
kantin wirausaha mahasiswa dan kegiatan lainya
yang menjadi wadah berlatih kewirausahaan
mahasiswa semasa kuliah.

Dengan diperkenalkanya konsep dan cara-cara
berwirausaha sedini mungkin, setiap lulusan yang
dihasilkan oleh seluruh level pendidikan sampai
perguruan tinggi akan siap terjun menjadi
wirausahawan sehingga sejak dini seorang lulusan
dari level sekolah terendah sampai perguruan tinggi
tidak bercita-cita menjadi pencari kerja atau orang
gajian melainkan menjadi pencipta lapangan kerja
baru.

Dengan Pendidikan kewirausahaan peserta
didik dibekali pengetahuan tentang dunia kerja
yang akan dihadapi dimasa yang akan datang dan
memiliki sikap mental dan karakteristik sebagai
seorang wirausahawan.
Dari berbagai penelitian di Amerika Serikat untuk
menjadi wirausahawan, seseorang harus memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:

1. Percaya diri
2. Berorientasi pada tugas dan hasil
3. Pengambil resiko
4. Kepemimpinan
5. Keorisinilan
6. Berorientasi ke masa depan.

Lebih lanjut Alma (2009:45) mengemukakan
karakterisik seorang wirausaha (entrepreneur)
sebagai berikut:

1. Mereka memiliki disiplin tinggi
2. Selalu awas terhadap tujuan yang

hendak dicapai
3. Selalu mendengarkan rasa intuisinya.
4. Sopan kepada orang lain
5. Mau belajar apa saja yang

memudahkan ia mencapai tujuan
6. Mau belajar dari kesalahan
7. Selalu mencari peluang baru
8. Memiliki ambisi, berpikiran positif

9. Senang menghadapi resiko dengan
membuat perhitungan yang matang
sebelumnya.

Sejalan dengan tujuan pendidikan dan
untuk menjawab tantangan masa depan
pendidikan kewirausahaan terus berkembang
termasuk di Indonesia, mata pelajaran atau
mata kuliah kewirausahaan telah diajarkan
dibeberapa sekolah menengah atas, kejuruan,
dan berbagai perguruan tinggi, bahkan
dijadikan kurikulum wajib, serta diberbagai
kursus bisnis dan koperasi menjadi materi ajar
utama, bahkan menjadi salah satu konsentrasi
pada program studi tertentu. Tujuan
pendidikan untuk masa depan (Bourn dalam
Irianto (2011:208) diantaranya:
1. Pengembangan orientasi masa depan

antara kehidupan pribadi atau kejadian
yang luas di dunia

2. Identifikasi atau meramalkan alternatif
masa depan dengan perkiraan secara
berkesinambungan.

3. Keahlian berfikir kritis dan imajinasi
yang kreatif yang lebih efisien

4. Berpartisipasi secara penuh dalam
pengambilan keputusan saat ini

5. Aktif dan bertanggung jawab penuh
sebagai warga negara, baik dilokal,
nasional, maupun masyarakat umumnya,
baik kini maupun dimasa yang akan
datang.
Pendidikan kewirausahaan terus

berkembang dan diajarkan di perguruan tinggi
karna pendidikan kewirausahaan adalah
disiplin ilmu yang mengajarkan kompetensi
bagai mana mahasiswa bisa menciptakan
kesempatan, menciptakan ide-ide baru yang
orisinil (inovator) dan berani mengambil resiko
dengan perhitungan yang baik. Dengan
pendidikan kewiraushaan diharapkan akan
lahir generasi-generasi muda yang berdaya
saing, kreativ dan inovativ yang mampu
membawa bangsa indonesia menjadi bangsa
yang maju.
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SIMPULAN

Untuk menghadapi tantangan masa depan
yang sangat kompetitif pendidikan kewirausahaan
sangat diperlukan bagi mahasiswa di perguruan
tinggi. Pendidikan kewirausahaan di perguruan
tinggi merupakan pendidikan dan pelatihan yang
memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan
dan menggunakan kreativitas mereka. Pendidikan
kewirausahaan tidak hanya fokus pada bisnis tetapi
pendidikan untuk membangun karakter, pola pikir,
dan perilaku wirausaha yang selalu percaya diri,
berorientasi pada tugas, berani mengambil resiko,
memiliki jiwa kepemimpinan, kreatif, inovatif dan
berorientasi pada masa depan. Karakter wirausaha
ini dapat diterapkan dalam segala bidang pekerjaan
yang akan ditekuni mahasiswa nantinya. Dengan
adanya pendidikan kewirausahan perguruan tinggi
dapat menyiapkan mahasiswa untuk menjadi
wirausaha yang terlatih trampil yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman bisnis sehingga
mampu bersaing dan menciptakan lapangan
pekerjaan.
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IDENTIFIKASI POTENSI GERAKAN TANAH DENGAN PENDEKATAN GROUND
SHEAR STRAIN DI KOTA BENGKULU

Yeza Febriani
Fakultas FKIP, Universitas Pasir Pengaraian

Email :yezafebriani@gmail.com

ABSTRAK
Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah dengan keaktifan seismic sangat besar. Sumber

gempabumi diakibatkan oleh adanya aktivitas pergerakan lempeng subduksi di laut dan pergerakan sistem
patahan aktif/sesar besar Sumatera. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi potensi
gerakan tanah dengan pendekatan ground shear strain di Kota Bengkulu. Semakin besar nilai ground shear-
strain akan menyebabkan lapisan tanah mudah mengalami deformasi, sebaliknya semakin kecil ground shear
strain maka lapisan batuan semakin kokoh dan sulit terjadi deformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai ground shear strain di Kota Bengkulu berkisar antara 0,09x10-6 sampai dengan 7,13x10-6. Titik lokasi B6
merupakan daerah dengan nilai ground shear strain paling tinggi dan titik B1 dengan ground shear strain
terkecil.

Keywords: Bengkulu, ground shear strain, gerakan tanah

PENDAHULUAN
Kota Bengkulu pernah dilanda gempa

tektonik dengan moment magnitude sebesar 7,9
pada 4 Juni 2000. Gempa ini mengakibatkan
banyak kerusakan bangunan permukiman
penduduk, perkantoran, tempat  ibadah, fasilitas
umum, dan prasarana jalan, listrik dan air bersih.
Korban manusia tercatat 2.641 orang, terdiri dari
92 orang meninggal dunia, luka berat 704 orang,
luka ringan 1.845 orang (Sudibyakto, 2000). Untuk
itu diperlukan usaha mitigasi dalam untuk
mengetahui tingkat kerawanan kerusakan terhadap
bahaya gempabumi di Kota Bengkulu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
penulis sebelumnya, penulis telah meneliti
beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan
kerusakan terhadap gempabumi yakni nilai peak
ground acceleration (PGA)  dengan kisaran antara
292 Gal- 852 Gal dan nilai indeks kerentanan
seismik Kota Bengkulu dengan kisaran 0,3 sampai
20,8 (Febriani dkk, 2013). Berdasarkan hasil
tersebut nilai PGA termasuk kedalam kategori
sangat tinggi, namun pada indeks kerentanan
seismik menunjukkan nilai yang rendah pada
beberapa titik lokasi pengukuran.

Hal tersebut di atas membuat penulis
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
IDENTIFIKASI POTENSI GERAKAN TANAH
DENGAN PENDEKATAN GROUND SHEAR
STRAIN DI KOTA BENGKULU. Nilai ground
shear-strain (γ) pada lapisan tanah permukaan
menggambarkan kemampuan material lapisan
tanah untuk saling meregang atau bergeser saat
terjadi gempabumi (Nakamura (2000), Nakamura
et al (2000), Nakamura (2008)). Semakin besar
nilai ground shear-strain akan menyebabkan
lapisan tanah mudah mengalami deformasi, seperti
rekahan tanah, likuefaksi, dan longsoran.
Begitupun sebaliknya apabila semakin kecil ground

shear strain maka lapisan batuan semakin kokoh
dan sulit terjadi deformasi.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Gempabumi

Gempabumi adalah hentakan atau gerakan
tanah tiba-tiba akibat pelepasan energi yang
terakumulasi atau tersimpan dalam bentuk
gelombang seismik.

Teori yang menjelaskan mekanisme
terjadinya gempa bumi akibat penyesaran adalah
teori bingkas elastis atau ellastic rebound theory.
Pada dasarnya teori bingkas elastis menyatakan
bahwa gempa bumi terjadi akibat proses
penyesaran di dalam kerak bumi akibat pelepasan
mendadak dari strain elastik yang melampaui
kekuatan batuan. Gambar 2.1 dibawah menunjukan
urutan peristiwa ke depan dalam teori bingkas
elastik.

Gambar 2.1  Ilustrasi teori bingkas elastik
(Reid, 1906)

Jadi dapat diketahui bahwa gempabumi
adalah peristiwa pelepasan energi oleh kulit bumi
yang  patah untuk kembali ke keadaan semula
akibat adanya tegangan dan regangan yang
sedemikian besar sehingga melampaui kekuatan
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kulit bumi yang ditimbulkan oleh pergerakan
lempeng tektonik.

Gelombang yang timbul dipengaruhi oleh
distribusi gaya yang dekat dengan sumber dan dari
sini menjalar ketempat lain, inilah yang disebut
pola radiasi yaitu gambaran dari amplitudo dan
getaran pertama gelombang P dan S di dekat
sumber.

Berdasarkan sumber gempa, Gempa bumi
dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam
yaitu:

1. Gempa bumi tektonik, yaitu gempa
bumi yang terjadi karena adanya
pelepasan energi akibat pergerakan
lempeng tektonik.

2. Gempa bumi vulkanik, yaitu gempa
bumi yang terjadi akibat aktifitas
magma pada gunung berapi.

3. Gempa bumi runtuhan, yaitu gempa
bumi yang terjadi karena adanya
runtuhan pada daerah longsor.

4. Gempa bumi buatan, yaitu gempa bumi
yang sengaja dibuat oleh manusia.
Gelombang Seismik

Gelombang seismik adalah gelombang
elastik yang terjadi karena adanya pelepasan energi
dari sumber gempa. Gelombang seismik dapat
diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu
gelombang badan (body wave) dan gelombang
permukaan (surface wave).
Gelombang badan (body wave)

Gelombang badan adalah gelombang yang
merambat melalui lapisan dalam bumi. Gelombang
ini terdiri dari 2 macam gelombang yaitu :

a. Gelombang Longitudinal (P) yaitu
gelombang yang arah rambatnya
searah dengan arah getar partikel
medium yang dilewatinya.

Gambar 2.2  Penjalaran Gelombang P (Wallace,
1995:6)

b. Gelombang Transversal (S) yaitu
gelombang yang arah rambatnya
tegak lurus terhadap arah gerak
partikel medium yang
dilewatinya.

Gambar 2.3  Penjalaran Gelombang S (Wallace,
1995:6)

Gelombang Permukaan
Gelombang permukaan yaitu gelombang

yang menjalar sepanjang permukaan atau pada
suatu lapisan dalam bumi, gelombang ini terdiri
dari:

a. Gelombang Love (LQ) Gelombang ini
memiliki pergerakan yang sama
dengan gelombang S, yaitu arah
pergerakan partikel medium yang
dilaluinya tegak lurus dengan arah
perambatan gelombang. Akan tetapi
lokasi perambatannya pada permukaan
bumi (Gmabar 3.3).

Gambar 2.4  Penjalaran Gelombang Love
(Wallace, 1995:6)

b. Gelombang Rayleigh (LR) yaitu
gelombang yang menjalar melalui
permukaan yang bebas dari bumi.

Gambar 2.5  Penjalaran Gelombang
Rayleigh (Wallace, 1995:6)

c. Gelombang Stonely, seperti
gelombang Rayleigh (LR) tetapi
menjalarnya melalui batas dua lapisan
di dalam bumi.

d. Gelombang Channel, yang menjalar
melalui lapisan yang berkecepatan
rendah di dalam bumi.

Ground Shear Strain
Nilai ground shear-strain (γ) pada lapisan

tanah permukaan menggambarkan kemampuan
material lapisan tanah untuk saling meregang atau
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bergeser saat terjadi gempabumi. Untuk
menghitung ground shear-strain lapisan tanah
permukaan di suatu tempat saat terjadi gempabumi.
Nakamura (2000), Nakamura et al. (2000), dan
Nakamura (2008)
Nilai ground shear-strain (γ) pada lapisan tanah
permukaan dirumuskan sebagai berikut:

γ = Kg× (10 -6) ×α
(2.1)

Dimana :  γ         = ground shear-strain,
Kg = indeks kerentanan seismik,

10-6 =  Ketetapan  untuk
mengestimasi nilai strain
pada satuan pada lapisan
tanah permukaan),

α = Percepatan/PGA di batuan
dasar.

Salah satu rumus empiris yang dapat
digunakan untuk menghitung ground shear strain
adalah rumus percepatan empiris menurut
Fukushima dan Tanaka (1990), yang dirumuskan
sebagai berikut:

Log α = 0,41M–log(R+0,032×10 0,41M )–
0,0034R+1,30                                 (2.2)

Dimana:
α = Percepatan di batuan dasar
M       = Magnitudo gempa
R        = Jarak lokasi pengukuran

dengan pusat gempabumi

Gempabumi merusak biasanya terjadi
bilamana batas ground shear-strain terlampaui,
sehingga terjadi deformasi lapisan tanah
permukaan (Ishihara, 1982). Semakin besar nilai
ground
shear-strain akan menyebabkan lapisan tanah
mudah mengalami deformasi, seperti rekahan
tanah, likuefaksi, dan longsoran. Begitupun
sebaliknya apabila semakin kecil ground shear
strain maka lapisan batuan semakin kokoh dan sulit
terjadi deformasi.

Lapisan tanah permukaan akan bersifat
plastis pada nilai γ=1.000x10-6, sedangkan pada
γ>10.000x10-6 lapisan tanah dapat mengalami
deformasi.

Pada nilai strain 10-6 lapisan tanah hanya
mengalami getaran saja, tetapi pada nilai strain 10-2

lapisan tanah dapat mengalami longsoran dan
likuefaksi (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Nilai strain dan dinamika tanah
(Ishihara,1982)

METODOLOGI PENELITIAN
Data mikroseismik yang digunakan adalah
data sekunder yang telah diukur peneliti
sebelumnya di Kota Bengkulu sebanyak 21
titik pengukuran yang secara geografis
lokasi penelitian  terletak antara 102o16’ –
102o23’ BT dan 3o43’ – 4o2’ LS.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (Hardware). Perangkat
lunak yang digunakan meliputi sistem
operasi Window Office yang bekerja pada
sistem operasi window, serta Beberapa
program geofisika seperti surfer dan
ArcView GIS. Sedangkan perangkat keras
yang digunakan terdiri dari satu set Personal
Computer (PC).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Kg (Indeks kerentanan seismik)

Hasil perhitungan indeks kerentanan
seismik di Kota Bengkulu sebanyak 21 titik
pengukuran (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Nilai Indeks Kerentanan Seismik
Titik Frekuensi

f0 (Hz)
Amplitudo Indeks

kerentanan
seismik

B1 7,5 1,5 0.3
B2 8,4 4,6 2.51
B3 6,4 6,3 6.20
B4 4,9 2,5 1.28
B5 3,1 4,5 6.53
B6 5,0 10,2 20.8
B7 12,8 4,5 1.58
B8 5,0 8,4 14.11
B9 5,4 3,3 2.01
B10 16,1 4,7 1.37
B11 6,4 4,2 2.75
B12 3,4 2,5 1.83
B13 5,6 3 1.60
B14 2,8 4,6 7.55
B15 7,4 4,2 2.38
B16 8,5 6,1 4.37
B17 6,0 3,2 1.70
B18 5,9 4,9 4.07
B19 6,4 2,8 1.22
B20 2,8 4,5 7.23

273

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



B21 6,9 1.5 0.3

Peta kontur nilai indeks kerentanan seismik
dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1

Gambar 4.1.  Peta Indeks Kerentanan Seismik
Perhitungan Nilai α (Percepatan di dasar

batuan)
Salah satu rumus empiris yang dapat

digunakan untuk menghitung ground shearstrain
adalah rumus percepatan empiris menurut
Fukushima dan Tanaka (1990), yang dirumuskan
sebagai berikut:= 0,41 − log( + 0,032 10 , )− 0,0034 + 1,30
Sehingga diperoleh nilai α (Percepatan di dasar
batuan) tabel 4.2
Tabel 4.2 nilai α (Percepatan di dasar batuan)
Titik M R

B1
7,9 113,1551 0,321828629

B2
7,9 110,7948 0,325359392

B3
7,9 108,312 0,329085496

B4
7,9 113,4968 0,321318287

B5
7,9 106,2055 0,33225767

B6
7,9 99,05103 0,34311852

B7
7,9 94,98765 0,349357974

B8
7,9 104,3942 0,334993992

B9
7,9 89,27169 0,358241945

B10
7,9 93,44729 0,351738925

B11
7,9 98,4662 0,344013072

B12
7,9 87,99464 0,36024621

B13
7,9 91,23091 0,355181435

B14
7,9 114,3562 0,32003576

B15
7,9 110,8292 0,325307782

B16
7,9 110,1083 0,326388364

B17
7,9 107,32 0,330578085

B18
7,9 107,8488 0,329782113

B19
7,9 108,1825 0,329280271

B20
7,9 117,4042 0,315496914

B21
7,9 111,0491 0,324978468

Perhitungan nilai ground shear strain (γ)
Setelah diperoleh nilai α (Percepatan di dasar
batuan) dengan menggunakan persamaan 2.1 maka
diperoleh nilai ground shear strain pada Tabel 4.3 :
Tabel 4.3 Nilai ground shear strain

Titik Kg γ

B1
0,321828629 0.3

0,096548589
x10-6

B2
0,325359392 2.51

0,816652074
x10-6

B3
0,329085496 6.20

2,040330078
x10-6

B4
0,321318287 1.28

0,411287408
x10-6

B5
0,33225767 6.53

2,169642587
x10-6

B6
0,34311852 20.8

7,136865214
x10-6

B7
0,349357974 1.58

0,551985599
x10-6

B8
0,334993992 14.11

4,726765222
x10-6

B9
0,358241945 2.01

0,72006631x
10-6

B10
0,351738925 1.37

0,474847549
x10-6

B11
0,344013072 2.75

0,946035948
x10-6

B12
0,36024621 1.83

0,659250564
x10-6

B13
0,355181435 1.60

0,568290296
x10-6

B14
0,32003576 7.55

2,416269987
x10-6
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B15
0,325307782 2.38

0,774232521
x10-6

B16
0,326388364 4.37

1,426317151
x10-6

B17
0,330578085 1.70

0,561982745
x10-6

B18
0,329782113 4.07

1,3422132x1
0-6

B19
0,329280271 1.22

0,40172193x
10-6

B20
0,315496914 7.23

2,281042689
x10-6

B21
0,324978468 0.3

0,09749354x
10-6

Dari tabel 4.3 nilai ground shear strain
tertinggi terdapat pada titik lokasi B6  yakni
sebesar 7,136865214x10-6 dan nilai ground shear
strain terendah terdapat pada B1 dan B21 yakni
sebesar 0,096548589 x10-6.

Nakamura (2000), Nakamura et al. (2000),
dan Nakamura (2008) menyatakan bahwa dalam
kajian kerentanan seismik, estimasi tingkat
kerentanan seismik pada lapisan tanah permukaan,
perlu mempertimbangkan nilai ground shear-
strain. Sesuai dengan pendapat Isihara (1982) yang
menyatakan bahwa lapisan tanah permukaan akan
bersifat plastis pada nilai γ=1.000x10-6, sedangkan
pada γ>10.000x10-6 lapisan tanah dapat mengalami
gerakan tanah/deformasi. Nilai ground shear-strain
(γ) pada lapisan tanah permukaan menggambarkan
kemampuan material lapisan tanah untuk saling
meregang atau bergeser saat terjadi gempabumi
(Nakamura (2000), Nakamura et al (2000),
Nakamura (2008)). Semakin besar nilai ground
shear-strain akan menyebabkan lapisan tanah
mudah mengalami deformasi. Begitupun
sebaliknya apabila semakin kecil ground shear
strain maka lapisan batuan semakin kokoh dan sulit
terjadi deformasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan
yakni nilai ground shear strain tertinggi terdapat

pada titik lokasi B6 dengan nilai 7,13 x10-6 dan
nilai ground shear strain terkecil pada titik lokasi
B1 dan B21. Nilai ground shear strain yang besar
diidentifikasikan rentan terhadap gerakan tanah
sedangkan nilai ground shear strain yang kecil
diidentifikasikan kokoh dan sulit terjadi gerakan
tanah.
Saran

Disarankan untuk dilakukan pengambilan
data secara primer dan titik lokasi pengambilan
data juga diperbanyak.
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ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN KEAKSARAAN ANAK KELOMPOK B
MELALUI PERMAINAN SIMBOL HURUF DAN KATA

DENGAN BERBAGAI MEDIA DALAM PENGEMBANGAN BERBAHASA
DI TK NEGERI PEMBINA RAMBAH HILIR

YUSMANITA

Tujuan penelitian untuk meningkatkan keaksaraan anak melalui berbagai permainan
simbol huruf dan kata-kata sederhana dengan media yang bervariasi dalam pengembangan
kemampuan berbahasa. Subjek penelitian pada penelitian dilakukan pada 20 anak kelompok
B di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Rambah Hilir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan siklus I, serta refleksi yang
dilaksanakan terhadap perbaikan pembelajaran dengan simbol huruf dengan menggunakan
berbagai media telah dapat dicapai dengan baik. Dan untuk siklus II dalam melaksanakan
perbaikan yang dicapai anak pada kemampuan bermain simbol huruf juga telah dapat
dikatakan baik. Dari hasil siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa kemampuan yang ingin
yang dicapai dengan baik dapat dikatakan berhasil.

Kata Kunci: Keaksaran Anak, Simbol Huruf dan Kata.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Perkembangan berfikir anak usia
Taman Kanak-Kanak sangatlah pesat.
Perkembangan intelektual anak yang
sangat pesat terjadi pada kurun usia nol
sampai anak 6 tahun. Masa usia TK itu
dapat disebut sebagai msa peka belajar.
Dalam masa-masa ini segala potensi
kemampuan anak dapat berkembang
secara optimal, tentunya dengan bantuan
dari orang-orang yang berada dilingkungan
anak-anak tersebut misalnya benturan
orang tua dan guru taman kanak-kanak.

Salah satu kemampuan anak yang
sedang berkembang saat usia TK adalah
kemampuan berbahasa. Peguasaan bahasa
sangat erat kaitannya dengan kamampuan
kognisi anak. Sistematika berbicara anak
mengambarkan bahasa selain dari
berbicara adalah kemampuan menyimak,
membaca dan menulis.

Untuk memahami suatu tulisan,
apalagi tulisan pada gambar anak akan
senang jika gambar yng diperlihatkan guru
menarik dengan kata-kata yang sesuai
dengan kemampuan bahasa supaya tidak
bosan. Guru mencoba mengajarkan atau
mengenalkan huruf dan kata satu persatu
dan setelah itu anak disuruh menyebutkan
huruf dan kata pada gambar atau kartu-
kartu huruf dan kata.

Salah satu kemamupuan berbahasa
yang dikembangkan di Taman Kanak-
Kanak adalah pengenalan mengenai
simbol-simbol huruf dan kata sederhana
melalui berbagai bentuk permainan dan
media.

Pengalaman selama mengajar di
TK Negeri Pembina Rambah Hilir
Kelompok B yang berjumlah 20 orang.
Kemampuan anak dalam mengenal
simbol-simbol huruf dan kata sederhana
masih rendah. Hal ini terlihat dari hasil
belajar yang diperoleh anak yaitu 2 anak
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(10%) yang dapat melakukan permainan
sangat baik 5 anak (25%) dapat melakukan
dengan baik, sedangkan 13 anak (65%)
anak perlu bimbingan. Media data dan
fakta yang ada, maka penulis
mengindetifikasikan maslaah di Taman
Kanak-Kanak sebagai berikut:

1. Hasil belajar anak yang belum
sesuai dengan harapan guru,
keengganan anak untuk melakukan
permainan bahasa.

2. Perilaku belajar anak-anak malas
dan pasif dalam melakukan
kegiatan.

3. Masih rendahnya kemampuan anak
dalam mengenal simbol huruf dan
kata-kata sederhana.

Untuk mengatasi masalah, penulis
mencoba menggunakan berbagai media
dan permainan dengan simbol-simbol
huruf dan kata-kata sederhana yang
bervariasi dalam pembelajaran, sehingga
keinginan anak dapat meningkat.

Berdasarkan fenomena di atas,
penulis merasa perlu untuk melakukan
perbaikan dengan berbagai media dengan
judul” Upaya Meningkatkan Keaksaran
Anak Kelompok B Melalui Permainan
Simbol Huruf dan Kata Dengan Berbagai
Media Dalam Pengembangan Berbahasa di
TK Negeri Pembina Rambah Hilir”.

Rumusan Masalah
Bagaimana meningkatkan Keaksaran

anak melalui berbagai permainan simbol
huruf dan kata sederhana dengan media
yang bervariasi dalam pengembangan
kemampuan berbahasa?

Tujuan Penelitian
Untuk meningkatkan Keaksaran

anak melalui berbagai permainan simbol
huruf dan kata sederhana dengan media

yang bervariasi dalam pengembangan
kemampuan berbahasa.

KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian Bahasa

Beberapa ahli sepakat bahwa
bahasa mencakup cara untuk
berkomunikasi, dimana pikiran dan
perasaan individu dinyatakan dalam
bentuk lambang dan simbol seperti lisan,
tulisan, isyarat, bilangan, lukisan maupun
mimic yang digunakan untuk
mengungkapkan sesuatu.

2. Pengertian Membaca
Membaca merupakan keterampilan

bahasa tulis yang bersifat reseptif
kemampuan membaca termasuk kegiatan
kompleks dan melibatkan berbagai
keterampilan, jadi kegiatan memcaba
merupakan suatu kesatuan kegiatan yang
terpadu yang mencakup beberapa kegiatan
seperti mengenali huruf-huruf dan kata-
kata, menghubungkan dengan bunyi,
makna serta menarik kesimpulan mengenai
maksud bacaan.

3. Pengembangan kemampuan
berbahasa anak usia Taman Kanak-
Kanak berbasis Kompetensi
(Nurdiana) Antara lain:
1. Karakteristik kemampuan

berbahasa anak usia Taman
Kanak-Kanak

2. Kemampuan bahasa anak
Taman Kanak-Kana dalam
Kurikulum Berbasis
Kompetensi 2004

3. Permaian bahasa di Taman
Kanak-Kanak.
a. Bermain sebagai pemicu

perkembangan bahasa
b. Permainan bahasa untuk

melatih kemampuan
membaca
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c. Memulai mengenali kata
dan huruf

d. Media pembelajaran.
Media adalah perantara atau

pengantar pesan dari pengirim
pesan kepada penerima pesan.

Peranan media dalam
proses pembelajaran antara lain:

a. Memperjelas penyajian
pesan dan mengurangi
verbalitas

b. Memperdalam
pemahaman anak didik
terhadap materi
pelajaran

c. Memperagakan
pengertian yang abstrak
kepada pengertian yang
konkrit dan jelas

d. Mengatasi keterbatasan
ruang, waktu, dan daya
indra manusia dengan
karakteristiknya

e. Penggunaannya media
pembelajaran yang tepat
akan dapat mengatasi
sikap pasif anak didik

f. Mengatasi sifat unik
pada setiap anak didik
yang diakibatkan oleh
lingkungan yang
berbeda

g. Mampu memberi
variasi dalam proses
belajar mengajar

h. Memberi kesempatan
kepada anak didik untuk
mereveiw pelajaran
yang diberikan

i. Memperlancar
pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar dan
mempermudah tugas
mengajar guru.

Langkah-langkah umum
penggunaan media antara lain:

a. Persiapan
(Perencanaan)

b. Pelaksanaan (Penyajian/
Penerimaan)

c. Follow Up (Tindak
Lanjut dan Evaluasi).

PELAKSANAAN PERBAIKAN
Subjek Penelitian

Penelitian perbaikan pembelajaran
ini dilakukan pada 20 anak kelompok B di
Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina
Rambah Hilir dengan pembelajaran model
kelompok dengan jadwal penelitian
sebagai berikut:

Tabel 1.
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Perbaikan Pembelajaran
No Konsep Siklus I Siklus II
1 Tema/Sub

Tema
Pekerjaan/
macam-
macam
perkerjaan,
nama
pelaku
pekerjaan

Air, udara
dan api
manfaat dan
bahaya air,
udara dan api

2 Hari/tanggal Senin s/d
jum’at 5 s/d
9 Maret
2012

Senin s/d
sabtu 19 s/d
24 Maret
2012

3 Waktu Pukul 08-
00-11-00
wib

Pukul 08-00-
11.00 wib

4 Metode Pemberian
tugas

Pemberian
tugas.

Deskripsi Per Siklus
1. Rencana

a. Tindakan yang akan
dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan
pada pelaksanaan perbaikan ini
adalah kegiatan yang dapat
meningkatkan keaksaran anak
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melalui berbagai permainan simbol
dan huruf dan kata, mewarnai
simbol huruf, mencocok simbol
huruf, bermain pesan berantai,
permainan melaksanakan kalimat
perintah dengan menggunakan
berbagai media yang akan
dilaksanakan pada dua siklus.
b. Langkah-langkah perbaikan

1. Siklus I
Analisis dan rumusan
masalah yang akan dibahas
tentang peningkatan
kemampuan anak dalam
mengenal simbol huruf dan
kata sederhana, dalam
kurikulum 2004 yang
digunakan sebagai
pedoman pembelajaran
dalam pelaksanaan
perbaikan kegiatan ini yang
cakupannya tentang
pengembangan berbahasa.

2. Siklus II
Setelah melihat hasil dari
pelaksanaan siklus pertama,
maka saya memandang
perlu adanya perbaikan
pada siklus ke-2 dengan
meningkatkan kemampuan
anak dalam mengenal
simbol huruf dan kata-kata
sederhana.

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan perbaikan
pembelajaran ini dilakukan
melalui proses pengamatan dan
refleksi yang berguna untuk
menyusun permasalahan yang
terjadi dalam perbaikan
pembelajaran, setelah
mendapatkan permasalahan
dibuatlan perencanaan perbaikan
yang digunakan, alat dan sumber

belajar (media) dan menentukan
alat penilaian untuk mengukur
kemampuan anak.

Prosedur kegiatan perbaikan
pembelajaran
1. Refleksi
2. Rencana
3. Tindakan
4. Pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Per Siklus

Pada siklus pertama dilakukan
kegiatan perbaikan yang mengacu pada
indikator tentang konsep pengenalan
simbol-simbol huruf dan kata sederhana
pelaksanaan pembelajaran melalui bermain
dengan simbol-simbol huruf dan kata yang
berbeda setiap hari sehingga indikator
dapat dikembangkan dalam 2 siklus hasil
persiklus secara rinci ada pada tabel 2
berikut ini:
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Tabel 2
Hasil Belajar Pada Siklus I

N
o

Hari/T
anggal

Indikator
Perbaikan

Kegiatan Hasil Ket

1 Senin/
05-03-
12

Menyebut
kan
simbol-
simbol
huruf
vocal dan
konsonan
yang
dikenal
dilingkun
gan
sekitar
(bahasa
16)

Bermain
dengan
kartu-
kartu
huruf
POLISI

a. sangat
baik 2
anak
(10%)
b. baik 5
anak
(25%)
c. perlu
bimbing
an 13
anak
(65%)

Komu
nikasi
dengan
anak
kurang
, anak
malas.

2 Selasa/
06-03-

12

Menyebut
kan
simbol-
simbol
huruf
vocal dan
konsonan
yang
dikenal
dilingkun
gan
sekitar
(bahasa
16)

Bermain
dengan
kartu-
kartu
huruf
KUSIR

a. sangat
baik 3
anak
(15%)
b. baik 5
anak
(25%)
c. perlu
bimbing
an 12
anak
(60%)

Masih
banyak

anak
yang

belum
bermai

n
dengan

baik

3 Rabu/0
7-03-

12

Menyebut
kan
simbol-
simbol
huruf
vocal dan
konsonan
yang
dikenal
dilingkun
gan
sekitar
(bahasa
16)

Bermain
dengan
kartu-
kartu
huruf
PAKPOS
Kartu-
kartu
huruf dan
papan
panel

a. sangat
baik 3
anak
(15%)
b. baik 7
anak
(35%)
c. perlu
bimbing
an 10
anak
(50%)

Kema
mpuan
anak

makin
baik

4 Kamis/
08-03-

12

Menyebut
kan
simbol-
simbol
huruf
vocal dan
konsonan
yang
dikenal
dilingkun
gan
sekitar
(bahasa
16)

Bermain
dengan
kartu-
kartu
huruf
PETANI

a. sangat
baik 6
anak
(30%)
b. baik 8
anak
(40%)
c. perlu
bimbing
an 6
anak
(30%)

Kema
mpuan
anak

semaki
n baik

5 Jum’at
/09-03-

12

Menyebut
kan
simbol-
simbol
huruf

Bermain
dengan
kartu-
kartu
huruf

a. sangat
baik 8
anak
(40%)
b. baik 7

Anak
yang
perlu

bimbin
gan

vocal dan
konsonan
yang
dikenal
dilingkun
gan
sekitar
(bahasa
16)

SUPIR anak
(35%)
c. perlu
bimbing
an 5
anak
(25%)

semaki
n

sedikit

Sumber: Data Olahan
Pelaksanaan perbaikan pada siklus

II merupakan tindakan lanjut dari
perbaikan siklus I yang mengarah pada
perbaikan mengenal dan menyebutkan
kata-kata sederhana yaitu bermain dengan
kartu-kartu dan tulisan yang
melambangkannya dengan media yang
bervariasi, hal tersebut dilaksanakan pada
siklus I telah didaparkan hasil yang baik
dalam mengenal simbol-simbol huruf,
untuk siklus kedua telah diperoleh hasil
kemampuan anak pada tabel 3 berikut ini:
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Tabel 3
Perbaikan Siklus II

No Hari/T
anggal

Indikator
Perbaikan

Kegiatan Hasil Ket

1 Senin/
19-03-
12

Menghubun
gkan
gambar/ben
da dengan
kata
(keaksaran
5)

Bermain
dengan
kartu-kartu
kata air
dengan
melihat
gambar
benda

a. sangat
baik 7
anak
(35%)
b. baik 8
anak
(40%)
c. perlu
bimbingan
5 anak
(25%)

2 Selasa
/20-

03-12

Menghubun
gkan
gambar/ben
da dengan
kata
(keaksaran
5)

Bermain
dengan
kartu-kartu
kata banjir
dengan
melihat
gambar
banjir

a. sangat
baik 8
anak
(40%)
b. baik 7
anak
(35%)
c. perlu
bimbingan
5 anak
(25%)

3 Rabu/
21-03-

12

Menghubun
gkan
gambar/ben
da dengan
kata
(keaksaran
5)

Bermain
dengan
kartu-kartu
kata udara
angin di
papan planel

a. sangat
baik 8
anak
(40%)
b. baik 8
anak
(40%)
c. perlu
bimbingan
4 anak
(20%)

4 Kamis
/22-

03-12

Menghubun
gkan
gambar/ben
da dengan
kata
(keaksaran
5)

Membuat
gambar
balom dan
mencari
dengan
simbol
balon

a. sangat
baik 9
anak
(45%)
b. baik 7
anak
(35%)
c. perlu
bimbingan
4 anak
(20%)

5 Jum’at
/23-

03-12

Menghubun
gkan
gambar/ben
da dengan
kata
(keaksaran
5)

Menghubun
g
tulisan/kata
api dengan
gambar api

a. sangat
baik 10
anak
(50%)
b. baik 8
anak
(40%)
c. perlu
bimbingan
2 anak
(10%)

Sumber:  Data Olahan.

Pembahasan Dari Setiap Siklus
Siklus I

Hasil pengamatan yang dilakukan
terhadap 20 anak Taman Kanak-Kanak
Negeri Pembina Rambah Hilir Kelompok
B tanggal 5 Maret s/d 9 Maret 2012 dari
data bermain dengan kartu-kartu huruf
dengan berbagai simbol huruf dan media
yang diuraikan pada tabel 2 Hasil Belajar
Pada Siklus I.

Berdasarkan hasil yang diperoleh
dari kegiatan pada siklus I, serta refleksi
yang dilaksanakan terhadap perbaikan
pembelajaran dapat dilihat bahwa bermain
dengan simbol huruf dengan berbagai
media, yang mempergunakan media
simbol huruf dari bahan plastik, sedangkan
bermain dengan kartu-kartu dari karton
perlu ditingkatkan lagi pada siklus
selanjutnya.

Siklus II
Pengamatan yang penulis lakukan

terhadap 20 anak taman kanak-kanak
Negeri Pembina Rambah Hilir Kelompok
B dari tanggal 19 Maret s/d 23 Maret 2012
dari data bermain dengan kartu-kartu huruf
dengan berbagai simbol huruf dan media
yang diuraikan pada tabel 3 Perbaikan
Siklus II.

Berdasarkan hasil yang diperoleh,
maka secara keseluruhan kemampuan anak
dalam menghubungkan gambar dengan
kata-kata dalam berbagai kegiatan dan
media, kegiatan perbaikan menunjukkan
peningkatan. Dimana pencapaian
meningkat ditandai dengan meningkatnya
kemampuan anak dari hasil I sampai hari
V dan kegiatan perbaikan yang dilakukan
dapat dikatakan hasil, meskipun belum
sempurna sebagaimana mestinya.

Setelah melaksanakan perbaikan
pada dua siklus, penulis dapat
menunjukkan prestasi hasil perbaikan yang
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dicapai anak pada kemampuan bermain
denga simbol-simbol hurf dan kata dengan
berbagai media sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil akhir Perbaikan kegiatan

pembelajaran
No Indikator Taha

p
Hasil Presen

tase
kehadi

ran
anak

San
gat
bai
k

bai
k

Perlu
bimb
ingan

1 Menghubungka
n dan
menyebutkan
tulisan
sederhana
dengan simbol
yang
melambangkan
nya (bhs. 16)

Awal 10
%

30
%

60% 100%

Siklu
s I

40
%

35
%

25% 100%

Siklu
s II

50
%

40
%

10% 100%

Sumber: Data Olahan.
Berdasarkan hasil tersebut dapat

dilihat bahwa kemampuan anak pada akhir
siklus II pada indikator yang diperbaiki
sudah baik dan hanya sebagian kecil anak
yang masih memerlukan bimbingan, hal
tersebut telah menunjukkan bahwa
kemmapuan yang ingin dicapai dengan
baik dapat dikatakan berhasil.

PENUTUP
Kesimpulan

1. Pelaksanaan perbaikan kegiatan
pembelajaran yang penulis lakukan
pada dua siklus perbaikan, yang
diawali dengan observasi dan
refleksi sebelum pelaksanaan
kegiatan perbaikan, menunjukkan
bahwa kemampuan menyebutkan
simbol huruf dan kata sederhana
anak TK Negeri Pembina Rambah
Hilir melalui permainan sumber
huruf dan kata dengan berbagai
media dapat ditingkatkan.

Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil

tindakan perbaikan yang dilakukan, maka
penulis menyarankan kepada guru:

1. Agar dapat menyajikan kegiatan-
kegiatan tentang kemampuan
berbahasa anak secara rutin dan
berkesinambungan.

2. Agar dapat menyajikan kegiatan
bermain denga simbol dan huruf
dan kata sederhana memakai media
yang bervariasi.
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HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KESEGARAN JASMANI MAHASISWA PENDIDIKAN
OLAHRAGA DAN KESEHATAN

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Zulbahri
Universitas Pasir Pengaraian
zulbahriarrahman@ymail.com

ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu rendahnya tingkat kesegaran jasmani mahasiswa Pendidikan Olahraga
dan Kesehatan Universitas Pasir Pengaraian, hal ini terlihat dari kurang bersemangatnya mahasiswa dalam
mengikuti proses perkuliahan, suka mengantuk, mudah lelah, kurang aktif dalam belajar, dan banyak yang tidak
fokus memperhatikan dosen saat menerangkan materi perkuliahan. Permasalahan ini juga dapat memicu
menurunnya hasil belajar Mahasiswa. Salah satu penyebab rendahnya kesegaran jasmani Mahasiswa yaitu
tingkat status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk  (1) Mengetahui tingkat status gizi Mahasiswa. (2) Mengetahui
tingkat kesegaran jasmani mahasiswa. (3) Mengetahui hubungan status gizi dengan tingkat kesegaran jasmani
pada Mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa
PORKES UPP sebanyak 104, kemudian dipilih secara purposive sampling dua kelas sebagai sampel sebanyak
21 orangputra. Teknik pegumpulan data yaitu dengan melaksanakan tes yaitu (1) Tes tingkat status gizi, (2) Tes
tingkat kesegaran jasmani yang terdiri dari kecepatan dengan tes lari 60 meter, kekuatan otot lengan dengan tes
pull up, kekuatan dan ketahanan otot perut dengan tes baring duduk 60 detik, explosive power otot tungkai
dengan tes vertical jump dan daya tahan jantung dan pernafasan dengan tes lari 1200 meter. Teknik analisis data
yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data.
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Tingkat kesegaran jasmani mahasiswa PORKES UPP yaitu dalam kondisi
sedang, dengan rata-rata 15,81. 2) Tingkat status gizi mahasiswa mahasiswa PORKES UPP yaitu dalam kondisi
kurung/kurus dengan rata-rata 18.1. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan tingkat
kesegaran jasmani mahasiswa PORKES UPP, dengan diperoleh rhitung 0,739 > rtabel 0,433.

Kata kunci : Hubungan, Status Gizi, Tingkat Kesegaran Jasmani.

PENDAHULUAN
Proses perkuliahan disegala jenjang

pendidikan pada intinya bertujuan untuk
meningkatkan kualitas manusia di berbagai aspek.
Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yaitu “Pendidikan Nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara
yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Sebagaimana juga tercantum dalam
Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan
Nasional, bahwa “Olahraga Pendidikan
diselenggarakan sebagai bagian proses
pendidikan dan dilaksanakan baik pada jalur
pendidikan formal maupun non formal melalui
kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler”.
Mengingat pentingnya aktifitas olahraga untuk
meningkatkan kesegaran jasmani, maka perlu
memberdayakan olahraga sedini mungkin baik
di sekolah maupun kepada masyarakat luas.

Gizi adalah salah satu faktor yang sangat
penting dalam meningkatkan kesegaran jasmani
pada anak. Keadaan gizi yang dikatakan baik atau
normal apabila terdapat keseimbangan antara
kebutuhan hidup terhadap zat-zat gizi dengan

makanan yang dikonsumsinya. Tubuh manusia juga
sangat memerlukan zat gizi untuk memperoleh
energi guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari,
memulihkan proses tubuh dan untuk tumbuh
kembang khususnya bagi yang masih dalam
pertumbuhan. Kesegaran jasmani merupakan
kondisi yang sangat berharga bagi setiap individu
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terutama
dalam mengikuti perkuliahan sehingga akan
berpengaruh baik terhadap hasil perkuliahan.
Kesegaran fisik bukan hanya salah satu kunci
penting untuk memiliki tubuh yang sehat, tetapi
juga dasar aktifitas intelektual yang dinamis dan
kreatif.

Mahasiswa yang akan berolahraga
perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi,
sebelum pergi ke kampus. Makanan yang
terbaik untuk anak adalah makan makanan
yang banyak mengandung zat-zat gizi seperti
karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral,
air dan yang paling penting diperhatikan yaitu
keseimbangan zat gizi tersebut. Karena,
apabila tidak seimbang akan dapat
menyebabkan gizi kurang dan buruk. Gizi
kurang dan buruk dapat menghambat
motivasi, kesungguhan dan kesanggupan
belajar, bahkan dapat menyebabkan anak
bersifat  apatif, kelelahan  fisik  serta mental.
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Kesegaran jasmani bagi mahasiswa
merupakan hal yang penting untuk
perkembangan dan pertumbuhan bagi anak-
anak. Kesegaran jasmani yaitu kemampuan
seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-
hari dengan mudah, tanpa merasa lelah yang
berlebihan untuk menikmati waktu
senggangnya dan untuk keperluan mendadak.
Artinya yang dimaksud dengan tingkat
kesegaran jasmani dalam penelitian ini adalah
kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan
tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari
dengan gampang tanpa mengalami kelelahan
yang berarti, misalnya dalam menyelesaikan
tugas-tugas belajar, baik di sekolah maupun di
rumah atau beraktifitas seperti bermain
dengan teman sebaya dan masih bisa
menikmati waktu senggangnya atau untuk
keperluan mendadak lainnya.

Untuk memperoleh tingkat kesegaran
jasmani yang baik, banyak faktor yang
mempengaruhinya, diantaranya adalah status
gizi atau yang berhubungan dengan faktor
makanan, karena beberapa makanan
diperlukan tubuh untuk sumber energi,
pembangunan sel-sel tubuh, biktalisitor dan
metabolisme makanan harus sesuai dengan
tubuh kuantitatif maupun kualitatif.
Kuantitatif maksudnya adalah perbandingan
jumlah karbohidrat, lemak, protein yang
dimakan harus disesuaikan dengan aktifitas
seseorang. Artinya tubuh manusia sangat
memerlukan zat gizi untuk memperoleh energi
guna melakukan kegiatan fisik sehari-hari,
memulihkan proses tubuh dan untuk tumbuh
dan berkembang khususnya bagi yang masih
dalam pertumbuhan. Di samping itu faktor
lain yang mempengaruhi kesegaran jasmani
yaitu usia dan jenis kelamin, latihan-latihan
olahraga dan aktifitas bermain, sarana dan
prasarana, lingkungan yang bersih dan
nyaman.

Pentingnya memperhatikan
kesegaran jasmani terhadap mahasiswa karena
mahasiswa merupakan generasi masa depan
yang akan membangun bangsa untuk lebih
baik kedepannya. Kesegaran jasmani juga
sangat berpengaruh terhadap perkembangan
kualitas  sumber daya manusia. Menurut
Hapzah, dkk (2013) Ketersediaan sumber
daya manusia yang berkualitas yang memiliki
kondisi fisik, mental, dan sosial yang prima
serta penguasaan terhadap ilmu dan teknologi
merupakan indikator keberhasilan
pembangunan suatu bangsa.

Sehubungan dengan hal itu, adapun
salah satu visi dan misi pemerintahan
kabupaten Rokan Hulu untuk membangun
kabupaten Rokan Hulu kedepannya yang
disebut dengan program 2016 sehat yaitu

berupaya menurunkan tingkat gizi buruk
masyarakat dari 2.40% menjadi dibawah 2%.
Upaya yang akan dilakukan untuk
merealisasikan hal itu, pemerintah akan
berupaya untuk meningkatkan status gizi
dengan mengatasi hal-hal yang diduga dapat
menyebabkan rendahnya status gizi seperti
keterbatasan tenaga medis, rendahnya
pendapatan, dan rendahnya pemahaman orang
tua dalam memberikan asupan gizi pada anak.
Padahal status gizi buruk akan berdampak
terhadap kesegaran jasmani dan hasil belajar
anak.

Berdasarkan pengamatan yang
penulis lakukan pada mahasiswa PORKES
UPP. Terlihat bahwa sebagian mahasiswa
kurang bersemangat dalam mengikuti proses
perkuliahan, mengantuk, mudah lelah, kurang
aktif bergerak, dan banyak duduk-duduk. Dari
kondisi fisik mahasiswa juga terlihat
banyaknya yang berbadan kurus dan kurang
ceria.

STATUS GIZI
Senam yang dikenal dalam bahasa

Menurut Syafrizon (2006) mengatakan status
gizi yaitu “suatu keadaan yang menyatakan
tingkat kecukupan gizi seseorang". Status gizi
adalah keadaan seseorang yang diakibatkan
oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan
zat gizi dari makanan dalam jangka waktu
yang lama. Salah satu parameter penting
dalam menentukan status kesehatan manusia,
khususaya yang berhubungan dengan status
gizi yaitu bobot atau berat badan seseorang".
Dalam sehari-hari zat makanan yang
diperlukan tubuh terdiri dari ; 1) karbohidrat
atau hidrat arang, 2) lemak, 3) protein, 4)
mineral, 5) vitamin-vitamin, 6) air, dll.

Berkaitan dengan hal tersebut,
menurut Rismayanthi (2012) yaitu :

“Status Gizi adalah ekspresi dari keadaan
keseimbangan dalam bentuk variabel
tertentu atau dapat dikatakan bahwa status
gizi merupakan indikator baik-buruknya
penyediaan makanan sehari-hari serta
tanda-tanda atau penampilan yang
diakibatkan oleh keseimbangan antara
pemasukan gizi disatu pihak dan
pengeluaran energi dipihak lain yang
terlihat melalui indikator berat badan dan
tinggi badan”.

Energi yang diperlukan untuk kinerja
fisik diperoleh dari metabolisme bahan
makanan yang  dikonsumsi sehari-hari,
sehingga makanan atau zat gizi merupakan
salah satu penentu kualitas kinerja fisik dan
pertumbuhan seseorang. Untuk sernua
kelompok dan jenis kelamin, keadaan gizi
sehat terletak pada selang angka yang
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menggambarkan 3 macam penampilan fisik
yaitu gemuk, ideal dan kurus, lebih tinggi dari
batas gemuk, tidak termasuk status gizi sehat
dan digolongkan sebagai status gizi lebih
(obesitas). Lebih rendah dari batas angka
kurus, tidak termasuk status gizi sehat dan
digolongkan sebagai keadaan status gizi
kurang.

Setiap makanan yang dikonsumsi
mengandung komposisi-komposisi zat yang
berbeda, baik mutu maupun jumlahnya. Zat
yang berasal dari makanan yang diperlukan
oleh tubuh adalah gizi. Tubuh manusia
mendapat zat makanan yang berasal dari tubuh
dan hewan yaitu berupa protein hewani dan
protein nabati. Satu macam bahan makanan
saja  tidak dapat memenuhi semua keperluan
tubuh akan berbagai zat makanan.

Gusril (2004), mengelompokkan
makanan yang mengandung gizi ke dalam
beberapa bagian yaitu: (a) makanan pokok
yakni: sumber kalori misalnya roti, nasi,
jagung, ketela, sago, obi jalar; (b) lauk pauk
yang terdiri dari sumber protein hewani: telur,
daging, ikan. Sumber protein nabati seperti:
kacang kedele, kacang hijau, kacang merah,
sayuran hijau atau berwarna misalnya bayam,
wortel, bahan makanan yang telah diproses
terlebih dahulu misalnya tempe, tabu; (c)
buah-buaban, sumber vitamin C dan A
misalnya jeruk, pisang dan pepaya. Dapat pula
diberikan makanan; (d) tambahan susu 2 kali
sehari, yaitu 250 ml setiap kali minum. Fungsi
gizi dalam tubuh berdasarkan zat-zat gizi
dapat digolongkan menjadi tiga yaitu zat
tenaga, yang terdiri dari karbohidrat, lemak
dan protein. Zat pembangun berupa protein,
mineral dan air. Dengan demikian dapat
dikatakan zat-zat gizi tersebut dibutuhkan oleh
tubuh untuk metabolisme. Karbohidrat,
memegang peranan penting sebagai penyedia
sumber tenaga. Misalnya saja tenaga yang
dibutuhkan oleh seorang mahasiswa yang
dalam kegiatan setiap harinya senang
melakukan berbagai bentuk aktifitas fisik
seperti bermain-main dan sebagainya. Semua
itu merupakan aktifitas yang membutuhkan
sumber tenaga yang diperoleh dari karbohidrat
tersebut.

Faktor yang mempengaruhi status
gizi sangat tergantung dari kebiasaan makan
sehari-hari, karena baik atau buruknya pola
makan sehari-hari akan berdampak terhadap
tinggi atau rendahnya status gizi seseorang.
Keadaan ekonomi yang menghimpit
menjadikan seseorang mempunyai beban
mental yang berat sehingga menyebabkan
kebiasaan makan seseorang kadang-kadang
turun dan naik dan begitu juga dengan
masalah-masalah lainnya. Selanjutnya, Gusril

(2004) lebih lanjut mengatakan faktor yang
mempengaruhi status gizi antara lain: (a)
ketersediaan pangan; (b) pengetahuan gizi; (c)
kebiasaan makan dan; (d) tingkat pendapatan.

KESEGARAN JASMANI
Istilah kesegaran jasmani merupakan

terjermahan dari Physical Fitness, dalam
kamus bahasa Inggris Physical Fitness berarti
kecekatan atau kemampuan.. menurut Cendani
(2011) Kesegaran jasmani yaitu “kemampuan
tubuh seseorang untuk melakukan tugas
pekerjaannya sehari-hari tanpa menimbulkan
kelelahan yang berarti”. Kemudian menurut
Rismayhanti (2013) kesegaran jasmani yaitu:
“Mengemukakan kebugaran jasmani adalah
kemampuan untuk menyelesaikan tugas
sehari-hari dengan mudah, tanpa kelelahan
yang berarti dan masih dapat menikmati waktu
senggangnya serta dalam keadaan darurat
masih mampu melakukan pekerjaan yang
tidak terduga. Menurut Lutan (2001:7)
menyatakan bahwa: " kesegaran jasmani
merupakan kemampuan seseorang untuk
melakukan tugas fisik yang memerlukan
kekuatan, daya tahan dan fieksibilitas". Lebih
lanjut Nurhasan, (2001:131) menyatakan
bahwa :

"Kesegaran jasmani ditinjau dari
ilmu Faal merupakan kemampuan organ
tubuh untuk menyesuaikan fungsi
fisiologisnya mengatasi keadaan
lingkungan atau tugas, fisik memerlukan
kerja otot secara efisien, tidak mengalami
kelelahan yang berlebihan, telah
memperoleh pemulihan yang sempurna
sebelum datangnya tugas-tugas pada, hari
berikutnya".

Kesegaran jasmani merupakan
kemampuan fisik seseorang dalam melakukan
tugasnya sehari-hari dengan baik tanpa
mengalami kelelahan yang berarti, kesegaran
jasmani dipengaruhi oleh aktifitas fisik dan
latihan olahraga, salah satu jalan untuk
memelihara dan meningkatkan kesegaran
jasmani adalah dengan melakukan aktifitas
fisik olahraga secara teratur. Hal ini
disebabkan dengan melakukan aktifitas fisik
dan latihan olahraga akan meningkatkan
kemampuan tubuh dalam mengkonsumsi
oksigen secara maksimal. Apabila tubuh telah
mampu meningkatkan konsumsi oksigen
secara maksimal, otomatis akan berpengaruh
terhadap tingkat kesegaran jasmani.
Pendidikan Olahraga dan kesehatan yang
diajarkan di kampus merupakan suatu
kegiatan dan proses pendidikan yang sinergis
dijalankan secara teratur dan
berkesinarnbungan dalam mengembangkan
berbagai potensi yang dimiliki mahasiswa
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untuk memperoleh kesegaran jasmani yang
baik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam
pasal 1, ayat 4 dan 11 UU Republik Indonesia
No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional bahwa: "Olahraga
adalah segala kegiatan yang sistematis untuk
mendorong, membina, serta mengembangkan
potensi jasmani dan sosial. Sedangkan
Pendidikan jasmani sebagai bagian proses
pendidikan yang teratur dan berkelanjutan
untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,
keterampilan, kesehatan dan kebugaran
jasmani."

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa
dalam proses perkuliahan dapat
mengembagkan potensi jasmani, sosial. Di
samping itu pendidikan jasmani apabila
dilakukan secara teratur dan berkelanjutan
berguna untuk  mendapatkan pengetahuan,
keterampilan dan memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan kesegaran
jasmani. Menurut Gusril (2004) fungsi
kesegaran jasmani terdiri dari dua bagian yaitu
sebagai fungsi umum dan fungsi khusus  dan
pengertian umum dan khusus disini adalah:.

"Fungsi Umum kesegaran
Jasmani untuk mengembangkan kekuatan,
kemampuan, kesanggupan, daya kreasi
dan daya tahan setiap manusia yang
berguna untuk mempertinggi daya
kedadalam pembangunan dan pertahanan
bangsa dan Negara. Adapun fungsi khusus
bagi anak-anak adalah untuk pertumbuhan
dan perkembangan serta meningkatkan
prestasi belajar".

sehari-hari dalam melakukan
aktifitas. Sudarsono (1992) menjelaskan
bahwa:

"Tingkat jasmani yang baik, akan
menemukan ciri-ciri sebagai berikut: (1)
cukup kuat melakukan tugas harian
maupun darurat atau mendadak lainnya;
(2) mempunyai ketahanan untuk
menyelesaikan tugas harian tanpa
kelelahan yang berarti bahkan masih
mampu mengadakan rekreasi setelah
bekerja keras seharian; (3) mempunyai
kardiovaskuler untuk melakukan pekerjaan
yang melelahkan; (4) memiliki kelincahan
sehingga mampu bergerak leluasa; (5)
memiliki kecekatan untuk mampu
bergerak cepat dalam mengatasi keadaan
darurat; (6) memiliki daya kontrol
mengkoordinasikan tubuh dengan minus".

METODE
Penelitian ini dilaksanakan di

PORKES UPP Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau. Populasi penelitian ini adalah
mmahasiswa PORKES UPP Kabupaten

Rokan Hulu Provinsi Riau yang berjumlah
104 orang, kemudian dipilih secara purposive
sampling dua kelas sebagai sampel sebanyak
21 orang putra.

Pengukuran status gizi dilakukan
dengan menggunakan cara antropometri.
Menurut Russeng (2009) antropometri adalah
“ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut
pandang gizi maka, antropometri gizi
berhubungan dengan berbagai macam
pengukuran dimensi tubuh dan komposisi
tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat
gizi”. Antropometri umum digunakan untuk
menilai status gizi karena prosedur sederhana,
relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, alat
murah, mudah dibawa, tahan lama, metode

tepat dan akurat, dapat mendeteksi
gizi masa lampau. Kelemahan penilaian secara
antropometri adalah tidak sensitif, kesalahan
pada saat pengukuran dapat mempengaruhi
validitas, faktor luar gizi (penyakit, genetik)
dapat menurunkan sensitivitas pengukuran
antropemetri. Cara penilaian status gizi:
Indeks massa tubuh (imt) (body mass indeks =
BMI)
BMI = Berat badan (kg)
Tinggi badan (m) x tinggi badan (m)
Tabel. Nilai ambang batas dibedakan

menurut jenis kelamin:
Kasifikasi Wanita Laki-laki

Kurang/kurus < 20,1 < 18,7
Normal 20,2 – 25 18,8 –

23,8
Nilai rata-rata

yang dapat
diterima

22 20,8

(Sumber : Nurhasan, 2007)

Adapun teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yakni:
1. Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani

mahasiswa dilakukan tes kesegaran jasmani
menurut Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
(TKJI).

2. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur
kemampuan dan kesanggupan fisik seorang
mahasiswa. Rangkaian tes TKJI ini terdiri atas
5 butir tes yaitu: (lari 60 M, gantung siku
tekuk, baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari
1200 M

Tabel. Norma TKJI (Untuk Putra dan Putri )
No Jumlah

nilai
Klasifikasi

Kesegaran jasmani
1 22-25 Baik sekali (BS)
2 18-21 Baik (B)
3 14-17 Sedang (S)
4 10-13 Kurang (K)
5 5-9 Kurang sekali (KS)

(Sumber : Nurhasan, 2007)
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Data yang diperoleh kemudian
dianalisis dengan teknik korelasi product
moment dengan terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas. Rumus korelasi product moment
tersebut dapat dilihat di bawah ini.

  
       







2222 yyNxxN
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Keterangan:
X = Data Status Gizi
Y = Data Tingkat Kesegaran Jasmani
N = Jumlah Sampel
rxy = Koefisien Korelasi

HASIL PENELITIAN
1. Tingkat Kesegaran Jasmani Mahasiswa

PORKES UPP
Berdasarkan data dari 21 orang Mahasiswa
PORKES UPP didapatkan skor tertinggi
adalah 19 dan skor terendah yaitu 13.
Sedangkan, berdasarkan data kelompok
untuk variabel tingkat kesegaran jasmani
diperoleh nilai rata-rata hitung (mean)
adalah 15.81 dan simpangan baku (standar
deviasi) adalah 1.69. Selanjutnya distribusi
frekuensi kategori data tingkat kesegaran
jasmani Mahasiswa PORKES UPP
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.

Tabel. Distribusi Tingkat kesegaran jasmani
Kelas

Interval
Frekuensi

absolut
Frekuensi
relatif (%)

Kategori

22-25 0 0 Baik sekali
18-21 4 19.05 Baik
14-17 15 71.43 Sedang
10-13 2 9.5 Kurang

5-9 0 0
Kurang
Sekali

Jumlah 21 100%

2. Status Gizi Mahasiswa Putra
Berdasarkan hasil tes status gizi
Mahasiswa PORKES UPP yang dilakukan
terhadap 21 orang mahasiswa putera,
didapatkan skor tertinggi  adalah 36.02 dan
skor terendah yaitu 23.12. Berdasarkan
data kelompok tersebut diperoleh nilai
rata-rata hitung (mean) adalah 29.87, dan
simpangan baku (standar deviasi) adalah
sebesar 3,23. Selanjutnya distribusi hasil
data status gizi m Mahasiswa PORKES
UPP tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel. Distribusi Status Gizi

Kelas
Interval

Frekuensi
Absolut

Frekunsi
Relatif (%)

Kategori

>23.9 0 0 Gemuk
18.8-23.8 6 28.6 Normal

<18.7 15 71.4 Kurus

Jumlah 21 100%

3. Analisis dan Hasil Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini adalah terdapat hubungan yang berarti
(signifikan) antara status gizi dengan
tingkat kesegaran jasmani Mahasiswa.
Untuk mengetahui besarnya koefisien
korelasi antara status gizi dengan tingkat
kesegaran jasmani, dilakukan analisis
korelasi product moment dan untuk
menguji keberartian (signifikan) koefisien
korelasi dilanjutkan dengan uji t korelasi.
Hasil analisis korelasi antara status gizi
dengan tingkat kesegaran jasmani
Mahasiswa putra diperoleh rhitung 0,739 >
rtabel 0,433 dan, artinya terdapat hubungan
yang berarti (signifikan) antara status gizi
dengan tingkat kesegaran jasmani
Mahasiswa putra.

PEMBAHASAN
Hipotesis yang diajukan di dalam

penelitian ini adalah  Terdapat hubungan yang
signigfikan (berarti) antara status gizi dengan
tingkat kesegaran jasmani mahasiswa.
Berdasarkan analisis data koefisien korelasi
antara status gizi dengan tingkat kesegaran
jasmani untuk mahasiswa putera diperoleh
rhitung 0,483 > rtabel 0,468, artinya terdapat
hubungan yang signifikan antara status gizi
dengan tingkat kesegaran jasmani mahasiswa
putera.

Menurut Khumaidi (1994:6) status
gizi adalah “keadaan seseorang yang
diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan
penggunaan zat gizi dari makanan dalam
jangka waktu yang lama. Salah satu parameter
penting dalam menentukan status kesehatan
manusia, khususaya yang berhubungan
dengan status gizi yaitu bobot atau berat badan
seseorang". Kesegaran jasmani diartikan oleh
Sadoso (1980:105) adalah “kemampuan
seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-
hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang
berlebihan untuk menikmati waktu
senggangnya dan untuk keperluan mendadak".

Dari kutipan di atas, dapat
disimpulkan bahwa arti kesegaran jasmani
dalam penelitian ini adalah kemampuan
mahasiswa dalam menyelasaikan atau
menunaikan tugasnya sehari-hari dengan
gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan
untuk menikmati waktu senggangnya dan
untuk keperluan mendadak. Misalnya saja
dalam melakukan tugas-tugas belajar, baik di
sekolah maupun dirumah atau dalam
melakukan tugas-tugas fisik seperti
berolahraga, bermain dan sebagainya tanpa
mengalami kelelahan yang berarti.
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Selanjutnya mereka masih dapat mengisi
waktu senggangnya atau untuk keperluan
mendadak lainnya.

Dari temuan di atas, dapat diartikan
secara garis besar tingkat kesegaran jasmani
mahasiswa memang rendah. Rendahnya
tingkat kesegaran jasmani mahasiswa
PORKES UPP tersebut salah satu faktor
penyebabnya adalah status gizi mereka belum
baik atau status gizi mereka yang Di samping
itu ada faktor lain yang mempengaruhi tingkat
kesegaran jasmani mahasiswa tersebut,
diantaranya adalah usia, latihan, kebiasaan
mahasiswa dalam berolahraga atau beraktifitas
fisik,  sarana dan prasarana , lingkungan yang
bersih, istirahat yang cukup, sosial ekonomi
orang tua mahasiswa dan sebagainya. Untuk
itu perlu kiranya bagi orang agar memberikan
kesempatan dan kebebasan anak dalam
bermain dan beraktifitas olahraga, karena
melalui latihan-latihan olahraga dan aktivitas
bermain dapat memelihara dan meningkatkan
kesegarana jasmani mereka.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat kita
simpulkan bahwa :
1. Tingkat kesegaran jasmani mahasiswa

PORKES UPP yaitu dalam kondisi sedang,
dengan rata-rata 15,81.

2. Tingkat status gizi mahasiswa mahasiswa
PORKES UPP yaitu dalam kondisi
kurung/kurus dengan rata-rata 18.1.

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara
status gizi dengan tingkat kesegaran
jasmani mahasiswa PORKES UPP, dengan
diperoleh rhitung 0,739 > rtabel 0,433.

SARAN
Beradasarkan kepada kesimpulan dalam
penelitian ini, maka disarankan kepada:
1. Dosen untuk memberikan pengertian dan

pemahaman pada mahasiswa tentang
pentingnya status gizi, karena status gizi
dapat mempengaruhi tingkat kesegaran
jasmani.

2. Dalam memberikan materi perkuliahan
praktek dalam bentuk permainan agar
mahasiswa aktif berlatih dan bermain,
karena hal ini dapat meningkatkan
kesegaran jasmani mereka.

3. Pihak kampus, agar memberikan
sosialisasi kepada orang tua tentang
pengetahuan ilmu gizi dengan bekerjasama
dengan instansi terkait.

4. Mahasiswa agar lebih rajin dan serius
dalam beraktifitas fisik seperti berolahraga
dan bermain dengan teman sebaya,
sehingga tingkat kesegaran jasmani
menjadi lebih baik.
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PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI HAND OUT
MATAKULIAH TERMODINAMIKA

BERBASIS COLLABORATIVE LEARNING
Zulhelmi1

(emi_zain@yahoo.co.id)
1Program Studi Pendidikan Fisika, FKIP,UR

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, efektivitas dan praktikalitas dari Hand
out Termodinamika yang dikembangkan Jenis penelitian ini adalah Research And Development yang terdiri
dari tiga tahap yaitu analisis kebutuhan, merancang prototipe, dan implementasi.Tempat penelitian
laboratorium Pendidikan Fisika PMIPA FKIP UR. Subjek uji coba sebanyak 38 0rang mahasiswa Program
Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2013. Rancangan uji coba menggunakan one short case study design. Analisis
data yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk menentukan validitas, efektivitas dan praktikalitas Hand
Out Termodinamika. Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan validitas Hand out Termodinamika rata-rata
3,43 pada kategori valid. Aktivitas mahasiswa selama pembelajaran tiap pertemuan untuk rata-rata masing-
masing indikator tinggi, artinya Hand Out  efektif digunakan dalam perkuliahan Termodinamika. Respon
mahasiswa terhadap Hand Out Termodinamika 90,09 % pada kategori sangat tinggi dan 94,58 % mahasiswa
berminat mengikuti pembelajaran termodinamika dengan model collaborative learning berbantuan Hand Out,
berarti Hand out praktis digunakan dalam perkuliahan Termodinamika. Dari hasil analisis data dapat
disimpulkan Hand Out termodinamika yang dikembangkan, valid, efektif dan praktis.

Kata Kunci : Hand Out, Termodinamika, Valid, Praktis, Efektif

PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai arti yang

lebih luas dari sekedar upaya pengajaran. Pasal 1
ayat I UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 memberi arti
pendidikan sebagai “Usaha sadar untuk menyiapkan
peserta didik melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya dimasa
yang akan datang”. Ini sejalan dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia,(KKNI)( (Sahilah,
2013), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi
kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta
pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor.

Banyak jurusan dan program studi yang ada
di FKIP UR Pekanbaru sebagai sebuah LPTK. Salah
satunya Program Studi Pendidikan Fisika Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(PMIPA). Hakikat dari pendidikan MIPA adalah
sebagai suatu kumpulan mata pelajaran harus di
pandang sebagai alat pendidikan yang potensial dan
dapat memberikan tuntunan nyata untuk
mewujudkan manusia Indonesia yang utuh
(Kurikulum MIPA LPTK Program SI, 2010).

Termodinamika merupakan salah satu
mata kuliah pemantapan materi fisika dengan bobot
SKS 3 yang disajikan kepada mahamahasiswa
semester IV. Mata kuliah ini menuntut prasyarat
mahamahasiswa harus sudah mengambil mata kuliah
Fisika Dasar I dan II serta mata kuliah Fisika
Matematika. Termodinamika sebagai bagian dari
fisika dinyatakan bahwa fisika dapat dianggap
sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha
menguraikan serta mengungkapkan hukum-hukum

alam dan kejadian dalam alam dengan gambaran
menurut pikiran manusia, maka itu fisika selalu
dalam proses yang terus berkembang. Oleh sebab itu
mahasiswa harus dilatih untuk dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang ada di fisika sesuai dengan
pengetahuan dan pemahamannya, apalagi
Termodinamika merupakan ilmu empirik. Artinya
setiap saat akan berubah dan berkembang dalam
bentuk produk teknologi.Dosen pengasuh mata
kuliah Termodinamika ini sangat merasakan
kekurang mampuan mahasiswa dalam menguasai
konsep ataupun mengaplikasikan konsep dalam
pemecahan soal-soal termodinamika. Ini ditunjukkan
oleh nilai akhir rata-rata mahasiswa yang kurang
memuaskan.karena pada T P 2013/2014 lebih 40%
dari mereka memperoleh nilai C, D bahkan hanya
dua orang yang mendapat nilai A. Mengapa hal ini
sampai terjadi? Selama dosen  mengajar
Termodinamika gejala yang terlihat adalah adanya
kecendrungan yang pasif dari mahasiswa dalam
mengikuti perkuliahan.Hal ini ditunjukkan oleh
kebiasaan mahasiswa mencatat habis apa yang ada
di papan tulis bahkan ketika dosen sedang
menerangkan dan diam bila diberi kesempatan untuk
bertanya. Disamping itu bila diberi tugas (PR) masih
terlihat mereka kasak kusuk dalam mencontek hasil
pelajaran kawannya sebelum perkuliahan dimulai.
Terlihat juga bila diberi latihan di dalam kelas yang
agak berbeda sedikit dari contoh soal yang sudah
ada, mereka sulit atau tidak dapat
menyelesaikannya. Penyebab ini muncul dari
berbagai faktor juga, karena keterbatasan sarana
yang ada terutama buku referensi matakuliah
Termodinamika (Buku teks), dan kecendrungan
dosen mengajar dengan metoda kulponsi (kuliah
mimbar yang diselingi dengan responsi) sebagai
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metoda yang paling gampang diterapkan, tanya
jawab dan tugas rumah. Menurut Nur (2010) siswa
(mahasiswa) yang di ajar dengan perilaku klaksial
dan menerapkan metoda konvensional jarang dapat
mengeneralisasikan pembelajaran mereka pada
situasi yang baru. Karena pada metode ini
mempunyai kelemahan yaitu kurangnya interaksi
antara sesama mahasiswa dan tidak dapat
meningkatkan keterampilan berpikir kritis
mahasiswa. Oleh karena itu dirasa perlu untuk
mengembangkan perangkat pembelajaran meliputi
Hand out sebagai bahan referensi bagi mahasiswa
dalam menmbantu perkuliahan, karena tujuan dari
hand out adalah untuk memperlancar dan
memberikan bantuan informasi atau materi
pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa.

Buku teks (Teks Books) dalam matakuliah
Termodinamika adalah salah satu bahan belajar
mahasiswa yang berisi materi perkuliahan yang telah
disusun berorientasi pada struktur dan urutan
berdasarkan bidang ilmu (content oriented). Buku
teks yang merupakan suatu sumber ajar ini memiliki
fungsi sebagai alat komunikasi antara dosen dan
mahasiswa agar materi perkuliahan dapat
tersampaikan dengan baik (teaching oriented) .
Namun sangat jarang  buku teks dipergunakan untuk
belajar mandiri, karena buku teks memang tidak
dirancang untuk itu. Buku teks dalam matakuliah
Termodinamika yang tersedia baik di perpustakaan
UR, maupun di perpustakaan FKIP atau Prodi
Pendidikan Fisika sangat terbatas, sehingga tak
jarang mahasiswa hanya mengharapkan informasi
materi perkuliahan Termodinamika dari dosen saja
saat tatap muka. Oleh karena itu ,dosen dituntut
untuk mampu mengembangkan bahan ajar dan pada
tahap awal dapat  berupa Hand out. Hand out dapat
digunakan untuk membantu mahasiswa dan dosen
dalam perkuliahan, sehingga dosen tidak perlu
terlalu banyak menyajikan materi di dalam kelas.
Hal ini akan berdampak positif ,yaitu dosen
memiliki lebih banyak waktu untuk memberikan
bimbingan kepada mahasiswa dan mahasiswa
terbantu dalam proses belajar mengajarnya.,
sehingga mahasiswa tidak terlalu tergantung kepada
dosen.

Tujuan penelitian ini adalah menentukan
validitas, efektivitas dan praktikalitas Hand out
matakuliah Termodinamika berbasis collaborative
learning yang dikembangkan di Program studi
Pendidikan Fisika FKIP UR. Kontribusi yang
diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Terkembangkannya Hand Out matakuliah
Termodinamika berbasis collaborative
learning yang valid, efektif dan praktis
dan dapat digunakan dosen Termodinamika
di Program studi Pendidikan Fisika FKIP
UR.

2. Membantu mahasiswa Program studi
Pendidikan Fisika dalam mendapatkan

salah satu sumber belajar, agar mudah
mengikuti perkuliahan Termodinamika

KAJIAN PUSTAKA
Hand out menurut Badan Pengembangan

Akademik Universitas Islam Indonesia (2009)
Handout atau HO adalah “segala sesuatu” yang
diberikan kepada mahasiswa ketika mengikuti
kegiatan perkuliahan. HO dimaksudkan untuk
memperlancar dan memberikan bantuan informasi
atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi
mahasiswa.
Prastowo menungkapkan (2011) handout adalah
bahan pembelajran yang sangat ringkas. Bahan ajar
ini bersumber dari beberapa literatur yang relevan
terhadap kompetensi dasar dan materi pokok yang
diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini
diberikan kepada peserta didik guna memudahkan
mereka saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan
demikian bahan ajar ini tentunya bukanlah sesuatu
bahan ajar yang mahal, melainkan ekonomis dan
praktis. Selanjutnya Slirawati (2010) mengatakan
Handout merupakan bahan ajar yang dituangkan
secara ringkas yang berguna sebagai pegangan
dalam pembelajaran. Dengan adanya handout guru
(dosen) membantu peserta didik (mahasiswa) dalam
mengikuti pembelajaran secara lebih terarah dan
terfokus, karena handout adalah sejenis kisi-kisi
materi ajar yang akan disampaikan guru (dosen).

Berdasarkan pengertian diatas dapat
diketahui bahwa handout termasuk media atau bahan
pembelajran cetak yang diberikan oleh guru (dosen)
kepada siswa (mahasiswa) saat mengikuti pelajaran
yang berguna untuk mempermudah siswa
(mahasiswa) dalam memperoleh informasi dan
merupakan bahan ajar yang praktis dan ekonomis.
Guru (dosen) yang terbiasa berpikir dengan alur
pikir yang runtut dapat dengan mudah menulis
handout ketika akan mengajar. Hal ini karena
handout berisi pokok-pokok pikiran utama dari
materi ajar yang disampaikan. Adapun beberapa hal
yang perlu diperhatikan ketika membuat handout,
yaitu :
1. Berisi materi-materi yang pokok saja, bukan
uraian detail materi.
2. Biasanya dibuat untuk tiap bab / materi pokok /
pokok bahasan.
3. Bukan dibuat untuk setiap kali pertemuan,

karena handout bukan rencana pembelajaran.
4. Dapat disajikan dalam bentuk transparansi,

power point dengan LCD, atau dalam bentuk
cetak.

5. Meski ringkas, handout mampu memberikan
informasi penting tentang bahan ajar tersebut.

Sedangkan fungsi Hand Out menurut
Steffen dan Peter Ballstaedt dalam Prastowo (2011)
antara lain:
1. Membantu peseta didik (mahasiswa) agar tidak
perlu mencatat
2. Sebagai pendamping penjelasan pendidik
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3. Sebagai bahan rujukan peserta didik
(mahasiswa)
4. Memotivasi peserta didik (mahasiswa) agar
lebih giat belajar
5. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan
6. Memberi umpan balik.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui
bahwa handout memiliki fungsi yang sangat penting
dalam pembelajaran, diantara fungsi-fungsi diatas
semua mengacu pada kemudahan siswa (mahasiswa)
untuk mendapatkan informasi saat mengikuti
pembelajran, sehingga dengan demikian tujuan
pembelajaran akan lebih mudah tercapai.

Adapun komponen Dari Hand Out menurut
Badan Pengembangan Akademik Universitas Islam
Indonesia (2009) terdiri dari:
1. Identitas handout: Nama fakultas, jurusan/prodi,

kode mata kuliah, nama mata kuliah, pertemuan
ke, handout ke, jumlah halaman dan mulai
berlakunya handout.

2. Materi pokok/materi pendukung perkuliahan
yang akan disampaikan; kepedulian, kemauan
dan keterampilan dosen dalam menyajikan ini
sangat menentukan kualitas HO.

Sedangkan Jenis handout menurut teras
Fisika (2012) dibagi berdasarkan karakteristik mata
kuliah yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
handout mata kuliah praktek dan non praktek.
Matakuliah Termodinamika sebagai salah satu mata
kuliah teori (non praktek) hendaklah
mengembangkan Hand  Out dengan memperhatikan:
a. Acuan handout adalah SAP.
b. Format handout 1). Bebas (slide, transparansi,

paper based), dan dapat berbentuk narasi
kalimat tapi singkat atau skema/flowchart dan
gambar. 2). Tidak perlu pakai header maupun
footer untuk setiap slide cukup yang halaman
pertama saja.

c. Content handout: Overview materi dan Rincian
materi.

Adapun langkah-langkah penyusunan Hand
Out. menurut Prastowo (2011) adalah sebagai
berikut:

1. Lakukan anlisis kurikulum
2. Tentukan judul handout dan sesuaikan dengan

kompetensi dasar serta materi pokok yang
akan dicapai.

3. Kumpulkan refrensi sebagai bahan penulisan
usahakan refrensi yang digunakn terkini dan
relevan dengan materi pokoknya.

4. Dalam menulis, usahakan agar kalimat yang
digunakan tidak terlalu panjang.

5. Evaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca
ulang.
6. Perbaiki handout sesuai dengan kekurangan-
kekurangan yang ditemukan.
7. Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat

memperkaya materi handout, misal buku,
majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian.

Hand out matakuliah Termodinamika
dirancang berdasarkan kurikulum yang ada dan
memperhatikan juga kondisi mahasiswa dengan
asumsi bahwa mahasiswa mempunyai tingkat
heterogenitas yang tinggi antara satu sama lain.
Artinya mahasiswa memiliki perbedaan antara satu
dengan lainnya, baik dalam hal kemampuan
akademis, pengalaman belajar,  kemauan belajar,
tujuan belajar rmaupun gaya belajar. Hal ini harus
menjadi pertimbangan bagi dosen dalam
mengembangkan Hand out yang bersifat fleksibel.
Hand out matakuliah Termodinamika yang baik
akan disusun dengan ketentuan: a) menimbukkan
minat baca mahasiswa, b) dirancang untuk
digunakan mahasiswa, c) menjelaskan tujuan
perkuliahan, d) disusun berdasarkan pola belajar
yang fleksibel, e) struktur materi berdasarkan
kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang
akan dicapai, f) mengakomodasi kesukaran belajar
serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk berlatih, g) selalu memberikan rangkuman, h)
gaya bahasa komunikatif dan semi formal serta, i)
kepadatan materi tergantung kebutuhan mahasiswa
(Panen,1997) .

Penerapan Hand Out dalam perkuliahan
Termodinamika berbasis kepada model
Colaborative learning yaitu sebuah model
pembelajaran yang menitikberatkan kepada
kerjasama dan saling ketergantungan positif antara
sesama anggota kelompok sebagaimana yang
diungkapkan oleh Abadi (2008) Collaborative
Learning adalah Proses belajar kelompok dimana
setiap anggota menyumbangkan informasi,
pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan
keterampilan yang dimilikinya, untuk secara
bersama-sama saling meningkatkan pemahaman
seluruh anggota. Sedangkan Felder, R.M (dalam
Djoko Apriono, 2011) collaborative learning adalah
suatu proses kerja kelompok di mana anggota
mendukung dan bersandar pada satu sama lain untuk
mencapai tujuan yang disetujui. Collaborative
learning dapat menyediakan peluang untuk menuju
pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini di lakukan di

Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UR dengan
jangka waktu dari bulan Juni sampai November
2015 . Jenis penelitiannya adalah research and
development yaitu penelitian yang menghasilkan
produk tertentu dan menguji keefektifan produk
(Sugiyono,2010).  Kegiatan penelitian meliputi tiga
tahap, yaitu analisis kebutuhan, merancang
prototipe, dan implementasi. Kegiatan penelitian
diawali dengan analisis kebutuhan yang meliputi:
menganalisis Kompetensi Dasar materi
Termodinamika, mereviu  literatur tentang bahan-
bahan ajar Teks Books) materi Termodinamika.
Berdasarkan hasil analis dirancang prototipe Hand
Out materi Termodinamika untuk 5 (lima) kali tatap
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muka. Draf prototipe Hand Out materi Matakuliah
Termodinamika akan divalidasi oleh 3 (tiga) orang
pakar pendidikan fisika  sebagai team ahli. Kegiatan
validasi dilakukan dalam bentuk tertulis dan diskusi
sampai tercapai suatu kondisi yang mana para
validator  berpendapat bahwa Hand out yang
dikembangkan sudah valid . Setelah proses validasi
dengan validator, dilakukan revisi terhadap Hand
Out Matakuliah Termodinamika berbasis
collaborative learning. Hand Out matakuliah
Termodinamika berbasis collaborative learning
yang telah dikembangkan diimplementasikan di
kelas oleh peneliti untuk melihat efektivitas dan
praktikalitas dari Hand Out tersebut. Sabjek
penelitian saat implementasi adalah mahasiswa
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UR angkatan
2013 yang berjumlah 38 orang. Bentuk penelitian
yang digunakan pra eksperimen dengan rancangan
one shot case study seperti gambar berikut
Treatment Observasi

X                                        Y

Gambar 1. Disain Implementasi Hand Out
Termodinamika   Berbasis Collaborative
Learning

Teknik pengumpulan data adalah teknik
angket , dan observasi. Teknik angket digunakan
oleh validator  saat menilai/memvalidasi hand out
yang dikembangkan. Teknik  observasi untuk
mengamati aktivitas mahasiswa selama
pembelajaran Termodinamika dengan menggunakan
Hand Out berbasis collaborative learning untuk
melihat efektivitas pembelajaran, sedangkan untuk
meninjau praktikalitas dari Hand out uang
dikembengkan dengan cara memberikan angket
respon mahasiswa terhadap Hand Out yang
dikembangkan yang dikaitkan dengan pembelajaran
berbasis kolaboratif..

Teknik analisis data adalah dengan
analisis deskriptif  meliputi penilaian validitas Hand
Out  untuk melihat tingkat ke validan dari Hand Out
tesebut dan aktivitas pembelajaran untuk meninjau
sejauhmana efektivitas dari Hand out tersebut serta
respon mahasiswa. Langkah-langkah analisis data
validitas Hand Out adalah.
1. Melakukan rekapitulasi data penilaian

kevalidan Hand out kedalam tabel yang
meliputi: aspek a).kelayakan isi, b) penyajian,
dan c) bahasa dari nilai validasi  masing-
masing validator.

2. Menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari
semua validator untuk setiap aspek

3. Menentukan nilai validitas (Va) Hand out  dari
semua aspek dengan rumus

Validitas Hand Out =
∑

Kriteria mengambil keputusan dipakai ketentuan
berikut ini:

Tabel 1. Kriteria Validitas Hand Out
Termodinamika
No. Interval Nilai

Validasi
Kategori validitas

1 1,00 ≤  Va < 1,75 Tidak valid
2 1,75 ≤  Va < 2,50 Kurang valid
3 2,50 ≤  Va < 3,25 Cukup valid
4 3,24 ≤  Va < 4,00 Valid

Kriteria penarikan kesimpulan adalah Hand
Out memiliki derajat validitas  yang baik jika
minimal tingkat validitas yang dicapai adalah  valid.

Penilaian dari aktivitas  respon mahasiswa
selama pembelajaran Termodinamika dengan
menggunakan Hand Out yang sudah dikembangkan
berbasis collaborative Learning dengan teknik
persentase yakni

P =
∑ ∑ x 100 %

Kriteria mengambil keputusan dipakai ketentuan
berikut ini:
Tabel 2. Kriteria Aktivitas dan Respon

Mahasiswa Dalam Pembelajaran
Dengan Menggunakan Hand Out
Termodinamika   berbasis
Collaborative Learning

No. Interval Skor
Aktivitas /Respon

Mahasiswa

Kategori Aktivitas/
Respon

1 0 ≤  P < 25 Rendah
2 25 ≤  P < 50 Sedang
3 50 ≤  P < 75 Tinggi
4 75 ≤  P ≤ 100 Sangat Tinggi

Kriteria penarikan kesimpulan adalah Hand
Out memiliki efektivitas dan praktikalitas  yang baik
jika minimal kategori aktivitas / respon minimal
tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hand out merupakan salah satu sumber

belajar mahasiswa yang dapat dipergunakan menjadi
acuan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar
baik di kelas maupun belajar mandiri. Dalam hal ini
Hand Out Termodinamika yang dikembangkan
dipergunakan mahasiswa Program Studi Pendidikan
Fisika pada semester 2 berorientasi collaboratif
learning

1. Validitas Hand Out Termodinamika
Validasi Hand Out Termodinamika

berbasisi collaboratif learning yang dikembangkan
dilakukan oleh Dosen Program Studi Pendidikan
Fisika FKIP UR diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 3. Hasil Validasi Hand Out
Termodinamika Berbasis Collaborative Learning

Hand Out
Rata- Rata Skor Validator (%)

Rata-Rata

I II III

I 3,53 3,22 3,55 3,43

II 3,54 2,98 3,74 3,42

III 3,57 3,08 3,88 3,51

IV 3,53 3,07 3,42 3,34

V 3,47 3,08 3,79 3,45

Rata-Rata 3,53 3,09 3,68 3,43

Kategori Valid
Cukup
Valid

Valid Valid

Berdasarkan hasil analisis data yang
diperoleh pada Tabel 3, terlihat bahwa validitas dari
Hand Out Termodinamika berbasis collaborative
learning yang dikembangkan berkategori valid.

Efektivitas dari Hand out yang
dikembangkan dinilai dari aktivitas mahasiswa saat
pembelajaran yang menggunakan Hand out
Termodinamika  dengan menerapkan  model
collaborative learning. Hasil analisis data dapat
dilihat dari Tabel 4

Tabel 4. Hasil Analisis Aktivitas Mahasiswa Selama
Pembelajaran Dengan Menggunakan
HO Termodinamika Berbasis
Collaborative Learning

N
o
.

Indik
ator

Aktiv
itas

Skor Aktivitas Mahasiswa
Perte
muan

I

Pertem
uan II

Perte
muan

III

Perte
muan

IV

Perte
muan

V
% K % K % K % K % K

1
.

Dudu
k
Aktif
dalam
kelo
mpok

78
,9

S

T

89
,8

S
T

8
4
,
2

S
T

99
,0

S

T

85
,3

S

T

2
.

Mem
baca
HO

59
,4

T 97
,3

S
T

9
8
,
9

S
T

10
0

S

T

99
,5

S
T

3
.

Disku
si
sesuai
colla
borati
ve
learni
ng

92
,8

S
T

96
,3

S
T

1
0
0

S
T

10
0

S
T

78
,4

S
T

4
.

Menu
liskan
hal-
hal
yang
releva
n
denga
n
kbm

41
,3

S 21
,6

R 4
8
,
2

S 41
,3

S 33
,0

S

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa
rata- rata aktivitas mahasiswa selama pembelajaran
dengan menggunakan Hand Out Termodinamika
berbasis collaborative learning adalah tinggi.
Artinya Hand Out yang dikembangkan efektif
digunakan dalam matakuliah Termodinamika di
Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UR.
Aktivitas yang rendah pada indikator menulis yang
relevan adalah karena tiap mahasiswa dibekalkan
dengan Hand out Termodinamika dan mereka
terlihat asik berdiskusi

Respon subjek penelitian terhadap Hand
Out yang dikembangkan diperoleh hasil seperti
yang tertera dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Respon Mahasiswa
Terhadap Hand Out Termodinamika

No. Indikator Jumlah
Subjek

(%)

Kategori

1. Senang 100 Sangat
Tinggi

2. Baru 72,97 Tinggi
3. Baik 97,30 Sangat

Tinggi
Rata-Rata (%)

90,09
Kategori Sangat Tinggi

Hasil analisis data di atas menunjukkan
bahwa subjek penelitian (mahasiswa) merespon
positif terhadap Hand Out Termodinamika yang
dikembangkan. Hal ini juga didukung dengan data
yang diperoleh tentang berminat tidaknya subjek
penelitian terhadap pembelajaran dengan
menggunakan Hand Out Termodinamika sebagai
sumber belajar, ternyata 94,59 % dari mereka
menyatakan berminat terhadap pembelajaran.
Artinya Hand Out Termodinamika yang
dikembangkan ini praktis digunakan oleh
mahasiswa..

Dari masukan yang diberikan oleh validator
dan mahasiswa ada beberapa kelemahan yang
terdapat di dalam Hand Out Termodinamika yang
dikembangkan dan harus diperbaiki yaitu:

a. Penggunaan gambar masih kurang,
sehingga terlihat urian materi terlihat
bersifat abstrak dan untuk gambar yang
sudah ada perlu diperjelas lagi.
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b. Hand out yang belum ada kunci jawaban
latihan agar dilengkapi.

c. Ada beberapa ilustrasi dan gambar yang
diberikan dalam Hand out Termodinamika
belum dijelaskan dan juga ada gambar yang
belum menunjukkan konsep secara utuh
,misalnya gambar pada Hand out III,

d. Sebaiknya pemberian Hand out
Termodinamika sepekan sebelum
pelaksanaan perkuliahan agar mahasiswa
dapat mempelajarinya terlebih dahulu

KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil analisis data dari validator dan

aktivitas serta respon mahasiswa terhadap Hand Out
termodinamika berbasis collaboratif learning yang
dikembangkan diperoleh temuan-temuan sebagai
berikut:

1. Rata-rata validitas Hand Out
termodinamika yang dinilai oleh
validator berkategori Valid (3,43).

2. Rata-rata aktivitas mahasiswa setiap
pertemuan menunjukkan kategori
sangat tinggi, kecuali pada aktivitas
menulis yang relevan dengan kbm

3. Rata-rata respon siswa terhadap Hand
Out Termodinamika sangat Tinggi
(90,09 %).

Berdasarkan temuan-temuan di atas dapat
disimpulkan bahwa Hand out Termodinamika
berorientasi model colaborative learning yang
dikembangkan, valid, efektif dan praktis. Artinya
Hand Out Termodinamika yang dikembangkan
dapat digunakan sebagai pegangan mahasiswa dalam
perkuliahan Termodinamika.

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada
peneliti lain untuk kiranya dapat mengembangkan
Hand out untuk matakuliah lain, bila sekiranya buku
teks yang tersedia terbatas dengan memperhatikan
syarat-syarat pengembangan Hand Out yang baik
serta dapat pula mmengimplementasikannya dengan
model-model pembelajaran inovatif.
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Abstract
This paper investigated about figurative language of Poetry Sajak Putih by Chairil Anwar. Figurative langguage
is the important part in a poem. it gave the sense deeply.The research was descriptive qualitative. The data was
colected by using Non Partipant Observation. The object of this research was the poem of Chairil Anwar. The
researcher analized the data by comprehending the poem and relating to the theory of figurative language such
as metaphor, simile, personification, paradox, synecdoche, symbol and hyperbole. The result of the research
show that figurative language is the important element in the process of comprehending the meaning of poem.
Poem tells and describe about the happiness, sadness, darkness of life.

Keywords: Figurative Language, Poem, Descriptive Qualitative.

INTRODUCTION

Literature was thought of as embodying a
static, convoluted kind of language, far removed
from the utterances of daily communication
(Joanne Collie and Stephen Slater: 1987:2).
Literature is one kind of arts that is expressed
human’s mind and feeling. It contains esthetic
language, fine thinking, and deep messages. Author
usually uses good diction in his literature products
to make readers or listeners feel it by heart, not
only in their eyes or ears. In certain condition, an
author makes special literature which expresses
their heart, word by word until make good
sentences system. Each sentence is coherence and
all make a unity.

Literature genre or kind of literature can
be grouped into two groups imaginative and non-
imaginative. Imaginative contain of literature
results that are based on some things that aren’t
fact, mean while non-imaginative is based on fact
and everybody knows about it. Practically, non-
imaginative literature consists of creations like
essays, critics, biographies, autobiographies
histories. Meanwhile imaginative literature consist
of fiction (short stories, novelette, or romance),
poem (epic poem, lyric poem, and dramatic poem),
and drama (comedy drama, tragedy drama,
melodrama, and tragicomedy drama). Song lyric is
included of kind of literature because lyric is
language creation (poem) which contains of
personal feeling expression. Song lyric is like poem
but it is served in song form. It attributes are
imaginative, but nowadays, song also contain critic
to our government’s wisdom, welfare, miserable
etc

Figurative language or called figure of
speech is a change from the ordinary manner of
expression, using words in other than their literal
sense to enhance the way a thought is expressed.
According to Perrine (1963:  58), figurative
language often provides a more effective means of

saying what we mean that does direct statement.
According to Robert Diyanni (2003: 563),
Language can be classified as either literal or
figurative. When we speak literally, we mean
exactly what each word conveys; when we use
figurative language we mean something other than
the actual meaning of the words.

Broadly defined, a figure of speech is any
way of saying something other than the ordinary
way, and some rhetoricians have classified as many
as 250 separated figures. For our purposes,
however, a figure of speech is more narrowly
definable as a way of saying one thing and meaning
another, and we need be concerned with no more
than a dozen (Perrine, 1965: 54). It means that
there are several meaning from what said.

This investigation focused on several
figurative languange such as Comparative ,
Imagery and contradictory figurative language.
Each of them has a specific charecteristic and a
sense in a poetry. They give a contribution and
elaborate the idea in poetry.

a. Comparative Figurarative Language.
1. Metaphor; Metaphor is the most

popular figurative language among
others. A lot of people find it
attractive to use metaphor in their
works, because of its idea of
comparing things that naturally
unrelated. According to Frederick
(1988:  37), A metaphor is a figure of
speech which omits the comparative
term (like, as, that) and implies that
one thing is another. In our century,
Robert Frost has echoed Aristotle by
suggesting that metaphor is central to
poetry, and that, essentially, poetry is
a way of “saying one thing and
meaning another” (2008: 563).

For example: He was a lion, roaring
for food in his kitchen-jungle.
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2. Simile; Simile is defined as a figure
of speech containing a comparison.
For more understanding about simile,
Frederick (1988:  37) explains:  a
simile uses like, as, or than to express
a resemblance between two
essentially unlike entities.

For example: My daughter dances
like an angel.

3. Personification; the third comparative
language is personification. It is a
metaphor ascribing life to inanimate
objects. Personification applies
adjectives of human to inanimate
things.  According to Frederick (1988:
48), Personification is a figure that
bestows human traits on anything
non-human; it gives the attributes of a
human being to an animal, an object
or a concept.

For example: My teddy bear gave me
a hug.

4. Metonymy; The last comparison
figurative language is metonymy.
According to Frederick (1988:  48),
metonymy is a figure of speech in
which the name of one thing is
applied to another with which it is
closely associated. Metonymies are
very common in everyday speech.

For example: Give me a light.

b. Imagery figurative language

The type of this figurative
language is used for concrete object
and image that refers to real world’s
matter. There are two kinds of this
type, they are Symbol and
synecdoche.

1. Symbol; The first
imagery figurative
language is symbol. In
her book, Tirajoh
Frederick (1988:  49)
reveals that:  A symbol
is a sign that points to a
meaning beyond itself.
In this sense all words
and all signs of every
kind are symbols.

For example: When she I loved looked every
day, fresh as a rose in June.

2. Synecdoche; The second imagery
figurative language is synecdoche.

Synecdoche is a kind of figurative
language is use of a part of a thing to
stands for the whole of it, vice versa.

For example: Lend me a hand.

c. Contradictory Figurative Language.

In the last type of figurative language, there
are four kinds of contradictory figurative language.
They are: Paradox, Hyperbole, Litotes and Irony.

1. Paradox; the first contradictory figurative
language is paradox. Paradox occurs in a
statement that at first strikes us as self-
contradictory but that on reflection makes
some sense. According Frederick (1988:
49), a paradox is statement that seems at
first glance self-contradictory or opposed
to common sense.
For example: Make haste slowly.

2. Hyperbole; the second is overstatement or
hyperbole. Frederick (1988: 48) reveals
that understatement or hyperbole is an
exaggeration of fact, used for serious or
comic effect. According to Perrine (1963:
91) Hyperbole is simply exaggeration,
but exaggeration in the service of truth.
For example: I’ve told him a thousand
times.

3. Litotes; the third is litotes. Litotes is the
use of words to convey the opposite of
their literal meaning. The statement or
situation of the meaning is contradicted
by the appearance or presentation of the
idea.  For example: I know I never could.

4. Irony; the last contradictory figurative
language is irony. Perrine (1956: 93)
defined irony as saving the opposite of
what one means, is often confused with
sarcasm and with satire.
For example: He’s clever, that’s why he
got 5in English.

METHOD

This research uses a descriptive qualitative
research. Qualitative research is to show the
meaning, description of the data in its contexts and
often use words rather than numbers. According to
Richards, et.al (2002: 475) “Qualitative research is
where the data, such as a written account of what
happened during a lesson or an interview, but not in
numerical form. The researcher describe of
figurative language in poem because poem is more
interesting if is sung by singer who has certain
voice character beside song lyric also interesting.
The object of this research was the figurative
language as found in poetry. The researchers uses
descriptive analytic technique based on critical
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study and analysis qualitative data based on the
study of figurative language used in poems.

FINDINGS

A. Analysis of Figurative Language of
Poetry Sajak Putih by Chairil Anwar

SAJAK PUTIH

Bersandar pada tari warna pelangi
Kau depanku bertudung sutra senja
Di hitam matamu kembang mawar dan melati
Harum rambutmu mengalun bergelut senda

Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba
Meriak muka air kolam jiwa
Dan dalam dadaku memerdu lagu
Menarik menari seluruh aku

Hidup dari hidupku, pintu terbuka
Selama matamu bagiku menengadah
Selama kau darah mengalir dari luka
Antara kita Mati datang tidak membelah...

Karya : Chairil Anwar

1. Metaphor
a. Di hitam matamu kembang mawar dan

melati (line 3)

Roses and jasmine that blooms described
something beautiful and attractive, it's usually a red
rose of love and Jasmine white describes purity. So
in the eyes of the girl seemed sincere love,
interesting, and binding. the meaning of the
sentence shows that one identity covers other
identity.

2. Personification
a. Bersandar pada Tari warna pelangi

(line 1)

This sentences shows that the object or thing
represents human being character. It was found in
word “ tari warna pelangi” like a human being.
Generally, this charecterization was expressed by
the author for giving the deep meaning. The
meaning of this sentence implied that “pelangi” can
do the dance like human done. Honestly, it was
imposible. So, the meaning of the sentence
identified in personification figurative language.

b. Rambutmu mengalun bergelut senda (line
4)

There was a word that identified a human
charecterization. The word “mengalun” and
“bergelut”. Both of them were verb mean that there

was a subject done something. The subject should
be a human or people. In line, the author made the
sense or the meaning of the sentence like a human
activity. It can be found in the meaning the hair
could do a wave and a joke. This meaning
represented the human’s activity. So, it could
conclude that this sence was categorized in
personification figurative language.

c. Sepi menyanyi (line 5)
Actually, The word “sepi” was a noun thattake the
function as subject. A subject that will do
something as far as relate to the verb in the
sentence. But, in this case, it is possible a noun
“sepi” do sing. The word “sing” was a veb that will
be a human’s activity. So, it was clear that the
sentence above included personification figurative
language.

d. Malam dalam mendoa tiba (line5)
The sentence above brought the reader imagination
to think about the night do pray. One qustion,why
the author used the night do the pray not a human
being. One possiblity answer was a night is a good
time do the pray. There was a mistake in this
sentence was the author was not use the word
“people” do the pray. He supposed that night was a
people. It was clear that the night like a human
being; night done the pray. This explanation proof
that the meaning of the sentence above categorized
personification figurative language.

3. Hiperbole

a. Kau depanku bertudung sutra senja (line
2)

The expression above implied about the
appreciation of the author to someone. Someone
who has a special relationship. It also described
about the love and special impression. The author
used the word “sutra” to express his feeling. It
proof that the impression or the feeling was
overstatement. It has a meaning more than the real
one.

CONCLUSION

Figurative language or called figure of speech is a
change from the ordinary manner of expression,
using words in other than their literal sense to
enhance the way a thought is expressed. The
expression was not only as speech or expression
but more than thought, feeling, sense or love. The
poetry “ Sajak Putih” by Chairil Anwar was a
poetry that was written for expressing his deep
impression to someone. He expressed his love or
manner by some figurative language. They could
be seen in his poetry like metaphor, personification
and hiperbole.
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ABSTRAK
Implementation of national education based on

Pancasila and the Constitution of the Republic of
Indonesia Year 1945, serves to develop the ability and
character development as well as a dignified
civilization in order to educate the nation, which is
aimed at developing students' potentials in order to
become a man of faith and fear of Almighty God,
noble, healthy, knowledgeable, skilled, creative,
independent, and become citizens of a democratic and
responsible. To achieve these objectives the
government continues to innovate by issuing new
curriculum is the curriculum of 2013. Curriculum
2013 as a reference to improve the quality of
education in Indonesia. But the new implementation
running after some time the Education Minister issued
a circular No. 179 342 / MPK / KR / 2014 dated
December 5, 2014 on the Implementation of the
Curriculum 2013 that dismissed because it is still
immature, so the government is expected to be more
prudent in handling this issue. Minister of Education
Policy assessed cause psychological burden for
schools. Imagine, nearly all schools in major cities
have implemented the new curriculum. However, the
Minister of Education policy, some schools feel
adrift. Moreover, there are many teachers who have
not attended training curriculum in 2013, so the They
confused in its implementation. Based on interviews
that have been conducted in several schools in the
Sand Pengaraian ranging from elementary, junior
high, MAN and MTS, it was found that each school
currently uses curriculum KTSP based policy of the
city education office. They say that, actually more
like a teacher curriculum, 2013. They assess the
curriculum is simpler than the previous curriculum.
Pupils can also be more active in teaching and
learning activities. But there are some schools that
means and prasarannya inadequate, so that the
implementation of the K-13 itself becomes
efisien.Selain it from the educators are still many who
have not received training for K-13, so the majority of
teachers are still confused in menggukan K- 13 and
still many educators who do not master the
technology of information and communication.

This article is intended to provide a
foundation, reference and overview of the state of
readiness of teachers in considering the application of
the curriculum (K-13 and KTSP), as well as provide
information on teachers' perceptions of the
curriculum. This article is useful for teachers in
portrait as well as provide information on the
implementation of the curriculum (K-13 and SBC).

The method used in writing this article is to use
qualitative and descriptive study of literature. Data
obtained through the study of literature and
observation using a structured interview to sample
some of the teachers at the elementary school level,
junior and senior high schools in Rokan Hulu to
randomize sampling. After re-analyzed, the use of
curriculum in Rokan Hulu found that more teachers
agree with the curriculum in 2013 based on the
existing system in K-13, but they were found to in
Rokan Hulu itself is more efficient when using the
SBC because the school facilities and good
infrastructure does not support the implementation of
the K-13 runs perfectly. Starting from the statement
"if you want to K13, must complete infrastructure and
support, develop what is there not to upset or half-
half". Of this paper is known that the curriculum in
2013 demand for teachers at all levels of schools in
the district Rokan Hulu, but in practice advice and
inadequate infrastructure that does not yet support the
implementation of K13. Thus the authors recommend
to education observers to gradually complete
infrastructure for the implementation of K13 running
properly.

Keyword: KTSP, Kurikulum 2013 (K13)
I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Kurikulum dan isi pendidikan yang bernafaskan
nilai-nilai agama terus disempurnakan dan dibina
sesuai dengan tuntutan pembangunan, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kepentingan
serta kekhasan daerah sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan proses belajar
mengajar yang berlangsung secara timbal balik,
objektif dan terbuka untuk menumbuhkan dan
mengembangkan kreativitas dan inovasi serta
membiasakan diri mengatasi permasalahan secara arif
dan bertanggung jawab.

Baru-baru ini pemerintah membuat kurikulum
2013 sebagai acuan untuk memperbaiki kualitas

ANALISIS KESIAPAN GURU DALAM PENERAPAN KURIKULUM SEKOLAH
TINGKAT SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA PADA MATA PELAJARAN FISIKA SE-

KABUPATEN ROKAN HULU
STUDI KASUS: KTSP VERSUS KURIKULUM 2013

Sohibun M.Pd
Lecturer at faculty of physics education, Pasir Pengaraian University

bie.idsohib@gmail.com
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pendidikan di Indonesia. Tetapi pada pelaksanaannya
masih belum sempurna sehingga pemerintah harus
lebih bijak lagi.Ganti menteri ganti kurikulum.
Begitulah yang nyaris selalu terbukti. Meskipun
Mendikbud, telah mengeluarkan Surat edaran Nomor:
179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014
tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013, namun
perdebatan belum juga berakhir. Kebijakan
Mendikbud dinilai menimbulkan beban psikologis
bagi sekolah. Betapa tidak, hampir semua sekolah di
kota-kota besar telah menerapkan kurikulum baru
tersebut. Namun, dengan kebijakanMendikbud,
sebagian sekolah merasa terombang-ambing. Tak ikut
kebijakan dinas pendidikan (dispendik) kota dalam
meneruskan K-13 takut dianggap salah. Tetap
meneruskan juga khawatir seperti memaksakan diri
sekaligus tidak ada dukungan dari pusat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
di beberapa sekolah yang ada di Pasir Pengaraian
mulai dari SD, SMP, MAN dan MTS, didapatkan
bahwa masing-masing sekolah pada saat ini
menggunakan kurikulum KTSP. Merekamengatakan
bahwa, guru lebih menyukai kurikulum 2013. Mereka
menilai kurikulum tersebut lebih sederhana dibanding
kurikulum sebelumnya. Murid juga bisa lebih aktif
dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi ada sebagian
sekolah yang sarana dan prasarannya kurang memadai,
sehingga pelaksanaan dari K-13 itu sendiri menjadi
tidak efisien.Selain itu dari sisi tenaga pendidik masih
banyak yang belum mendapatkan pelatihan untuk K-
13, sehingga sebagian tenaga pendidik masih bingung
dalam menggukan K-13 dan masih banyak tenaga
pendidik yang tidak menguasai teknologi informasi
dan komunikasi.

Oleh karena itu artikel ini dibuat untuk
memberikan gambaran dan referensi bagi guru-guru
dalam mempertimbangkan penerapan dan
pelaksanaan kurikulum yang akan diterapkan
disekolah SD, SMP dan SMA Kabupaten Rokan Hulu.

II. KAJIAN TEORI
2.1 Landasan Kurikulum
2.1.1 Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan
tingkat kompetensi yang dituangkandalam kriteria
tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran
yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar proses adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan denganpelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai standar kompetensi lulusan.

c. Standar kompetensi lulusan adalah
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan
fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

e. Standar sarana dan prasaranaadalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria
minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga,
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional
pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan, dan  pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

g. Standar pembiayaan adalah standar yang
mengatur komponen dan besarnya biaya operasi
satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
dan

h. Standar penilaian pendidikan adalah standar
nasional pendidikan yang berkaitan dengan
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil
belajar peserta didik.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu
pendidikan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan
sertifikasi.Standar Nasional Pendidikan
disempurnakan secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global.Standar isi
mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi
untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan
jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat
kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender
pendidikan/akademik.

2.2 Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan
Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
Panduan ini berisi sekurang-kurangnya:

a. Model-model kurikulum tingkat satuan
pendidikan untuk SD/MI/
SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan
SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori
standar;

b. Model-model kurikulum tingkat satuan
pendidikan untuk SD/MI/
SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan
SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori
mandiri;

Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun
oleh BSNP. Panduan ini berisi sekurang-kurangnya
model-model kurikulum satuan pendidikan
keagamaan jenjang pendidikan dasar dan
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menengah.Model-model kurikulum tingkat satuan
pendidikan tersebut sekurang-kurangnya meliputi
model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila
menggunakan sistem paket dan model kurikulum
tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan
sistem kredit semester.Kurikulum tingkat satuan
pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB,
SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain
yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan
pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial
budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan
komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat
satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan
kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi
lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/ kota
yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk
SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang
menangani urusan pemerintahan di bidang agama
untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan
silabusnya untuk program paket A, B, dan C
ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan
kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan
pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.

2.5 Kurikulum 2013
Terkait kurikulum, dalam konsolidasi program dan

anggaran diketahui bahwa pemerintah melalui
kemdikbud akan mengimplementasikan kurikulum
2013 secara bertahap. Kurikulum 2013 merupakan
kelajuan dari kurikulum berbasis kompetensi yang
telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup
kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
secara terpadu. Selain itu penataaan kurikulum pada
kurikulum 2013 dilakukan sebagai amanah dari
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Presedin Nomor 5
tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka
Menengah Nasional.

Kurikulum 2013 dikembangkan untuk
meningkatkan capaian pandidikan dengan 2 strategi
utama yaitu: peningkatan efektifitas pembelajaran
pada satuan pendidikan dan penambahan waktu
pembelajaran di sekolah. Efektifitas pembelajaran
dicapai melalui 3 tahapan yaitu: efektifitas interaksi,
efektifitas penmahaman, dan efektifitas penyerapan.

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian
dari strategi meningkatkan capaian pendidikan.
Disamping kurikulum, terdapat sejumlah faktor
diantaranya: lama siswa bersekolah, lama siswa
tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis
kompetensi , buku pegengan dan peranan guru
sebagai ujung tombak pelksanaan pendidikan.

2.5.1 Keunggulan kurikulum 2013
1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan

inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang
mereka hadapi di sekolah.

2. Adanya penilaian dari semua aspek.
Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari
nilai ujian saja tetapi juga didapat dari nilai kesopanan,
religi, praktek, sikap dan lain-lain.

3. Munculnya pendidikan karakter dan
pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke
dalam semua program studi.

4. Adanya kompetensi yang sesuai dengan
tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

5. Kompetensi yang dimaksud menggambarkan
secara holistic domain sikap, ketrampilan, dan
pengetahuan.

6. Banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai
perkembangan seperti pendidikan karakter,
metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft
skills dan hard skills, kewirausahaan.

7. Hal yang paling menarik dari kurikulum
2013 ini adalah sangat tanggap terhadap fenomena
dan perubahan sosial. Hal ini mulai dari perubahan
sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional,
maupun global.

8. Standar penilaian mengarahkan kepada
penilaian berbasis kompetensi seperti sikap,
ketrampilan dan pengetahuan secara proporsional.

2.5.2 Kelemahan kurikulum 2013
1. Guru banyak salah kaprah, karena

beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu
menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal
banyak mata pelajaran yang harus tetap ada
penjelasan dari guru.

2. Banyak sekali guru-guru yang belum siap
secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena
kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, pada
kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu,
sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa
membuka cakrawala berfikir guru, dan salah satunya
dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar
merubah paradigm guru sebagai pemberi materi
menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar
kreatif.

3. Kurangnya pemahaman guru dengan konsep
pendekatan scientific

4. Kurangnya ketrampilan guru merancang
RPP

5. Guru tidak banyak yang menguasai penilaian
autentik
6. Tugas menganalisis SKL, KI, KD buku
siswa dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan
oleh guru, dan banyaknya guru yang hanya menjadi
plagiat dalam kasus ini.

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rancangan one shot case study.
Dalam rancangan ini digunakan satu kelompok subjek.
Pertama-tama dilakukan pengukuran, lalu dikenakan
pelakuan untuk jangka waktu tertentu (Suryabrata,
2003). Sesuai dengan perumusan masalah yang telah
dikemukakan dalam penelitian ini, di mana tahap
pelaksanaan penelitian ini meliputi penyajian
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pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran inkuiri.

Rancangan one shot case study tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rancangan Pretest-Posttest Control
Group Design

Dimana:   X = Perlakuan
O = Hasil

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember

2015- Maret 2016 di sekolah sekokah seKabupaten
Rokan Hulu.

3.3 Populasi dan Peubah (Variabel) Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah-

sekolah se Kabupaten Rokan Hulu. Sampel penelitian
akan dilakukan dengan teknik random sampling.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik

Wawancara, dimana data dikumpulkan dengan cara
wawancara Terstruktur dengan menggunakan
perntanyaan-pertanyaan terstruktur.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah analisis deskriptif, Analisa
deskriptif yaitu menganalisis data tentang hasil
wawancara tersetruktur dengan cara menggambarkan
hasil analisis jawaban wawancara.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis dan sistesis data menggunakan teknik

analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data hasil
wawancara yang telah dilakukan.Analisis
permasalahn dimulai dengan mengetahui apakah
kurikulum yang dipakai sekolah tersebut dalam
pelaksanaan proses pembelajaran yaitu pada semester
ganjil, Dinas Pendidikan menghimbau kepada sekolah
untuk menggunakan kurikulum 2013 ( K-13 ). Tetapi
dalam pelaksanaannya, banyak sekali kendala yang
dihadapi oleh guru maupun peserta didik sedangkan
pada semester genap, lebih dominan menggunakan
KTSP. Perbedaan kurikulum KTSP dengan K-13 dari
segi pembelajaran terdapat perubahan dalam
penyajian materi karena sebelumnya menggunakan
KTS kemudian berubah menggunakan K-13. Pada
KTSP guru yang memberikan materi kepada siswanya,
sedangkan K-13 siswa dituntut lebih aktif selama
proses pembelajaran, tetapi terdapat kendala yang
dihdapi oleh guru adalah dari buku, sarana dan
prasarana yang masih belum memadai. Sebenarnya
lebih bagus K-13 karena siswa di tuntut untuk lebih
aktif, tetapi jika sarana dan prasarananya tidak ada
bagaimana siswa dapat belajar dengan aktif.
Tanggapanguru terhadap kurikulum 2013 dilihat dari
kondisi sekolah yang sarana dan prsarananya masih
belum memadai menjadi kurang baik, karena

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, tetapi jika
dibandingkan dengan KTSP jelas lebih bagus K-13
dari pada KTSP. Selama menggunakan K-13,
perubahan yang terlihat dari siswa itu sendiri yaitu
siswa masih bingung dalam penilaiannya. Kemudian
dari sisi gurunya , karena masih ada sebagian guru
yang belum pernah mengikuti pelatihan K-13, jadi
masih ada beberapa guru yang tidak faham dalam
membahas tentang nilai tersebut dan dari sisi
siswanya pun karena tidak terbiasa dengan nilai huruf
A, B, C, D dan mereka tidak mengerti.

Kelebihan dari K-13 itu sendiri akan menonjolkan
minat dan bakat siswa, seumpama siswa berminat
dalam  bidang olahraga, sementara sekolah kita belum
lengkap dengan sarana olahraga, mau bagaimana lagi.
Seandainnya kita tonjolkan minat siswa tersebut tetapi
sarana dan prasarana sekolah tidak memenuhi,
bagaimana lagi. Sedangkan tanggapanpara guru
tentang K-13 dan KTSP sama-sama bagus, tetapi jika
dilihat dari efisiensi, ledih efisien K-13. Tetapi secara
umum untuk Kabupaten Rokan Hulu ini lebih baik
menggunakan KTSP yang lebih efisien/lebih matang.
Dari segi guru dalam memberikan materi kemudian
siswa dalam pelajar akan lebih sampai. Jika mendidik
siswa jauh lebih baik K-13, tetapi dikarenakan sarana
dan prasarananya yang kurang lengkap, jadi akan
lebih baik lagi jika menggunakan KTSP .

Kelebihan kurikulum 2013 menggunakan
pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual)
karena berfokus dan bermuara pada hakekat peserta
didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi
sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam
hal ini peserta didik merupakan subjek belajar dan
proses belajar berlangsung secara alamiah dalam
bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan
kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan.
Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan
kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan
kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan
pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu
pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-
aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal
berdasarkan standar kompetensi tertentu. Ada bidang-
bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam
pengembangannya lebih cepat menggunakan
pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan
dengan keterampilan. Lebih menekankan pada
pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif,
pendidikan karakter juga penting yang nantinya
terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi
pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan
kesemua program studi. Asumsi dari kurikulum 2013
adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota.
Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi
kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka.
Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus
dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan
dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan
kecakapan profesionalisme secara terus menerus.
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Analisis penggunaan Kurikulum di Kabupaten
Rokan Hulu didapatkan bahwa guru lebih setuju
dengan kurikulum 2013 berdasarkan sistem yang ada
di dalam K-13, tetapi mereka berpendapat bahwa
untuk di Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri lebih
efisien jika menggunakan KTSP karena sarana dan
prasrana disekolah yang tidak mendukung
pelaksanaan K-13 berjalan dengan sempurna.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Kurikulum adalah bagian penting pendidikan

dimana kualitas suatu Negara ditentukan oleh kualitas
pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional
pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan di Indonesia.
Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan
kurikulum berbasis karakter. Kurikulum 2013 sebuah
kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman,
skill, dan pendidikan berkarakter , dimana siswa
dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses
berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun
dan sikap disiplin yang tinggi.

Dalam hal ini, pendidikan adalah suatu media
penting untuk mengatur dan mengembangkan potensi
peserta didik didalam sekolah untuk lebih aktif dan
kreatif dalam menumbuhkan bakat dan minat peserta
didik di dalam perkembangan kurikulum. Sehingga
peserta didik mampu menjadi warganegara yang
produktif yang ikut berpartisipasi dalam
perkembangan dan kemajuan negaranya, khususnya
didalam dunia pendidikan. Karena, generasi muda
adalah asset bangsa yang tak ternilai. Namun,
didalamnya juga butuh kerja sama dalam penerapan
pola kurikulum yang juga tak terlepas dari
memanajemen pendidikan itu sendiri untuk
memperoleh hasil yang optimal.

5.2 SARAN
Berawal dari pernyataan “kalau mau K13, sarana

prasarana harus lengkap dan mendukung,
kembangkan apa yang ada jangan galau atau separoh-
separoh”. Dari karya tulis ini diketahui bahwa
kurikulum 2013 diminati bagi guru-guru di semua
jenjang sekolah di kabupaten Rokan Hulu, namun
dalam pelaksanaannya saran dan prasarana tidak
memadai sehingga belum mendukung terlaksananya
K13. Maka dari itu penulis merekomendasikan
kepada pemerhati pendidikan untuk melengkapi
sarana prasarana secara bertahap agar pelaksanaan
K13 berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto S., 1993, Manajemen Pengajaran, Rieneka
Cipta, Jakarta.

Akhirman. 2015. Hasil Wawancara MTS N 1
Rambah. Pasir Pengaraian: tidak diterbitkan.

Bakri. 2015. Hasil Wawancara SMP N 7 Pasir
Pengaraian. Pasir Pengaraian: tidak diterbitkan.
Dr.Suriswo. 2014. MAKALAH PELAKSANAAN

KURIKULUM 2013. Tegal:
http:///D:/MakalahKurikulum2013DWI.htm
diakses tanggal 24 maret 2015

Depdikbud., 1986, Metodologi Penelitian,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan
Tinggi.

Depdikbud., 1994, Petunjuk Pelaksanaan Proses
Belajar Mengajar, Depdikbud, Jakarta.

Depadiknas, 2003, Standar Kompetensi Pelajaran
Sains Sekolah Menengah atas, Jakarta.

Depdiknas., 2004, Kurikulum Mata Pelajaran Sains
SMP dan MTs, Depdiknas, Jakarta.

Djamarah., 1994, Prestasi Belajar dan Kompetensi
Guru, Usaha Nasional, Jakarta.

http:///partner50.my domainadvisor.com
http://D:/KURIKULUM.htm Pro-Kontra

Penghentian K-13 Belum Juga Berakhir
http://fatkoer.wordpress.com/2013/07/28/perbedaan-

kurikulum-2013-dan-ktsp/
http://smaikudus.sch.id/kurikulum.com diakses

tanggal 21 maret 2015
http://www.gubuginformasi.com diakses tanggal 21

maret 2015
http:///D:/PERBEDAAnKTSPDENGANKURIKULU

M2013.htm
Maidiyah, 1998, Metode Mengajar, Jakarta,

Gramedia.
Khairunnisa. 2015. Hasil Wawancara SD N 007

Rambah Tengah Hilir. Pasir Pengaraian:
tidak diterbitkan.

Mendikbud Nomor: 179342/MPK/KR/2014 .jakarta.5
Desember 2014.

Muslich masnur. 2007. KTSP DASAR
PEMAHAMAN DAN
PENGEMBANGAN. Malang: Bumi
Aksara.

Nasution, M., 1998, Berbagai Pendekatan Dalam
Proses Belajar Mengajar, Rineka Cipta,
Jakarta

Prasodjo, Budi., 2006, Teori dan Aplikasi Fisika,
Yudhistira, Bogor.

Sagala, Syaiful., 2005, Konsep dan Makna
Pembelajaran, Alfabeta, Bandung.

Sardiman, A.M, 2001, Interaksi dan Motivasi Belajar
Mengajar, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Silberman, M.L., 2006, Aktive Learning : 101 Cara
Belajar Siswa Aktif, Terjemahan Raisul
Muttaqien, Nusamedia, Bandung.

Slameto., 2003, Belajar dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhinya, Rhineka Cipta,
Jakarta.

Slavin, R. E., 1995, Cooperative Learning Theory,
Research and Practice, Allynd Bacon,
Boston.

304

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Sudjana, Nana ,Daeng Arifin.1987.CBSA Dalam
Proses Belajar Mengajar.Bandung. Sinar
Baru

Yotrimakasih. 2015. Hasil Wawancara MAN Pasir
Pengaraian. Pasir Pengaraian: tidak
diterbitkan.

305

Seminar Nasional
Universitas Pasir Pengaraian

ISBN: 978 602 74932 1 6



Fakhri Ras
Dosen Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau Pekanbaru
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kompetensi bahasa Inggris (TOEFL

Equivalent) mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru dan faktor-faktor yang terkait dengannya
(jenis kalamin, latar belakang ekonomi orangtua, dan jurusan di SLTA). Populasi peneltian
ini adalah mahasiswa Universitas Riau yang mengambil TOEFL Prediction pada tahun
2015/2016 – lebih kurang sebanyak 7.000,- mahasiswa. Sampelnya diambil sebesar 5% dari
total populasi yakni sebanyak 350 mahasiswa. TOEFL Prediction – di kompilasi oleh UP2B
Universitas Riau – dipakai untuk mengumpulkan data. Hasil-hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut: a) rata-rata skor TOEFL Equivalent mahasiswa Universitas Riau adalah
sebesar 372, b) rata-rata skor mahasiswi sedikit lebih tinggi (374) dibandingkan dengan rata-
rata skor mahasiswa, c) rata-rata skor mahasiswa yang ekonomi orangtuanya menengah juga
sedikit lebih tinggi (376) jika dibandingkan dengan mahasiswa yang ekonomi orangtuanya
rendah, dan d) rata-rata skor mahasiswa yang berlatar belakang ilmu pengetahuan alam (IPA)
juga sedikit lebih tinggi (378) dibandingkan dengan mahasiswa yang berlatar belakang ilmu
pengetahuan social (IPS). Implikasi dari temuan-temuan penelitian ini adalah mahasiswa
perlu mendapatkan pelatihan TOEFL Prediction yang intensif pada aspek menyimak (mini -
talk), membaca pemahaman (reading comprehension – main idea and supporting idea), dan
tatabahasa / ekspresi penulisan (sentence error).

Kata-kata kunci: Kompetensi bahasa Inggris (TOEFL Equivalent) dan faktor-faktor yang
berhubungan dengannya (jenis kelamin, ekonomi keluarga, dan jurusan di
SLTA)

A. Pendahuluan
Surat keputusan Rektor Universitas

Riau No. 65/719/AK/2004 tentang
ketentuan Pembelajaran Bahasa Inggris di
Universitas Riau merupakan titik awal dari
usaha perbaikan salah satu kompetensi
umum keahlian Universitas Riau. Mutu
kompetensi umum terutama penguasaan
pengetahuan bahasa Inggris (TOEFL
Prediction) yang dilanjutkan dengan
kemampuan penggunaan bahasa Inggris
dalam bentuk berbicara dan menulis
(speaking and writing).

Sudah lebih kurang 15 tahun
lamanya program ini dijadikan oleh
Universitas Riau (UPT Bahasa Universitas
Riau). Ia telah memberikan dampak
kepada mahasiswa strata satu (S1), strata
dua (S2), dan strata tiga (S3) untuk
penguasaan pengetahuan bahasa Inggris

itu sendiri. Universitas Riau, melalui UPT
Bahasa – menyelenggarakan pelatihan
dalam paket program yang berbentuk non
sks dalam satu rentangan waktu setara
dengan dua kredit (2 sks). Disamping itu,
mereka juga mendapatkan bahasa umum
(Bahasa Inggris I) dan bahasa Inggris
lanjutan - sesuai dengan fakultasnya
(Bahasa Inggris 2). Kedua jenis program
pembelajaran bahasa Inggris di Universitas
Riau dengan target minimal 450 TOEFL
Prediction.

Namun demikian, mahasiswa
Universitas Riau Angkatan 2015/2016,
(sebagai fokus penelitian) masih banyak
mengalami permasalahan-permasalahan
dalam penguasaan pengetahuan bahasa
tersebut. Mereka membawa bekal bahasa
Inggris dari SLTA masing-masing tanpa
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ditambah dengan bahasa Inggris I, tanpa
program penelitian TOEFL Prediction.

Kendala-dendala yang mereka
hadapi pada umumnya berada pada hal-hal
yang menjadi aspek-aspek dari TOEFL
Prediction tersebut antara lain;
pemahaman “mini-talk” dalam listening,
pemahaman “supporting idea”, dalam
reading comprehension, dan menentukan
“kesalahan” dalam aspek structure and
writing expression. Namun demikian,
sudah ada 5% diantara mereka yang dapat
mencapai angka minimal kelulusan
(minimum passing rate) sebesar 450.
Diluar itu mereka berada berada dibawah
angka 400, persisnya sebesar 372. Hal itu
bermakna mereka berada pada kategori
very limited users of English.

B. Kerangka Teori
B.1. Listening
Menurut Akilandeeswar, K (2011)

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
suatu proses kegiatan mendengarkan,
dalam rangka membangun sebuah konsep
yang untuk menolong merawat dan siswa
dapat menjadi ahli dalam bahasa Inggris
serta siap untuk akademik dan siswa harus
mempunyai kemampuan yang nyata untuk
memperoleh informasi, menangkap isi,
serta memahami makna komunikasi yang
telah disampaikan oleh pembicara melalui
ujaran atau bahasa lisan.

Selanjutnya Akilandeeswar K.
(2011) menambahkan dalam penelitiannya
dengan menyimpulkan sebuah proses
dalam bahasa yang akan menolong siswa
untuk menjadi seorang yang ahli dalam
bahasa Inggris dan mereka dapat
kongsisten untuk mempersiapkan lebih
baik.

Fakhri Ras (2012) menyimpulkan
dalam penelitiannya untuk meningkatkan
kemampuan Listening dengan strategi
yang dipakai sebagai berikut; 1) mengikuti
pelajaran listening dan memperhatikan
guru ketika menjelaskan, memperbanyak
hafalan vocabulary, dan mendengar
wacana atau dialog bahasa Inggris dengan
seksama, 2) memperbanyak vocabulary,

belajar listening dari native speaker, dan
mendengarkan cerita atau percakapan dan
hal-hal yang berkaitan dengan bahasa
Inggris, dan 3) menghadiri setiap
pertemuan listening, belajar listening lebih
giat dengan memperbanyak latihan, dan
mendengarkan wacana dan percakapan
bahasa Inggris dengan seksama.

B.2. Reading
Proses membaca menurut Yousif

Alshumaimeri (2011) merumuskan dalam
penelitiannya suatu proses yang dapat
dilakukan dengan latihan bukan lewat
pendidikan semata atau metode
pembelajaran yang dipergunakan untuk
mengkomunikasikan makna yang
terkandung atau tersirat pada lambang-
lambang tertulis.

Mohammad Bagher Shabani
(2013) hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagai individu menggunakan
strategi membaca seperti memahami
tujuan dari bahan bacaan, mengaktifkan
latar belakang pengetahuan yang relevan,
dengan fokus perhatian pada ide utama,
evaluasi, pemantauan dan membuat
kesimpulan, semakin besar kemungkinan
mereka dapat membuat komposisi menulis
lebih baik.

Menurut Fakhri Ras (2012)
menyimpulkan strategi belajar untuk
meningkatkan kemampuan Reading
sebagai berikut; 1) membaca koran,
komik, buku cerita, majalah, novel dan
sumber lainnya berbahasa Inggris,
menjawab pertanyaan-pertanyaan pada
teks bacaan, dan, membaca teks-teks atau
buku-buku bahasa Inggris dengan rutin, 2)
membaca novel dan artikel berbahasa
Inggris, melatih kemampuan membaca
dengan lebih giat, dan membaca teks-teks
bahasa Inggris dari berbagai sumber, dan
3) lebih banyak membaca buku bahasa
Inggris baik di sekolah maupun di rumah,
memahami isi teks bahasa Inggris yang
dibaca, lebih banyak membaca teks, buku,
artikel, novel, koran, majalah dan sumber
lainnya yang berbahasa Inggris.

B.3. Structure
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Menurut Jianyun Zhang (2009)
untuk tata bahasa belajar, beberapa siswa
dapat memiliki lebih gaya belajar analitis
daripada yang lain, tetapi jika salah satu
harapan untuk menggunakan bahasa
Inggris secara akurat dan lancar, maka
perlu baginya untuk menerima aturan tata
bahasa instruksi.

Abdu Mohammed Al-Mekhlafi
(2011) menyimpulkan temuan penelitian
untuk implikasi berikut; 1) EFL kurikulum
dan materi pengembang harus
menunjukkan pemahaman peserta didik
dan guru kesulitan, dan memberikan
bimbingan yang cukup dan membantu
dalam dokumen kurikulum dan buku guru
menunjukkan bagaimana potensi kesulitan
dapat diatasi dalam perencanaan kelas
mereka kegiatan. Guru dapat diberikan
contoh mediasi tugas yang akan
mengurangi kesulitan, 2) sebagai Morelli
(2003: 33-34) telah menunjukkan, siswa
perlu diajarkan tata bahasa melalui
berbagai metodologi dan pendekatan untuk
memenuhi mereka gaya individu belajar,
dan pendidik harus mempertimbangkan
siswa sikap dan persepsi ketika membuat
keputusan tentang bagaimana mengajar
tata bahasa, 3) guru EFL akan
melakukannya dengan baik untuk
memahami dan mengatasi peserta didik
mereka kekhawatiran dalam merencanakan
pelajaran dan kegiatan kelas, dan
penggunaan bahan tambahan, jika perlu,
untuk membantu peserta didik mengatasi
kesulitan, dan 4) baik dalam layanan dan
program pelatihan pra-layanan harus
direncanakan sedemikian rupa sehingga
siswa-guru dan para guru
mengartikulasikan kesulitan potensial dan
aktual dan membahas cara-cara mengatasi
atau setidaknya mengatasi mereka.

C. Metodologi Penelitian
C.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di UPT
Bahasa Universitas Riau
Pekanbaru.

C.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada
Maret – Mei 2016.

C.3. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian
adalah untuk menginvestigasi
kompetensi bahasa Inggris
(TOEFL Equivalent)
mahasiswa Universitas Riau
dan faktor-faktor yang
berkait erat dengannya (jenis
kelamin, latar belakang
ekonomi orang tua, dan
jurusan SLTA).

C.4. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini

adalah sebagai berikut;
(1) Menentukan rata-rata

kompetensi mahasiswa
Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent.

(2) Membedakan rata-rata
kompetensi mahasiswa
Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent yang
berkaitan dengan faktor
Jenis Kelamin.

(3) Membedakan rata-rata
kompetensi mahasiswa
Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent yang
berkaitan dengan faktor
Latar Belakang Ekonomi
Orang Tua.

(4) Membedakan rata-rata
kompetensi mahasiswa
Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent yang
berkaitan dengan faktor
Jurusan di SLTA.

C.5. Populasi Penelitian
Populasi penelitian adalah
seluruh mahasiswa
Universitas Riau angkatan
2015/2016, yang berjumlah
7.000 orang.

C.6. Sampel Penelitian
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Sampel penelitian adalah
sebesar 5% dari jumlah
populasi (350 orang) yang
diambil secara acak (random)
karena karakter populasinya
bersifat homogen.

C.7. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan
dikumpulkan dengan cara
melakukan test yang bersifat
objektif dalam bentuk
TOEFL Prediction (compiled
by UPT. Bahasa Universitas
Riau) yang terdiri dari
listening, reading
comprehension, dan structure
and written expression.

C.8. Teknik Analisis Data
C.8.1. Sistem Pengolahan

Sistem pengolahan
TOEFL Prediction dengan
mengikuti cara yang baku,
yang sudah ditentukan
oleh TOEFL System.

C.8.2. Penganalisian Data
Data yang terkumpul
ditentukan rata-rata
kompetensi mahasiswa

tentang TOEFL
Prediction, perbedaan
antara komptensi
berdasarkan Jenis
Kelamin, Latar Belakang
Ekonomi Orang Tua, dan
Jurusanya di SLTA.

D. Manfaat Penelitian
Hasil-hasil penelitian ini

bermanfaat kepada berbagai pihak yang
terkait dengannya seperti mahasiswa
Universitas Riau, dosen-dosen pengajar,
perancang perencanaan pembelajaran
TOEFL Prediction, manajemen UPT.
Bahasa Universitas Riau. Pihak-pihak
tersebut memperoleh manfaat nyata dalam
bentuk informasi yang dapat disampaikan
sebagai bahan perbandingan di masa yang
akan datang.

E. Presentasi dan Analisis Data
Data-data yang sudah terkumpul

dipresentasikan dalam berbagai bentuk
sesuai dengan faktor-faktor yang terkait
dengan kompetensi mahasiswa tentang
TOEFL Equivalent. Penyajian datanya
dalam bentuk tabel seperti berikut ini

.

Tabel E.1. Kompetensi mahasiswa Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent 2015/2016

No. Fakultas Jumlah Nilai (rata-rata)
1 FKIP 39 372
2 FISIPOL 39 372
3 FAPERIKA 39 372
4 FMIPA 39 373
5 FEKON 39 373
6 Fakultas Kedokteran 39 373
7 Fakultas Teknik 39 371
8 Fakultas Pertanian 39 370
9 Fakultas Hukum 38 370

Jumlah 350 3.346
Rata-rata - 372

Berdasarkan tabel diatas, terlihat
ada tiga fakultas yang nilai rata-ratanya
373 ialah tertinggi dari sembilan fakultas

yang ada di Universitas Riau yakni
FMIPA, FEKON, F. Kedokteran.
Dibandingkan dengan dua fakultas lainnya
yang terendah diantara sembilan fakultas
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lainnya yakni sebesar 370 (Fakultas
Pertanian dan Fakultas Hukum). Secara
keseluruhan dengan rata-rata 372
kemampuan mahasiswa Universitas Riau
tergolong masih sangat redah (very limited
users of English). Area kesulitan mereka
ada pada beberapa aspek dalam setiap
kemampuan bahasa yang diteskan
(listening, reading comprehension, and
structure and written expression). Sebagai
contoh untuk kemampuan menyimak, pada
umumnya mereka sangat kesulitan
menagkap isi kegiatan bahasa dalam
rentang waktu dua sampai tiga menit
pembicaraan oleh seorang ahli dalam
bidangnya. Mereka sering kehilangan
kontrol dari alur cerita atau kegiatan yang
diberikan oleh seorang pembicara. Dengan
demikian, mereka banyak mengandalkan
dugaan-dugaan saja dalam menentukan
jawaban pertanyaan-pertanyaan.

Pada aspek ‘reading
comprehension” mayoritas mereka masih
mengalami kesulitan pada soal yang
menentukan judul suatu bacaan dan soal
yang mengarah kepada ide kesimpulan

bacaan tersebut. Untuk menentukan judul
bacaab yang dibaca, mereka banyak sekali
menghabiskan waktu membaca secara
teliti bacaan secara berulang-ulang.
Demikian juga halnya dengan ide
kesimpulan suatu bacaan, mereka pada
umumnya juga menghabiskan banyak
waktu untuk melihat hubungan paragraf
dengan paragraf lainnya untuk mengarah
kepada kesimpulan suatu bacaan.

Selanjutnya, berkenaan dengan
pertanyaan-pertanyaan structure and
written expression dengan ciri khas untuk
menentukan suatu ungkapan yang salah.
Pada umumnya, mereka belum begitu teliti
secara tinggi untuk membedakan pilihan-
pilihan yang ada pada suatu pertanyaan.

Secara keseluruhan dapat
disimpulkan, kebanyakan mahasiswa harus
mendapatkan latihan yang intensif pada
setiap kemampuan bahasa yang diujikan.
Latihannya memerlukan ketekunan dosen-
dosen untuk membimbing mahasiswa
supaya mereka benar-benar memperoleh
pengetahuan yang cukup untuk mengambil
TOEFL Prediction tersebut.

Tabel E.2. Kompetensi mahasiswa Univeristas Riau tentang
TOEFL Equivalent berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Nilai (rata-rata)
1 Laki-laki 170 370
2 Perempuan 180 374

Jumlah 380 744
Rata-rata - 372

Tabel diatas menunjukkan, bahwa perempuan dengan nilai rata-rata 374 sedikit lebih
tinggi dari nilai rata-rata laki-laki. Namun demikian, secara keseluruhan nilai rata-rata
mereka (372) masih tergolong sangat rendah.

Tabel E.3. Kompetensi mahasiswa Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent berdasarkan Latar Belakang Ekonomi Orang Tua

No. Latar Belakang Ekonomi
Orang Tua

Jumlah Nilai (rata-rata)

1 Menengah 180 376
2 Rendah 170 368

Jumlah 350 744
Rata-rata - 372

Data diatas menunjukkan mahasiswa yang latar belakang ekonominya menengah
sedikit lebih tinggi (376), jika dibandingkan dengan mahasiswa yang latar belakang ekonomi
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orang tuanya rendah (368). Secara keseluruhan rata-rata mereka (372) juga masih sangat
rendah.

Tabel E.4. Kompetensi mahasiswa Universitas Riau tentang
TOEFL Equivalent berdasarkan Jurusan di SLTA

No. Jurusan di SLTA Jumlah Nilai (rata-rata)
1 IPA 180 376
2 IPS 170 368

Jumlah 350 744
Rata-rata - 372

Kompetensi mahasiswa Universitas
Riau yang berlatar belakang IPA di SLTA
sedikit lebih tinggi (376), jika
dibandingkan dengan mahasiswa yang
berlatar belakang akademik di SLTAnya
IPS (368).

Dari beberapa faktor-faktor yang
melekat pada mahasiswa (jenis kelamin,
latar belakang ekonomi orang tua dan
jurusan di SLTA), latar belakang
pengetahuan (background of knowledge)
seperti IPA dan IPS sewaktu di SLTA,
perlu di hubung-kaitkan dengan materi-
materi tes terutama sewaktu “reading
comprehension”. Demikian juga halnya
dengan latar belakang ekonomi orang
tuanya (berkaitan dengan daya beli) untuk
mendukung fasilitas belajarnya.
Mahasiswa yang berlatar berlatar belakang
ekonomi orang tuanya yang tergolong
menengah, dapat melengkapi fasilitas
pendukung belajarnya di rumah. Hal itu
akan berdampak kepada kemudahan-
kemudahan dalam proses pembelajaran
TOEFL Prediction.

F. Kesimpulan
Hasil-hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut: a) rata-rata skor TOEFL
Equivalent mahasiswa Universitas Riau
adalah sebesar 372, b) rata-rata skor
mahasiswi sedikit lebih tinggi (374)
dibandingkan dengan rata-rata skor
mahasiswa, c) rata-rata skor mahasiswa
yang ekonomi orangtuanya menengah juga
sedikit lebih tinggi (376) jika
dibandingkan dengan mahasiswa yang
ekonomi orangtuanya rendah, dan d) rata-

rata skor mahasiswa yang berlatar
belakang ilmu pengetahuan alam (IPA)
juga sedikit lebih tinggi (378)
dibandingkan dengan mahasiswa yang
berlatar belakang ilmu pengetahuan social
(IPS). Implikasi dari temuan-temuan
penelitian ini adalah mahasiswa perlu
mendapatkan pelatihan TOEFL Prediction
yang intensif pada aspek menyimak (mini
- talk), membaca pemahaman (reading
comprehension – main idea and supporting
idea), dan tatabahasa / ekspresi penulisan
(sentence error).

G. Saran-saran
G.1. Kepada mahasiswa

diharapkan secara terus
menerus memahirkan
pendengaran dalam aspek
mini-talk (listening
comprehension dari kegiatan
lecturing), ide-ide pendukung
dan ide-ide kesimpulan
dalam reading
comprehension, dan
menentukan kesalahan
bahagian kalimat di aspek
structure dan written
expression.

G.2. kepada UPT. Bahasa agar
selalu meng-upgrade bahan-
bahan ajar dengan tetap
menjaga standar
kesulitannya.
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