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PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 

 

Tukimin, SE., M.MA1 

 

ABSTRAK 

 

 Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan koperasi dalam 

perekonomian Indonesia. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library 

research).  Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran koperasi, usaha mikro, kecil dan 

menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus 

pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara 

tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian 

nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran 

terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki 

pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan 

pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat 

Indonesia lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 tahun 1967 

(disahkan tanggal 18 Desember 1967). Koperasi Indonesia diartikan sebagai: Organisasi 

ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi 

yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas 

kekeluargaan dan kegotong-royongan. 

 

Kata kunci : koperasi dan perekonomian 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur 

dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pada masa sekarang secara 

umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang mengairahkan. Namun 

demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha. 

Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pembangunan usaha koperasi pada masa mendatang. 

 Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) 

kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia 

lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya 

dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan 

menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus 

pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. 

 Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu 

menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, 

mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor 

riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan 

meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan 

masyarakat Indonesia lainnya. 

Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat 

pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan 

ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan 
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sumberdaya produktif masih sangat nyata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi 

antara lain : 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusunya 

dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan 

usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

 Pada masa ini pembangunan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi kurang 

memperlihatkan  kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya.Keadaan ini merupakan 

salah satu bukti bahwa komitmen pemerintah masih kurang dalam pembangunan koperasi. 

Pembangunan adalah suatu proses yang harus berkelanjutan dan tersistem. Pertanyaan berikutnya 

bagaimana prospek  koperasi  pada masa datang.Jawabannya adalah  sangat prospektif  jika koperasi 

yang mempunyai jatidiri . Koperasi yang mempraktekkan  prinsip-prinsip koperasi  dalam organisasi 

dan usahanya. Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan  kegiatan usahanya harus dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis  penuntun yang 

digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti (1) keanggotaan 

sukarela dan terbuka, (2)  pengendalian oleh anggota secara demokratis, (4) partisipasi ekonomi 

anggota,(5) pendidikan, pelatihan dan informasi, (6) kerjasama diantara koperasi dan (7) kepedulian 

terhadap komunitas. 

 Jika Koperasi  mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri, mampu 

bersaing dengan kekuatan eonomi lainnya ,mampu memproduksi produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri.  Dilihat dari dasar hukum yang tertuang dalam Undang-

Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan perkembangan di Indonesia. Koperasi 

yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang 

harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi 

kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh 

belum  mampu mencapai tujuan bersama anggotanya,mereka harus diberdayakan melalui 

pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk meningkatkan kemampuan memahami  jati diri 

dan menerapkannya. Disinilah peranan pihak ketiga termasuk pemerintah untuk dapat membangun  

mereka mencapai tujuannya baik  sebagai mediator,fasilitator maupun sebagai kordinator. 

 Dengan demikian pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan adalah 

proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan,berkesinambungan 

untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran. 

yang  semakin banyak. 

 Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan menunjukkan 

peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komiten yang 

kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jatidiri 

koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan 

mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa 
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datang dapat dilihat dari banyaknya  jumlah koperasi, jumlah anggota  dan jumlah manajer, jumlah 

modal,volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prosfektif untuk 

dikembangkan. Model pengembangan koperasi pada masa datang yang ditawarkan adalah 

mengadobsi koperasi yang berhasil seperti Koperasi Kredit, Koperasi simpan pinjam dan lainnya  

dan Model Pengembangan Pemecahan Masalah sesuai dengan kondisi koperasi seperti  penataan 

kelembagaan koperasi yang tidak aktif dan koperasi aktif tidak melaksanakan RAT. Untuk 

memberdayakan koperasi baik yang sudah berjalan dan tidak aktif perlu dibangun  sistem pendidikan 

yang  terorgniser dan harus dilaksanakan secara konsesten untuk mengembangkan organisasi, usaha 

dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.Inilah salah satu nilai koperasi yang tidak ada 

pada organisasi lain yang perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan. Karena pembangunan 

koperasi adalah proses memerlukan waktu panjang, konsestensi, komitmen  dan kesabaran yang 

cukup tinggi. Koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat dan parsial. 
 

1.2. Tujuan Penulisan 

 Penulisan makalahini bertujuan untuk mengetahui peranan koperasi dalam perekonomian 

Indonesia. 
 

1.3. Metode Penulisan 

 Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). 
 

2. Uraian Teoritis 

2.1. Koperasi di Indonesia 

 Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang 

demi kepentingan bersama. koperasi juga berdasarkan pada asas kekeluargaan. tapi entah kenapa 

koperasi di indonesia itu kurang berkembang pesat. dari beberapa artikel yang saya baca mungkin 

inilah penyebabnya : 
 

2.2. Permasalahan dalam Koperasi 

 Permasalahan Internal: 

1.   Para anggota Koperasi yang kurang dalam penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

kemampuan menejerial. 

2.   Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik. 

3.   Dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan 

di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan 

kesempatan usaha yang tersedia. 

4.   Belum sepenuhnya tercipta jaringan mata rantai tata niaga yang efektif dan efisien, baik dalam 

pemasaran hasil produksi anggotanya maupun dalam distribusi bahan kebutuhan pokok para 

anggotanya. 

5.   Terbatasnya modal yang tersedia khususnya dalam bentuk kredit dengan persyaratan lunak untuk 

mengembangkan usaha. 

6.   Keterbatasan jumlah dan jenis sarana usaha yang dimiliki koperasi, dan kemampuan para 

pengelola koperasi dalam mengelola sarana usaha yang telah dimiliki. 

7.   Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas 

 Permasalahan Eksternal: 
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1.  Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha 

yang sedang ditangani oleh koperasi 

2.   Kurang adanya keterpaduan dan konsistensi antara program pengembangan koperasi dengan 

program pengembangan sub-sektor lain, sehingga program pengembangan sub-sektor koperasi 

seolah-olah berjalan sendiri, tanpa dukungan dan partisipasi dari program pengembangan sektor 

lainnya. 

3.   Dirasakan adanya praktek dunia usaha yang mengesampingkan semangat usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong-royong. 

4.   Masih adanya sebagian besar masyarakat yang belum memahami dan menghayati pentingnya 

berkoperasi sebagai satu pilihan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. 

5.   Tingkat harga yang selalu berubah (naik) sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat 

dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. 

6.   Sebagai organisasi yang membawa unsur pembaruan, koperasi sering membawa nilai-nilai baru 

yang kadang-kadang kurang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat yang lemah dan 

miskin terutama yang berada di pedesaan. 

7.   Belum terciptanya pola dan bentuk-bentuk kerjasama yang serasi, baik antar koperasi secara 

horizontal dan vertikal maupun kerjasama antara koperasi dengan BUMN dan Swasta. 

 Selain itu belum berkembangnya koperasi juga di sebabkan oleh : 

1. Kurangnya Partisipasi Anggota  

 Bagaimana mereka bisa berpartisipasi lebih kalau mengerti saja tidak mengenai apa itu koperasi. 

Hasilnya anggota koperasi tidak menunjukkan partisipasinya baik itu kontributif maupun insentif 

terhadap kegiatan koperasi sendiri. Kurangnya pendidikan serta pelatihan yang diberikan oleh 

pengurus kepada para anggota koperasi ditengarai menjadi faktor utamanya, karena para 

pengurus beranggapan hal tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi diri mereka pribadi. 

Kegiatan koperasi yang tidak berkembang membuat sumber modal menjadi terbatas. 

Terbatasnya usaha ini akibat kurangnya dukungan serta kontribusi dari para anggotanya untuk 

berpartisipasi membuat koperasi seperti stagnan. Oleh karena itu, semua masalah berpangkal 

pada partisipasi anggota dalam mendukung terbentuknya koperasi yang tangguh, dan 

memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya, serta masyarakat sekitar.  

b  Sosialisasi Koperasi  

 Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum 

optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk 

melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya 

masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun 

sistem kepemilikanya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti 

pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya 

serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap 

penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari 

anggota nya sendiri terhadap pengurus. 

c. Manajemen  
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 Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus 

memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber 

daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti 

dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang 

dengan baik. Ketidak profesionalan manajemen koperasi banyak terjadi di koperasi koperasi 

yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. contohnya banyak 

terjadi pada KUD yang nota bene di daerah terpencil. Banyak sekali KUD yang bangkrut karena 

manajemenya kurang profesional baik itu dalam sistem kelola usahanya, dari segi sumberdaya 

manusianya maupun finansialnya. Banyak terjadi KUD yang hanya menjadi tempat bagi 

pengurusnya yang korupsi akan dana bantuan dari pemerintah yang banyak mengucur.  

d. Permodalan Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal 

keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan 

modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber 

koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan 

structural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan factor produksi, khususnya 

permodalan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Tengah 

Muhammad Hajir Hadde, SE. MM menyebutkan salah satu hambatan yang dihadapi selama ini 

diantaranya manajemen dan modal usaha.  Hal itu dikatakannya dihadapan peserta Diklat 

Koperasi Simpan Pinjam KSP dan Unit Simpan Pinjam USP yang saat ini sedang berlangsung di 

Palu.  Untuk mengantisipasi berbagai hambatan dimaksud khususnya manajemen Dinas 

Kumperindag selaku leading sector terus berupaya mengatasinya melalui pendidikan dan 

pelatihan serta pemberian modal usaha. 

e. Sumber Daya Manusia Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa 

mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak 

profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagimana usaha lainnya. Dari 

sisi keanggotaan, sering kali pendirian koperasi itu didasarkan pada dorongan yang dipaksakan 

oleh pemerintah. Akibatnya pendirian koperasi didasarkan bukan dari bawah melainkan dari atas. 

Pengurus yang dipilih dalam rapat anggota seringkali dipilih berdasarkan status sosial dalam 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pengelolaan koperasi dijalankan dengan kurang adanya 

control yang ketat dari para anggotanya. Pengelola ynag ditunjuk oleh pengurus seringkali 

diambil dari kalangan yang kurang profesional. Sering kali pengelola yang diambil bukan dari 

yang berpengalaman baik dari sisi akademis maupun penerapan dalam wirausaha. 

f. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas 

(bottom up) tetapi dari atas (top down),artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari 

kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah. 

Berbeda dengan yang di luar negeri, koperasi terbentuk karena adanya kesadaran masyarakat 

untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan yang merupakan tujuan 

koperasi itu sendiri, sehingga pemerintah tinggal menjadi pendukung dan pelindung saja. Di 

Indonesia, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke 

bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi. 
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g. “Pemanjaan Koperasi” Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat 

mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah lewat dana 

dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib 

dikembalikan. Tentu saja ini menjadi bantuan yang tidak mendidik, koperasi menjadi ”manja” 

dan tidak mandiri hanya menunggu bantuan selanjutnya dari pemerintah. Selain merugikan 

pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus 

terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem 

pengawasan nya yang baik, walaupun dananya bentuknya hibah yang tidak perlu dikembalikan. 

Dengan demikian akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu 

bersaing. 

h. Demokrasi ekonomi yang kurang Dalam arti kata demokrasi ekonomi yang kurang ini dapat 

diartikan bahwa masih ada banyak koperasi yang tidak diberikan keleluasaan dalam menjalankan 

setiap tindakannya. Setiap koperasi seharusnya dapat secara leluasa memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat, karena koperasi sangat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan 

rakyat oleh segala jasa – jasa yang diberikan, tetapi hal tersebut sangat jauh dari apa ayang kita 

piirkan. Keleluasaan yang dilakukan oleh badan koperasi masih sangat minim, dapat 

dicontohkan bahwa KUD tidak dapat memberikan pinjaman terhadap masyarakat dalam 

memberikan pinjaman, untuk usaha masyarakat itu sendiri tanpa melalui persetujuan oleh tingkat 

kecamatan dll.  
 

3.Pembahasan 

 Dalam pengembangan koperasi perlu peran perguruan tinggi yaitu melalui pengembangan 

SDM perguruan tinggi termasuk pengembangan SDM koperasi dan UKM adalah 

menumbuhkembangkan sikap kewirausahaan bagi pengelola koperasi dan UKM. Kewirausahaan 

adalah merupakan suatu factor yang sangat penting dalam menentukan tingkat daya saing suatu 

Negara dalam perdagangan global. Salah satu penyebab daya saing global Indonesia relative lebih 

rendah dibandingkan dengan Singapura, Taiwan, Korsel dan bahkan Malaysia dan Thailand adalah 

karena kebanyakan pengusha Indonesia tidak memiliki semangat inovasi dan kreatifitas yang tinggi. 

 Hal itu menjadi penyebab mengapa sebagian besar pengusaha Indonesia orientasinya hanya 

mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam jangka pendek dengan resiko serendah-rendahnya, 

bukan seperti pengusaha Negara-negara lain tersebut yang mencari maksimalisasi profit jangka 

panjang dengan resiko tinggi. 

 Untuk itu peran perguruan tinggi dalam mengembangkan kewirausahaan dapat dilakukan 

melalui dua pendekatan : 

1. Melalui jalur internal, baik melalui program perkuliahan formal maupun melalui 

penyelenggaraan program pengembangan manajemen atau pelatihan kewirausahaan di 

lingkungan universitas. Melalui jalur ini dapat dilengkapi dengan berbagai program yang 

memberikan pengalaman usaha, seperti : praktek kerja lapangan maupun magang pada 

perusahaan. Dengan demikian dapat dikembangkan program-program yang menghasilkan 

wirausahawan yang berwawasan kedepan, yang mampu mengawinkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan yang rasional dengan kondisi masyarakat. 
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2. Melalui jalur eksternal, baik melalui program pengabdian masyarakat, ataupun kegiatan 

penelitian, pengkajian, publikasi dan sebagainya. Melalui jalur pendekatan ini, berbagai hasil 

pengkajian dapat dimasyarakatkan ke dalam praktek ditengah masyarakat wirausaha, khususnya 

dalam lingkungan tradisional. Melalui pendekatan ini perguruan tinggi dapat mengenali berbagai 

kondisi empiric, baik factor-faktor pendukung maupun penghambat, yang selanjutnya dapat 

dipergunakan sebgai input bagi penyembpurnaan proses belajar mengajar atau sebagai 

perumusan instrument kebijakan pembinaan koperasi dan UKM baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat. 

 Krisis moneter yang melanda beberapa negara di kawasan Asia (Korea, Thailand, Indonesia, 

Malaysia) pada tahun 1997 setidaknya menjadi saksi sejarah dan sekaligus memberikan pelajaran sangat 

berharga bahwa sesungguhnya pengembangan ekono-mi bangsa yang berbasis konglomerasi itu rentan 

terhadap badai krisis moneter. Sementara itu, pada saat yang sama kita dapat menyaksikan bahwa ekonomi 

kerak-yatan (diantara mereka adalah koperasi), yang sangat berbeda jauh karakteristiknya dengan ekonomi 

konglomerasi, mampu menunjukkan daya tahannya terhadap gem-puran badai krisis moneter yang melanda 

Indonesia.  

 Pada sisi lain, era globalisasi dan perdagangan bebas yang disponsori oleh kekuatan kapitalis 

membawa konsekuensi logis antara lain semakin ketatnya persai-ngan usaha diantara pelaku-pelaku ekonomi 

berskala internasional. Dalam negara perdagangan bebas tersebut, perusahaan-perusahaan multi nasional yang 

dikelola dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang rasional, misalnya melalui penerapan prinsip 

efektifitas, efisiensi dan produktifitas akan berhadapan dengan, antara lain, koperasi yang dalam banyak hal 

tidak sebanding kekuatannya. Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai badan usaha yang punya azas 

kekeluargaan dan menguta-makan kesejahteraan anggota, tidak hanya melulu mencari keuntungan saja, pada 

umumnya bidang usahanya banyak meng-gunakan kandungan lokal, sehingga dapat memanfaatkan 

sumberdaya yang ada di dalam negeri dan dapat dijadikan penghasil produk unggulan. 

 Ekonomi rakyat beberapa waktu terakhir menjadi istilah baru yang banyak didiskusikan dalam 

berbagai forum dan oleh banyak pihak. Bukan tanpa alasan ekonomi rakyat seolah-olah menjadi trendsetter 

baru dalam wacana pembangunan. “Ambruknya” ekonomi Indonesia yang selama lebih dari tiga dasawarsa 

selalu dibanggakan oleh pemerintah, memaksa berbagai pihak meneliti kembali struktur perekonomian 

Indonesia. Berbagai kajian yang dilaku-kan berhasil menemukenali satu faktor kunci yang menyebabkan 

keambrukan ekonomi Indonesia yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok kecil usaha dan 

konglomerat yang ter-nyata tidak memiliki struktur internal yang sehat. Ketergantungan tersebut merupakan 

konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi neoliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi 

apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan karena banyak 

lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur 

ekonomi yang tidak seimbang. Didalam struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit 

ekonomi yang menurut BPS jumlahnya kurang dari 1% total pelaku ekonomi mendapatkan berbagai fasilitas 

dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi 

sumbangan dalam PDB, pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. Mana-kala elit ekonomi tersebut 

mengalami problema keuangan sebagai akibat mis-manajemen dan praktek-praktek yang tidak sehat maka 

sebagai konsekuensi logisnya berbagai indikator seperti PDB dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

kemerosotan. 

         Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karak-teristik 

masyarakat atau anggotanya.  Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat 

dihipotesakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan seka-ligus juga berperan dan bermanfaat bagi 
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masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui 

hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem 

pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komu-nitas ‘bazar-

ekonomi’.  Artinya koperasi tidak diharapkan dapat sangat berkem-bang pada masyarakat yang masih sangat 

tradisional, subsisten, dan relatif ‘tertutup’ dari dinamika sistem pasar; atau juga pada komunitas yang telah 

menjadi sangat individualis, dan ber-orientasi kapital.  Dengan perkataan lain, koperasi tidak diharapkan dapat 

berkembang optimal disemua bentuk komunitas.  Sebagai bagian dari identifi-kasi berbagai faktor 

fundamental tersebut maka perlu disadari bahwa pemenuhan faktor-faktor tersebut memang dapat bersifat 

‘trade-off’ dengan pertimbangan kinerja jangka pendek suatu organisasi usaha konvensional.  Proses yang 

dilakukan dalam pengembangan koperasi memang mem-butuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai 

faktor “non-bisnis” yang kuat pengaruhnya.  Dengan demikian pemenuhan berbagai faktor fundamental 

tersebut dapat menyebabkan indikator kinerja lain, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus 

dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka panjang. 

 Peningkatan Citra Koperasi, pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra 

koperasi di masyarakat.  Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah tidak seperti yang diharapkan.  

Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi.  Koperasi banyak 

diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidakjelasan, tidak profesional, justru 

mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan 

pemerintah, dan sebagainya.  Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada 

berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber 

langsung dari koperasi, pada-hal prestasi koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti.    Citra kope-

rasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain, maupun per-

kembangan koperasi itu sendiri.  Bahkan citra koperasi yang kurang ‘pas’ tersebut juga turut mempengaruhi 

pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam 

hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu 

yang ‘sudah seha-rusnya’ demikan.  Memperbaiki dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan 

salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.   
 

4. Kesimpulan 

 Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, 

sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi 

secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, 

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat 

kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan 

koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator 

kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 

tahun 1967 (disahkan tanggal 18 Desember 1967). Koperasi Indonesia diartikan sebagai: Organisasi ekonomi 

rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi yang merupakan tata 

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. 
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METODE PEMBELAJARAN DAN KEPRIBADIAN EKSTROVERT SERTA 

PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI  BELAJAR  

Febri Ichwan Butsi2 dan Dalyanto3 

ABSTRAK 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi metode pembelajaran 

dan kepribadian terhadap prestasi belajar PKn. Luaran penelitian adalah publikasi jurnal artikel 

ilmiah ber ISSN. Metode penelitian adalah eksperimen menggunakan  disain faktorial 2 x 2. Data 

penelitian diperoleh menggunakan instrument tes hasil belajar dan angket kepribadian ekstrovert 

dan introvert. Data hasil belajar dikumpulkan setelah selesai pembelalajaran. Data hasil penelitian 

dianalisa dan disajikan secara statistic deskriptif dan statistic inferensial. Sebelum dilakukan analisis 

varian dua jalur, dilakukan terlebih dahulu uji persyaratan analisis data yakni distribusi normalitas 

dan homogenitas. Hasil hitung anava menunjukkan terdapat pengaruh metode pembelajaran dan 

kepribadian terhadap prestasi belajar. Fhitung metode pembelajaran sebesar 6,81 sedangkan Fhitung 

kepribadian sebesar 10,39. Fhitung metode pembelajaran dan Fhitung kepribadian sama-sama lebih 

besar dari Ftabel: 4,3. Hasil belajar mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

kepribadian ekstrovert yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi lebih baik daripada 

hasil belajar mahasiswa yang memiliki memiliki kepribadian ekstrovert yang belajar dengan metode 

pembelajaran ekspositori.  

Keyword: Metode Pembelajaran, Kepribadian Ekstrovert, Prestasi Belajar 

Pendahuluan 

Setiap manusia/seseorang memiliki harapan dari setiap aktivitas yang dilakukannya dengan 

melibatkan fisik maupun psikis. Begitu juga pendidikan yang selama ini diselenggarakan di setiap 

satuan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Tidak seperti halnya 

pendidikan anak usia dini, di pendidikan tinggi, mahasiswa belajar dengan menerima informasi tanpa 

melalui penggunaan benda nyata. Mahasiswa dalam proses berfikirnya mampu menerima informasi 

yang dinyatakan secara naratif atau abstrak yang dikarenakan mahasiswa memiliki banyak 

pengalaman yang diperoleh sepanjang usianya yang dilalui waktu demi waktu. Begitu pula ketika 

mahasiswa berada dalam suatu kegiatan belajar di kelas. Secara empiris, selama ini proses belajar 

mengajar yang terjadi didalam kelas, dosen memberikan dan/atau menyampaikan materi perkuliahan 

secara naratif. Secara kasat mata, mahasiswa menerima informasi yang disampaikan dosen mata 

kuliah terlihat antusias. Dengan demikian tujuan dari proses pembelajaran mestinya akan tercapai 

sesuai harapan. Tetapi kenyataannya, apa yang terlihat dalam proses pembelajaran tidak 

menunjukkan perilaku yang baik ketika dilakukan evaluasi pembelajaran seperti pada saat ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Temuan yang diperoleh dari kegiatan dimaksud adalah 

mahasiswa bekerjasama dengan baik diantara mereka, mereka saling memberi tulisan-tulisan  satu 

sama lain. Hal ini menandakan bahwa sedikit banyaknya pengalaman mereka tentang materi yang 

pernah disampaikan belum difahami dengan baik. Bagaimana tidak, secara fisik, ketika dosen 

menyampaikan materi, mahasiswa terlihat diam dan antusias menerima informasi tetapi belum tentu 

secara kognitif adalah metode pembelajaran yang semestinya melibatkan secara fisik dan psikis yang 

mampu “meninggalkan” pengalaman belajar di benak setiap mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki 

cara berfikir ke depan maka mereka akan menujukkan pola belajar yang mengarah kepada menuju 

kesuksesan di masa depan. Jika pola seperti itu terus bergulir maka aktivitas belajar akan menjadi 

kebiasaan yang jarang sekali ditinggalkan sehingga karakter/kepribadian akan terlihat dan mampu 

mengahadirkan kondisi belajar yang interaktif dan berkesan. Kepribadian yang baik akan 

ditunjukkan dalam pola-pola  memacu keinginan untuk belajar. Apalagi, jika intensitas belajar yang 

                                                 
2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 
3 Dosen Kopertis Wil. I dpk UMN Al Washliyah Medan 
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dibarengi dengan konsentrasi tinggi dan bersesuaian dengan strategi pembelajaran yang digunakan, 

maka berkemungkinan besar akan berdampak pada pencapaian hasil belajar. Untuk mengetahui 

apakah kepribadian mahasiswa yang bersesuaian dengan metode pembelajaran yang digunakan 

mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

pengaruh implentasi metode pembelajaran dan kepribadian terhadap prestasi belajar PKn. Peneleitian 

ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh antara mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert 

yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi dan mahasiswa yang memiliki kepribadian 

ekstrovert yang belajar dengan metode pembelajaran ekspositori. 

Tinjauan Pustaka 

Belajar dan Prestasi Belajar 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau   potensi   perilaku  

sebagai   hasil  dari  pengalaman   atau  latihan  yang diperkuat.  Belajar  merupakan  akibat  adanya  

interaksi  antara  stimulus  dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat 

menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input 

yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.  

Menurut Winkel, Belajar adalah semua aktivitas mental atau  psikis yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan   dalam  

pengelolaan  pemahaman.   Menurut  Ernest  R. Hilgard dalam (Sumardi Suryabrata, 1984:252) 

belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan 

perubahan, yang keadaannya  berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Moh. Surya 

(1981:32), definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungan.  Kesimpulan  yang bisa diambil dari kedua pengertian  di 

atas, bahwa pada prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri seseorang. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, disimpulkan bahwa belajar adalah kegiatan mental 

yang dilakukan dengan sengaja yang berdampak pada perumbahan tingkah laku. 

Prestasi  belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang  setelah ia melakukan  perubahan  

belajar,  baik  di  sekolah  maupun  di  luar  sekolah.  Dalam kamus populer prestasi ialah hasil 

sesuatu yang telah dicapai (Purwodarminto,  1979 : 251). Selain itu, Prestasi adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok  

(Djamarah, 1994:19). Sedangkan menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar dalam Djamarah (1994:21) 

bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan,  hasil pekerjaan,  hasil yang menyenangkan  

hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Dari beberapa pengertian  prestasi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa  prestasi  belajar  

adalah  hasil  suatu  kegiatan  yang  telah  dilakukan khususnya individu berdasarkan materi yang 

dipelajari melalui seperangkat alat pendeteksi prestasi belajar. 

 

Pengertian Kepribadian 

Kepribadian  adalah keseluruhan  cara seorang  individu  bereaksi dan berinteraksi  dengan  individu  

lain.  Kepribadian  paling  sering  dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh 

seseorang. Para ahli tampaknya masih sangat beragam dalam memberikan rumusan tentang kepribadian. 
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Dalam suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Gordon W. Allport (Calvin S. Hall dan Gardner 

Lindzey, 2005) menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Berangkat dari studi 

yang dilakukannya,  akhirnya  dia  menemukan  satu  rumusan  tentang  kepribadian yang dianggap lebih 

lengkap. Menurut pendapat dia bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai 

sistem psiko-fisik yang menentukan  caranya  yang  unik  dalam  menyesuaikan  diri  terhadap lingkungannya.  

Kata  kunci  dari  pengertian  kepribadian  adalah  penyesuaian diri. Scheneider  (1964) mengartikan  

penyesuaian  diri sebagai “suatu  proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam 

upaya mengatasi   kebutuhan-kebutuhan   dari   dalam   diri,   ketegangan   emosional, frustrasi dan konflik, 

serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan. 

Sedangkan yang dimaksud  dengan  unik  bahwa  kualitas  perilaku  itu  khas  sehingga  dapat dibedakan  

antara  individu  satu  dengan  individu  lainnya.  Keunikannya  itu didukung oleh keadaan struktur psiko-

fisiknya, misalnya konstitusi dan kondisi fisik, tampang, hormon, segi kognitif dan afektifnya yang saling 

berhubungan dan   berpengaruh,   sehingga   menentukan   kualitas   tindakan   atau   perilaku individu   yang   

bersangkutan   dalam   berinteraksi   dengan   lingkungannya. Menurut  Sujanto  dkk  (2004),  menyatakan  

bahwa  kepribadian  adalah  suatu totalitas  psikofisis  yang  kompleks  dari  individu,  sehingga  nampak  

dalam tingkah lakunya yang unik. Sedangkan menurut Kartono dan Gulo dalam Sjarkawim (2006) adalah sifat 

dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya   dengan  orang  lain;  integrasi   karakteristik   dari  

struktur- struktur,  pola tingkah  laku,  minat,  pendirian,  kemampuan  dan potensi  yang dimiliki seseorang; 

segala sesuatu mengenai diri seseorang sebagaimana diketahui oleh orang lain. Menurut Cuber kepribadian 

adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Menurut 

M.A.W.Browen  kepribadian  adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi   corak   kekuatan,   dorongan,   

keinginan,   opini,   dan   sikap-sikap seseorang.  Menurut Theodore R. New Combe kepribadian adalah 

organisasi sikap-sikap/ prespositons) yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap  perilaku.  

Menurut Yinger  kepribadian  adalah  keseluruhan  perilaku dari seseorang  individu  dengan sistem 

kecenderungan  tertentu  yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. 

Dari  beberapa  pengertian  di atas  dapat disimpulkan  bahwa kepribadian  adalah    

cerminan  psiko  fisik  dalam  menanggapi  situasi  yang terlihat sebagai perilaku seseorang dalam 

upaya penyesuain diri dengan lingkungan. 
  

Jenis Kepribadian 

a. Introvert   atau   Introversion   adalah   kepribadian   manusia   yang   lebih berkaitan dengan dunia 

dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi manusia yang  memiliki  sifat  introvert  ini  lebih  cenderung  

menutup  diri  dari kehidupan luar. Mereka adalah manusia  yang lebih banyak  berpikir dan lebih  

sedikit  beraktifitas.  Mereka  juga  orang-orang  yang  lebih  senang berada dalam kesunyian atau 

kondisi yang tenang, daripada di tempat yang terlalu banyak orang. 

Ciri-ciri Introvert adalah senang menyendiri, pemikir, pemalu, pendiam, lebih senang bekerja 

sendirian, lebih suka berinteraksi secara langsung dengan 1 orang (1 on 1 interaction), susah 

bergaul (kuper), senang berimajinasi, jarang bercerita, lebih suka mendengarkan orang 

bercerita, senang dengan kegiatan yang tenang (membaca, bermain komputer, memancing, 

bersantai), lebih senang mengamati dalam sebuah interaksi l. Berpikir dulu baru 

berbicara/melakukan, lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan tulisan 

b. Extrovert atau Extraversion merupakan kebalikan dari Introvert. Manusia dengan kepribadian extrovert 

lebih berkaitan dengan dunia di luar manusia tersebut. Jadi manusia yang memiliki sifat extrovert  ini 

lebih cenderung membuka diri dengan kehidupan luar. Mereka adalah manusia yang lebih banyak  
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beraktifitas  dan  lebih  sedikit  berpikir.  Mereka  juga  orang-orang yang lebih senang berada dalam 

keramaian atau kondisi dimana terdapat banyak orang, daripada di tempat yang sunyi. 

Ciri-ciri Extrovert: 

 Senang bersama orang 

 Percaya diri (Kadang bisa berlebihan) 

 Aktif 

 Lebih senang bekerja kelompok 

 Lebih suka berinteraksi dengan banyak orang sekaligus 

 Gampang bergaul (supel) 

 Senang beraktifitas 

 Lebih senang bercerita, daripada mendengarkan orang bercerita 

 Senang dengan kegiatan dengan banyak orang (jalan-jalan, pergi ke konser, nongkrong, berpesta dan 

sebagainya) 

 Lebih senang berpartisipasi dalam sebuah interaksi k. Berbicara/Melakukan dulu baru berpikir 

 Lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata 

Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan dalam mengadakan hubungan dengan 

peserta didik pada saat berlangsung pembelajaran (Sudjana,   2005:76. Dalam  kegiatan  belajar  

mengajar  daya  serap  peserta  didik  tidaklah sama. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, strategi 

pengajaran yang tepat sangat dibutuhkan.  

Strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan 

mewujudkan kegiatan belajar mengajar (Hasibuan, 2004:3).  Metode  pembelajaran  merupakan  

salah  satu  strategi  pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk menghadapi masalah 

tersebut sehingga pencapaian tujuan pengajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan pemanfaatan 

metode yang efektif dan efisien, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran.selain itu, metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah 

cara yang digunakan dosen dalam menyajikan materi perkuliahan untuk mancapai tujuan yang 

dituangkan dalam perangkat pembelajaran. 

 

1. Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Metode domonstrasi merupakan metode mengajar yang menyajikan bahan pelajaran  dengan 

mempertunjukkan  secara langsung objeknya  atau caranya melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan 

proses tertentu. Demonstrasi   dapat   digunakan   pada   semua   mata   pelajaran.   Dalam pelaksanaan 

demonstrasi guru harus sudah yakin bahwa seluruh siswa dapat memperhatikan dan mengamati terhadap 

objek yang akan didemonstrasikan. Sebelumnya proses demonstrasi guru sudah mempersiapkan alat – alat 

yang digunakan dalam demonstrasi tersebut. 

2. Metode Pembelajaran Ekspositori 

Metode Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses 

penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat 

menguasai materi pelajaran secara optimal.  Menurut  Roy Killen  (dalam Wina  Sanjaya)  menamakan  

metode ekspositori  dengan  istilah  strategi  pembelajaran  langsung  (Direct Instruction). Karena dalam 
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hal ini siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran  seakan-akan  sudah jadi. 

Oleh karena metode ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan  

istilah  metode  chalk  and talk.  Metode  ekspositori  merupakan bentuk   dari   pendekatan   

pembelajaran   yang   berorientasi   kepada   guru (teacher   centered   approach)   (Wina   Sanjaya,    

2008:179).   Dikatakan demikian,  sebab  guru  memegang  peran  yang  sangat  dominan.  Melalui 

metode  ini  guru  menyampaikan  materi  pembelajaran  secara  terstruktur dengan harapan materi 

pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama metode ini adalah 

kemampuan akademik siswa.  

Penelitian yang Relevan 

Siagian  dan Tanjung dari hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  ada pengaruh antara 

strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPA. Ada pengaruh penggunaan strategi 

pembelajaran discovey dan ekspitori terhadap hasil belajar IPA. Sedangkan menurut Datau, Hulukati 

dan Wahab dalam penelitiannya  yang berjudul pengaruh pembelajaran strategi discovery terhadap    

kemampuan    komunikasi    matematika    siswa    dari    salah    satu kesimpulannya  menyatakan  

bahwa  kemamampuan  komunikasi  matematika siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 

startegi discovery lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan komukasi matematika siswa yang 

diajarkan dengan pembelajaran strategi ekspositori, pada pokok bahasan luas permukaan dan volume  

prisma tegak dan  limas. 

Kerangka Berfikir 

Yang   khas   dari   ekstrovert   adalah   mudah   bergaul,   suka   pesta, mempunyai banyak 

teman, membutuhkan teman untuk bicara, dan tidak suka membaca  atau  belajar  sendirian,  sangat  

membutuhkan  kegembiraan, mengambil tantangan, sering menentang bahaya, berperilaku tanpa 

berpikir terlebih  dahulu,  dan  biasanya  suka  menurutkan  kata  hatinya,  gemar  akan gurau-

gurauan,  selalu  siap  menjawab,  dan  biasanya  suka  akan  perubahan, riang, tidak banyak 

pertimbangan (easy going), optimis, serta suka tertawa dan gembira,   lebih   suka   untuk   tetap   

bergerak   dalam   melakukan   aktivitas, cenderung menjadi agresif dan cepat hilang kemarahannya, 

semua perasaannya tidak disimpan dibawah kontrol, dan tidak selalu dapat dipercaya. Mahasiswa 

yang memiliki kepribadian ekstrovert akan sesuai belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi 

yang tidak hanya melibatkan mental saja tetapi juga mengikutsertakan ketrlibatan secara fisik dalam 

artian mereka belajar  dengan memperagakan  suatu hal yang dimaksud  berdasarkan  materi yang 

dibicarakan. Mahasiswa yang belajar dan sesuai dengan kepribadian kemungkinan  akan  

memunculkan  semangat  untuk  belajar  dan  ikut  terlibat secara mandiri. Sedangkan yang khas dari 

introvert adalah pendiam, pemalu, mawas diri,  gemar  membaca,  suka  menyendiri  dan  menjaga  

jarak  kecuali  dengan teman  yang  sudah  akrab,  cenderung  merencanakan  lebih  dahulu  –  

melihat dahulu – sebelum melangkah, dan curiga, tidak suka kegembiraan, menjalani kehidupan  

sehari-hari  dengan  keseriusan,  dan  menyukai  gaya  hidup  yang teratur dengan baik, menjaga 

perasaannya secara tertutup, jarang berperilaku agresif, tidak menghilangkan kemarahannya, dapat 

dipercaya, dalam beberapa hal pesimis, dan mempunyai nilai standar etika yang tinggi. Mahasiswa 

yang memiliki  kepribadian  introvert  akan  sesuai  belajar  dengan  metode pembelajaran  diskusi.  

Sebab,  dengan  karakter  mereka  yang  pemalu,  maka ketika  mereka  belajar  dengan  metode  

demonstrasi,  mereka  akan  kesulitan untuk memperagakan materi yang mereka maksud. Hal ini 
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dapat mengaburkan apa  informasi  yang  disampaikan  bahkan  dapat  menimbulkan  salah 

pemahaman.   Mahasiswa   dengan  karakter  introvert   dapat  belajar  melalui diskusi sebab dengan 

metode ini mereka dapat dengan leuasa menyampaikan argumentasi tanpa rasa malu yang 

berlebihan. 

Dari  uaraian   di  atas,  dapat  dinyatakan   bahwa   mahasiswa   yang memiliki kepribadian 

ekstrovert akan memiliki banyak relasi sehingga memudahkan dalam pemerolehan informasi. 

Sedangkan mahasiswa yang memiliki karakter introvert akan kesulitan dalam memperoleh informasi 

yang banyak, sebab mereka kan merasa malu untuk bertanya apalagi jika diutarakan dalam 

keramaian seperti pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Oleh  karena  itu,  mahasiswa  yang  memiliki  kepribadian  ekstrovert akan memiliki 

pemahaman yang lebih baik daripada mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert. 
 

Metodologi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di program studi PKn UMN Al-Washliyah mulai bulan 

Pebruari 2015 sampai Nopember 2015. 

Metode    penelitian  ini  adalah  eksperimen. Desain  penelitian  menggunakan desain faktorial 

2 x 2, yaitu: 

ME  Metode  Pembelajaran 

  SE  
Demonstras

i 

(A1) 

Ekspositori 

(A2) 

Kepribadian 

(B) 

Ekstrovert 

 (B1) 
A1B1 A2B1 

Introvert  

(B2) 
A1B2 A2B2 

Dimana : 

A1 : Metode Pembelajaran Demonstrasi A2:  Metode Pembelajaran 

Ekspositori  

A :  Metode Pembelajaran 

B :  Kepribadian 

B1 :  Kepribadian Ekstrovert 

B2 :  Kepribadian Intovert 

A1B1  :  Metode Pembelajaran Demonstrasi yang dibelajarkan kepada    peserta    didik    

yang    memiliki    Kepribadian  Ekstrovert; 

A1B2 :  Metode Pembelajaran Demonstrasi yang dibelajarkan kepada peserta didik 

yang memiliki Kepribadian Introvert; 

A2B1 :  Metode Pembelajaran Ekspositori yang dibelajarkan kepada    peserta    

didik    yang    memiliki    Kepribadian Ekstrovert; 

A2B2 :  Metode Pembelajaran Ekspositori yang dibelajarkan kepada peserta didik 

yang memiliki Kepribadian Introvert; 
 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan tes kemampuan 

akademik setelah materi selesai diinformasikan kepada sasaran kegiatan. Setelah tes kemampuan 

akademik disebarkan dan terkumpul secara kolektif  maka  selanjutnya  dilakukan  pengkoreksian  

lembar  jawaban  peserta didik untuk memperoleh data hasil suatu kegiatan. Selanjutnya, 

pengumpulan data kepribadian dilakukan dengan melakukan pengamatan pada proses pembelajaran  

berlangsung  dengan  menggunakan  lembar  pengamatan  yang telah disusun sebagaimana 

dinyatakan pada bagian instrument penelitian. 

Setelah   data   hasil   belajar   dan   kepribadian   diperoleh   melalui penyebaran instrument   
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tes kemampuan akademik dan motivasi belajar maka selanjutnya dilakukan analisis data. 

Analisis data dilakukan berdasarkan disain rancangan faktorial 2 x 2, maka analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians dua jalur.  Sebelum  dilakukan  anava  

dua jalur terlebih  dahulu dilakukan  uji persyaratan  analisis  data  yaitu  uji  normalitas  data  dan  

homogenitas  data. Sebelum dilakukan uji persyaratan analisis data terlebih dahulu dilakukan 

penyajian data deskriptif. Selanjutnya, jika hasil anava dua jalur menunjukkan interaksi  antara  

Strategi     pembelajaran   dan  kepribadian,     maka  analisis dilanjutkan dengan uji Tukey 

dan/atau Scheffe. 

Setelah anava dua jalur dan analisi lanjut selesai dilakukan maka selanjutnya  

menyimpulkan  hasil  hitung  statistic  dengan  membanding  harga table (harga kritis) sesuai 

formulasi yang digunakan. Adapun rincian  teknik yang dilakukan dalam menyimpulkan hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Membandingkan harga (Fhitung) hasil perhitungan secara kuantitatif dengan patokan harga (nilai 

kritis;Ftabel) berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini; 

2. Mendeskripsikan   hasil  perbandingan   sesuai  dengan  kuantitas  rumusan masalah. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Data hasil penelitian diperoleh setelah menyebarkan tes hasil belajar mahasiswa setelah 

pembelajaran selesai. Secara keseluruhan data hasil penelitian ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Nama HB Kepribadian 

1 23 Introvert 

4 22 Introvert 

6 24 Ekstrovert 

9 25 Introvert 

11 24 Introvert 

12 21 Ekstrovert 

13 25 Ekstrovert 

14 22 Introvert 

15 22 Ekstrovert 

16 20 Ekstrovert 

17 20 Ekstrovert 

18 21 Introvert 

20 20 Introvert 

22 24 Introvert 

23 25 Introvert 

25   Ekstrovert 

 

 

Nama HB Kepribadian 

2 24 Introvert 

3 24 Introvert 

4 26 Ekstrovert 

5 26 Introvert 
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6 24 Introvert 

7 24 Introvert 

8 24 Introvert 

9 25 Introvert 

10 24 Introvert 

12 28 Ekstrovert 

13 26 Ekstrovert 

15 28 Introvert 

16 25 Introvert 

17 25 Introvert 

18 24 Introvert 

20 24 Introvert 

21 24 Introvert 

22 24 Introvert 

24 24 Introvert 

25 23 Ekstrovert 

26 24 Ekstrovert 

Dari data hasil penelitian menujukkan bahwa jumlah mahasiswa yang memiliki 

kepribadian ekstrovert lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang memiliki 

kepribadian introvert di setiap kelas. Jumlah mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert di 

kelas yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi berjumlah lima (5) orang sedangkan 

jumlah mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert di kelas yang belajar dengan metode 

pembelajaran ekspositori berjumlah enam (6) orang. Meskipun demikian, ternyata hasil belajar 

mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert lebih besar daripada hasil belajar mahsiswa 

yang memiliki kepribadian introvert.  Hal ini ditunjukkan dari data hasil belajar yang ditunjukkan 

pada tabel di atas. Hasil belajar tertinggi mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert yang 

belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi ditunjukkan dengan angka dua puluh delapan 

(28) sedangkan hasil belajar tertinggi mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert yang 

belajar dengan metode pembelajaran ekspositori ditunjukkan dengan angka dua puluh enam (26). 

Selain itu, hasil analisis data menggunakan anava dua jalur menunjukkan metode pembelajaran 

dan kepribadian mempengaruhi hasil belajar mahasiswa sebagaimana tabel anava dua jalur di 

bawah ini: 

 
Kesimpulan  

Dari hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang 

diterapkan yang mengacu kepada kepribadian ekstrovert mahasiswa menunjukkan adanya pengaruh 

terhadap hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar mahasiswa yang memiliki kepribadian ekstrovert 

yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi lebih baik daripada hasil belajar mahasiswa 

yang memiliki kepribadian introvert yang belajar dengan metode pembelajaran ekspositori. Hasil 

belajar inilah yang dimaksudkan dengan prestasi belajar. 
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KEMAMPUAN KOMUNIKATIF BAHASA INGGRIS MAHASISWA FAKULTAS 

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

BAHASA INGGRIS DI KOTA MEDAN 
 

Baznar Ali4 dan Agus Al Rozi5 
 

ABSTRAK 
 

 Kemampuan komunikatif merupakan barometer kemampuan pemahaman dan penggunaan 

suatu bahasa dengan baik dan benar oleh penggunanya. Ini terdiri dari kompetensi gramatikal, 

sosiolinguistik, wacana dan strategik. Kompetensi sosiolinguistik mencakup kemampuan 

penggunaan bahasa sewaktu berinteraksi dengan lawan bicara misalnya dengan memperhatikan 

dan memahami betul kultur budaya dan tujuan dari penggunaan bahasa tersebut seperti 

diantaranya kapan, dimana, situasi dan suasana, dengan siapa dan untuk apa mengkomunikasikan 

suatu hal kepada orang lain.  

 Adapun mahasiswa yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-

Washliyah, Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

(UMSU) dan Universitas Al-Washliyah (UNIVA), dengan jumlah mahasiswa sebanyak 120 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menghitung persentase dari jumlah ungkapan 

yang terjadi pada percapakan 1 sampai dengan 10 yaitu 7,05% maka dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa percakapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 di atas 5% sedangkan percakapan 9 tidak mencapai 5%. 

Ini menunjukkan bahwa percakapan 9 mahasiswa belum berhasil memiliki ungkapan kemampuan 

komunikatif.  Dengan mengetahui hasil persentase dapat dikatakan bahwa ada faktor yang 

mempengaruhi dosen mengajar tidak menggunakan pendekatan komunikatif atau mahasiswa tidak 

dapat menggunakan ungkapan kepada penutur, kemungkinan penyebab besar terjadinya hal 

tersebut dikarenakan mahasiswa merasa takut atau malu dalam mempraktekkan ungkapan 

percakapan kepada turis dengan latar belakang budaya yang berbeda.  
 

Kata Kunci: Kemampuan, Komunikatif, Bahasa Inggris. 
 

Pendahuluan 
 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan dunia yang semakin cepat menuntut warga negara Indonesia memiliki 

kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat seluruh dunia melalui beberapa jumlah bahasa yang sangat 

terbatas yang diterima secara internasional dan dapat dipahami, salah satunya adalah bahasa 

Inggris.Penguasaan yang memadai mengenai bahasa Inggris sangatlah penting terutama bagi masyarakat 

terdidik di Indonesia. Penggunaan dan kebutuhan akan bahasa Inggris berkaitan dengan kemampuan 

berkomunikasi secara lisan dan memahami bacaan yang disampaikan dalam bahasa Inggris tentang berbagai 

bidang kehidupan, khususnya bidang IPTEKS merupakan prioritas penting dalam pelaksanaan pembangunan.  

Di Indonesia bahasa Inggris diselenggarakan secara wajib di sekolah lanjutan dan pada umumnya 

masih terus diselenggarakan di tingkat perguruan tinggi. 

Kemampuan komunikatif merupakan barometer kemampuan pemahaman dan penggunaan 

suatu bahasa dengan baik dan benar oleh penggunanya.Ini terdiri dari kompetensi gramatikal, 

sosiolinguistik, wacana, dan strategik.Kalau tidak, para pengguna bahasa belum dapat dikatakan 

cakap berkomunikasi dalam bahasa Inggris.Adapun  kompetensi komunikatif sebagai kemampuan 

memfungsikan bahasa dengan benar pada situasi, tempat, dan waktu yang nyata. 

Di dalam pengajaran dengan pendekatan komunikatif bahasa diajarkan sebagaimana hal  itu 

digunakan di dalam komunikasi. Maka yang dituju bukanlah pencapaian pengetahuan men genai 

tata bahasa atau penguasaan terhadap sekian ribu kosakata. Akan tetapi dari segi  kemampuan 
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komunikatif  berbahasa Inggris  peserta didik.  Baru setelah semuanya jelas, dapatlah ditentukan 

perangkat tata bahasa dan kosakatanya.  

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan judul :”Kemampuan Komunikatif Bahasa 

Inggris Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan 

Bahasa Inggris di Kota Medan” 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kemampuan komunikatif bahasa Inggris mahasiswa FKIP program studi pendidikan 

bahasa Inggris berterima atau tidak berterima? 

2. Faktor apakah yang menentukan kemampuan komunikatif bahasa Inggris mahasiswa FKIP 

program studi pendidikan bahasa Inggris di Kota Medan? 

 

1.3.  Definisi, Asumsi dan Lingkup Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diberi batasan dan indikator pengukuran sebagai berikut : 

1. Speaking (Berbicara) adalah kemampuan lulusan berbicara menggunakan bahasa Inggris. 

2. Listening (Mendengar) adalah kemampuan lulusan menulis dalam bahasa Inggris 

3. Writing (Menulis) adalah kemampuan lulusan menulis dalam bahasa Inggris 

4. Reading (Membaca) adalah kemampuan lulusan membaca dalam bahasa Inggris 

5. Percakapan yaitu proses interaktif pembentukan makna yang melibatkan produksi dan penerimaan 

dan pemerosesan informasi 

6. Kemampuan komunikatif  adalah kemampuan menghasilkan kalimat yang memiliki tata bahasa yang 

secara lengkap dapat diterima, termasuk kemampuan menggunakan kalimat yang tepat pada waktu 

yang tepat. 

7. Kemampuan sosiolinguistik adalah kemampuan penguasaan  penggunaan aturan budaya dan wacana 

dari suatu bahasa. Artinya, kesesuaian tindak tutur dan kelajiman berbicara dalam konteks budaya 

masyarakat itu sendiri. 
 

1.4.  Target Luaran Yang Ingin Dicapai 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan target luaran sebagai berikut : 

1. Bagi pihak universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada staf pengajar apakah 

peserta didik sudah dapat menguasai kemampuan komunikatif yang baik. 

2. untuk meningkatan kualitas berbahasa Inggris agar dapat diterima oleh masyarakat penutur asli sesuai 

dengan budaya yang berlaku sesuai dengan tempat dimana mahasiswa berinteraksi. 

3. Hasil akhir penelitian ini akan dipublikasikan berupa karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal lokal 

yang ber ISSN, jurnal  terakreditasi nasional. 

4. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional serta dapat sebagai  

pengayaan bahan ajar 

 

Tinjauan Pustaka 

2.1. Bahasa Inggris 

 Berdasarkan sejarah pembelajaran bahasa Inggris  di Indonesia, bahasa Inggris sudah 

dianggap sebagai bahasa yang wajib’diajarkan’ di sekolah sejak kemerdekaan Indonesia tercapai 

pada tahun 1945. Indonesia adalah Negara yang secara linguistik sangat kaya karena memiliki 
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lebih dari 300 bahasa daerah (Encylopedia Indonesia, 2005). Sejak kemerdekaan Indonesia, 

bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu dan bahasa nasional. Bahasa Inggris memiliki status 

sebagai bahasa asing sehingga hanya menjadi sebuah mata pelajaran di sekolah saja. Dengan 

kata lain, bahasa Inggris tidak memiliki fungsi sosial di masyarakat. 

 Belajar bahasa Inggris mencakup 4 aspek yaitu Reading (membaca), Writing (Menulis), 

Speaking (Berbicara), Listening (Mendengarkan). Sebagaimana dalam kurikulum 2004 (KBK) 

yang kemudian disempurnakan dengan kurikulum 2006 (KTSP) mata pelajaran bahasa Inggris di 

Sekolah disebutkan bahwa salah satu tujuan pengajaran bahasa Inggris adalah mengembangkan 

kemampuan dalam bahasa tersebut, dalam bentuk lisan dan tulisan. 
 

2.2. Konsep Kemampuan Komunikatif 

Untuk memperjelas pemahaman tentang kemampuan komunikatif, peneliti merujuk kepada 

beberapa pakar linguistik. Bagaric (2007) menyatakan bahwa istilah kemampuan komunikatif itu 

berarti mampu berkomunikasi sementara Chomsky (1965) dalam Bagaric (2007) mendefiniskan 

kemampuan itu sebagai ‘apa yang diketahui sipengguna bahasa’ dan komunikatif sebagai wujud atau 

realisasi dalam bentuk ujaran atau tulisan dari apa yang diketahui sipengguna bahasa tersebut yang 

disebutnya sebagai ‘penampilan’. Sebaliknya, Hymes (1972) dalam Yano (2012) yang menjelaskan 

bahwa kecakapan linguistik kurang memperhatikan betapa sangat pentingnya kemampuan linguistik 

untuk menghasilkan dan memahami ujaran-ujaran yang sesuai dengan konteks yang terjadi.  
 

2.3. Komponen Kemampuan Kominikatif 

Verhoeven dan Vermeer (1992), Canale dan Swain (1980) dalam Pillar (2012) dan Shumin 

(2002) mengklasifikasikan empat kompenen kecakapan 

komunikatif: 

a) Kecakapan linguistic mengacu kepada penguasaan pengethuan dari kode bahasa itu sendiri yang 

mencakup aturan pembentukan kata dan kosa kata, pengucapan/fonologi, dan pembentukan 

Verhoeven dan Vermeer (1992), Canale dan Swain (1980) dalam Pillar (2012) dan Shumin 

(2002) mengklasifikasikan empat kompenen kecakapan komunikatif: kalimat/sintak. Pengetahuan 

kode bahasa ini dirangkai dalam istilah pemahaman makna literal dari ujaran tersebut. 

b) Kecakapan wacana mengacu kepada kemampuan menggunakan aturan dan kesepakatan 

penggabungan makna dan bentuk gramatikal untuk mencapai teks yang diucapkan secara utuh 

dalam bentuk/situasi/cara yang berbeda. Kepaduan ini dicapai lewat kesesuaian dalam bentuk 

(kata ganti benda/pronouns, kata yang sama/sinonims, kata sambung dan struktur yang sejajar) 

dan kelogisan dalam makna. 

c) Kecakapan sosiolinguistik mengacu kepada penguasaan penggunaan aturan budaya dan wacana 

dari suatu bahasa. Artinya, kesesuaian tindak tutur dan kelajiman berbicara dalam konteks budaya 

masayarakat bahasa itu sendiri. 

d) Kecakapan strategik mengacu kepada penguasaan dari strategi bahasa lisan dan non lisan untuk 

mengatasi kebuntuan dan meningkatkan efektifitas dalam berkomunikasi: meringkas, 

mengalihkan, bahasa gerak tubuh, variasi intonasi, kecepatan/irama suara, pengulangan, umpan 

balik, berperan serta, dan pengalihan topik.  
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Dalam penelitian ini hanya mengamati kemampuan komunikatif dalam komponen kemampuan 

sosiolinguistik. Kemampuan sosiolinguitik membutuhkan pemahaman tentang konteks sosial bahasa yang 

dipergunakan : peranan partisipasi, informasi yang saling berbagi dan fungsi berinteraksi. Menurut Canale dan 

Swain definisi kemampuan komunikatif telah terbagi atas pragmatik yang terpisah : aspek fungsi bahasa dan 

aspek sosiolinguistik. 

Pengajaran komunikatif bahasa diawali dengan bahasa sebagai komunikatif pembelajar, oleh sebab itu 

pembelajar diberi motivasi untuk berkomunikasi dengan bahasa target melalui interaksi pada awal 

pengajaran.Dalam pengajaran komunikatif makna merupakan hal yang paling penting.Secara alamiah 

pengajaran kemampuan komunikatif sangat mendukung kegiatan kelompok kecil (small –group) oleh 

mahasiswa untuk memaksimalkan waktu bagi setiap pembelajaran untuk menegoisasikan makna. Pengajaran 

bahasa komunikatif memiliki ragam kegiatan seperti : information-gap activities, problem solving tasks dan 

role-play melalui pair atau group work. 

Pengujian kemampuan komunikatif dimaksudkan untuk mengukur penggunaan bahasa dalam situasi 

sebenarnya.Kemampuan komunikatif pertama sekali diutarakan oleh Dell Hymes seorang sosiolinguistik yang 

menolak keterbatasan pandangan Chomsky mengenai kemampuan. Menurut Hymes, kemampuan komunikatif 

adalah aspek dari kemampuan kita yang akan dapat membuat kita mampu menyampaikan, 

menginterpretasikan pesan-pesan dan menegosiasikan arti/maksud secara pribadi dalam konteks yang 

spesifik/khusus.  

Pendekatan komunikatif secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyajian materi melalui situasi atau percakapan singkat terdiri dari beberapa percakapan yang 

dilanjutkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan percakapan mengenai fungsi dan situasi 

orang-orang yang terlibat, peranan, setting, topik dan tingkat kesopanan bergantung pada situasi. 

2. Brainstorming atau diskusi untuk memperbanyak perbendaharaan kata dan ungkapan yang dipakai 

dengan tujuan komunikasi termasuk kerangka struktur percakapan atau saling tukar untuk mencapai 

tujuan pembicara. 

3. Pertanyaan atau jawaban berdasarkan topik percakapan dan situasi seperti Why Question, yes/no, 

either/or dan open ended questions. 

4. Belajar ungkapan-ungkapan komunikasi dalam percakapan atau fungsi-fungsi menggunakan 

gambar,objek yang sebenarnya atau proses mendramatisasi makna 

5. Pembelajar menemukan peraturan ungkapan-ungkapan fungsional’ 

6. Proses menuju komunikasi yang lebih bebas 

7. Membaca dengan ragam variasi 

8. Evaluasi lisan dengan tujuan penggunaan bahasa 

Misalnya :  How Woud you ask your friend to ? 

9. Mengkreasikan percakapan yang baru sesuai dengan kreativitas pembelajar 

10. Mengaplikasikan bahasa yang telah dipelajari. 

 

2.4. Ciri-Ciri Pendekatan Komunikatif 

Nunan (1988) Finocchiaro dan Brumfit (1983) menyatakanbahwa pendekatan komunikatif 

memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut; i) fokus pembelajaran ada pada komunikasi; ii) makna 

merupakan hal yang sangat utama; iii)kontekstualisasi merupakan hal yang sangat mendasar; iv) 

penekanan diberikan padajenis bahasa yang digunakan sehari-hari; v) unit-unit bahasa diseleksi 

berdasarkanapa yang ingin diketahui oleh pembelajar untuk melaksanakan maksudnya; 

vi)pengurutan butir bahasa ditekankan pada isi, makna dan minat; vii) pembelajaran berpusat pada 
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siswa; vii) mengenal ragam bahasa; ix) kriteria keberhasilah dicapaijika siswa mampu 

berkomunikasi secara efektif sesuai dengan konteks pembicaraan;x) komunikasi lisan sama 

pentingnya komunikasi baca dan tulisan; xi) kesalahan dipandang sebagai satu hal yang wajar; xii) 

teknik apapun (drill, terjemahan,eksplanasi) bisa digunakan sepanjang itu menguntungkan 

pembelajar, denganmenyesuaikan usia, minat, dan motivasi 

Pada tataran metodologi bahwa aplikasipendekatan komunikatif ini didukung beberapa 

prinsip: i) tahu apa yang akandilakukan; ii) keseluruhan lebih utama dari pada hanya sebagian; iii) 

proses samapentingnya dengan bentuk; iv) belajar perlu praktik; v) kesalahan tidak selalumerupakan 

kesalahan. 
 

2.5. Kemampuan Sosiolinguistik 

 Pendapat Canale dan Swain (1980)  dalam Pillar (2012) kemampuan sosiolinguistik mencakup 

kemampuan untuk memproduksi ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan, kata-kata atau bahasa dan 

mengerti akan karakteristik dari ucapan-ucapan yang pantas, yaitu sopan (politeness feature), tindak ujar 

(speech act).Dalam hal memperkembangkan bahasa di masa mendatang perlu kiranya mendefinisikan 

kemampuan komunikatif dalam pengajaran bahasa kedua. Disebutkan empat unsur yang berbeda dalam 

kemampuan komunikatif yaitu : kemampuan linguistik, kemampuan sosiolinguistik, kemampuan percakapan 

dan kemampuan strategi bahasa.  

 Savignon (1983) dalam zainil (2005) menyatakan bahwa kemampuan sosiolinguistik adalah 

berhubungan dengan pengetahuan tentang aturan-aturan dari pada percakapan dan budaya masyarakat 

pengguna bahasa tersebut. 

Teori yang telah berhasil dalam mengenal beberapa perbedaan pada tahap pemerolehan 

perkembangan bahasa. 

Tahapan-Tahapan berikut dikenal seperti : 

1. Tahap pertama yaitu diam/tahap menerima. Pada tahap ini berakhir dari 10 jam sampai enam 

bulan. Pembelajaran memiliki 500 kata yang diterima (kata yang dapat dipahami ; tetapi belum 

dapat menggunakannya. Pada tahap ini ada masa diam selama pembelajar tidak berbicara tetapi 

dapat merespon penggunaan ragam, strategi termasuk penunjukkan objek, gambar atau orang, 

melakukan kegiatan, seperti berdiri, menutup pintu, melakukan bahasa tubuh atau 

menganggukkan kepala atau merespon secara sederhana ‘Yes atau No”. Dosen tidak harus 

memaksa pembelajar berbicara sampai pada akhirnya mereka siap untuk melakukannya. 

2. Tahap kedua yaitu tahap produksi permulaan. Pada tahap ini berakhir sampai 6 bulan setelah 

tahap berikutnya mahasiswa mengembangkannya sampai 1000 kata aktif. Kata yang dapat 

dipahami dan dipakai pada tahap ini pembelajar berbicara satu atau dua phrasa dan dapat 

mendemonstrasikan secara keseluruhan materi yang baru dengan memberikan jawaban yang 

sederhana yes/no, either/or, who/what/where. 

3. Tahap ketiga yaitu tahap ucapan. Pada tahap ini dapat berakhir pada tahun berikutnya. Mahasiswa 

menghasilkan 3000 kata dan dapat mempergunakan phasa singkat dan kalimat sederhana untuk 

berkomunikasi. Pembelajar mulai menggunakan percapakapn dan dapat menanyakan sederhana 

“Can I go to the rest room?” Dan dapat menjawab pertanyaan sederhana. Pemelajar 

menghasilkan kalimat yang lebih panjang tetapi  selalu dengan kesalahan tata bahasa dalam 

komunikasi mereka. 



5558 

 

4. Tahap keempat yaitu tahap intermediate. Mahasiswa mampu menghasilkan 6000 kata dan dengan 

kalimat yang kompleks, menyatakan pendapat, meminta penjelasan, berbagai pemikiran dan 

berbicara lebih panjang dan banyak. 

5. Tahap ke lima yaitu tingkat mahir memperoleh kemampuan sampai lima atau tujuh tahun. 

Pembelajaran memiliki pesan kata dan partisipasi secara penuh.  Pembelajaran dapat berbicara 

menggunakan tata bahasa dan perbendaharaan kata sama dengan native speaker. 

 Pada latihan ini, mahasiswa dapat atau tidak dapat menjawab (be+adjective) 

T : Describe the weather in your country 

S : (It’s beautiful) 

(It is wonderful) 

  Pelajaran percakapan dapat diikuti dengan pola yang biasa yaitu persiapan, presentasi, 

praktek, evalusi. Pengajar dapat menggunakan persiapan untuk membangun konteks tugas 

percakapan (dimana, kapan, bagaimana dan kepada siapa terjadi) dan kesadaran terhadap target 

bahasa yang diharapkan (meminta penjelasan, menekankan kata kunci, menggunakan bentuk kata 

yang sederhana). 

 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
 

3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemampuan komunikatif bahasa Inggris mahasiswa FKIP program studi 

pendidikan bahasa Inggris berterima atau tidak berterima 

2. Untuk mengetahui faktor  yang menentukan kemampuan komunikatif bahasa Inggris mahasiswa 

FKIP program studi pendidikan bahasa Inggris di Kota Medan 
 

3.2. Manfaat Penelitian 

1. Studi kemampuan komunikatif  bahasa inggris mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris di Kota Medan dengan kemampuan Sosiolinguistik 

2. Pembuatan buku pelatihan tentang kemampuan komunikatif mahasiswa dalam bahasa Inggris 

Metode Penelitian 

4.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di empat universitas yang ada di kota Medan yang memiliki 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang memiliki program studi pendidikan Bahasa 

Inggris, adapun universitas yang mahasiswanya dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliayh, Universitas Negeri Medan (UNIMED), 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Universitas Al-Washliyah (UNIVA). 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2015. 
 

4.2. Jenis dan Sumber Data   

  Data yang akan dianalisis terdiri dari 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer  langsung diperoleh dari mahasiswa berupa transkip nilai asli tanpa diperbaiki, ungkapan-

ungkapan yang diperoleh dari hasil wawancara telah diketik ulang oleh mahasiswa dari rekaman 

kaset wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan wawancara pada beberapa staf 

pengajar bahasa Inggris apakah mereka telah merencanakan pengajaran dengan kurikulum berbasis 

kompetensi, pendekatan komunikatif atau bagaimana buku ajar yang di pakai. Selain itu menanyakan 
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secara langsung kepada turis apabila mahasiswa berhasil untuk membawanya/mengundangnya ke 

kelas dengan menanyakan secara terpisah mengenai wawancara berupa kemampuan komunikasi 

bahasa Inggris mahasiswa sewaktu berinteraksi dengan kemampuan sosiolinguistik mahasiswa 

berupa ungkapan-ungkapan yang dipergunakan berterima atau tidak berterima. Selanjutnya penulis 

memindahkan ke kertas data ‘data-sheet’ dengan cara memindahkan ungkapan yang dihasilkan oleh 

mahasiswa dan menghitung jumlah ungkapan yang dihasilkan mahasiswa pada tiap-tiap data yang 

diperoleh.  

4.3. Metode Pengambilan Sampel 

 Penarikan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Random Sampling di dalam populasi 

mahasiswa FKIP  tahun ajaran 2012/2013  program studi pendidikan bahasa Inggris di Kota Medan 

pada empat universitas yang dijadikan objek penelitian. Mahasiswa yang akan di jadikan sampel 

penelitian ini sebanyak 120 orang yang berasal dari empat universitas yang ada di kota Medan.  
 

4.4. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberterimaan dan ketidak berterimaan antara kemampuan 

komunikatif dengan sosiolinguistik.Hal ini dilakukan dengan menentukan setiap ungkapan yang 

dihasilkan mahasiswa setelah berinteraksi dengan turis.Ungkapan –ungkapan yang dianalisis 

khususnya ungkapan yang dihasilkan mahasiswa untuk melihat kemampuan mereka berinteraksi 

dengan turis.  

 

Hasil Dan Pembahasan 

5.1. Hasil Penelitian 

 Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, selanjutnya dilakukan penjumlahan pada tiap-tiap 

data yang selanjutnya dianalisis keberterimaannya untuk menafsirkan dan menarik simpulan. 

Variabel penelitian ini terdiri dari ungkapan mahasiswa mengenai kemampuan komunikatif melalui 

wawancara dengan penutur dan mahasiswa bebas menggunakan ungkapan bahasa yang mereka 

ketahui berdasarkan keberterimaan  dalam konteks social  penutur. Ungkapan ini di nilai  

berdasarkan atas   kecocokan atau ketepatan bahasa (dapat diterima) yang dihubungkan dengan 

kemampuan sosiolinguistik yang digunakan tanda” dapat berterima” (1) dan “tidak berterima” (0). 

Setelah diadakan penjumlahan pada tiap-tiap percakapan sebanyak 10 data percakapan, lalu dicari 

simpulan dengan cara mencari jumlah  yang berterima di bagi dengan seluruh ungkapan-ungkapan  

yang terjadi dikali dengan 100%. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Jumlah ungkapan yang dihasilkan mahasiswa dengan rutis – Jumlah ungkapan yang tidak 

berterima. Hasil ungkapan berterima : Jumlah ungkapan yang terjadi  x 100 % 

5.2. Hasil Persentase Setiap Percakapan : Jumlah Percakapan yang Terjadi 

 Untuk melihat perhitungan-perhitungan pada setiap percakapan akan diuraikan pada tiap data 

yang terjadi pada percakapan satu sampai dengan dua belas. Penentuan berterima atau tidak 

berterima peneliti terlebih dahulu mempelajari teori yang disampaikan oleh Dell Hymes tentang 

kemampuan komunikatif dari komponen kemampuan sosiolinguistik dari landasan teori yang 

dipergunakan oleh peneliti. 
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 Peneliti member angka satu (1) untuk ungkapan-ungkapan yang berterima dan (0) untuk 

ungkapan-ungkapan yang tidak berterima secara tata bahasa lengkap dan tidak berterima dengan 

melihat latar belakang penutur. 

 Variabel penelitian ini terdiri dari ungkapan mahasiswa mengenai kemampuan komunikatif 

melalui wawancara dengan turis dan mahasiswa bebas menggunakan ungkapan bahasa yang mereka 

ketahui berdasarkan keberterimaan dalam konteks social penutur.Ungkapan ini dinilai berdasarkan 

atas kecocokan atau ketepatan bahasa yang dihubungkan dengan kemampuan sosiolinguistik yang 

digunakan tanda berterima (1) dan tidak berterima (0). Setelah dilakukan penjumlahan  pada tiap-tiap 

percakapan sebanyak 10 data percakapan, lalu dicari simpulan dengan cara mencari jumlah 

persentasenya dengan rumus jumlah ungkapan-ungkapan yang terjadi dikurangi dengan ungkapan 

yang tidak berterima. Setelah diperoleh jumlah ungkapan-ungkapan yang berterima dibagi dengan 

jumlah ungkapan yang terjadi di kali 100 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Jumlah ungkapan-ungkapan percakapan yang dihasilkan mahasiswa dengan penutur 

2. Hasil ungkapan berterima :  jumlah ungkapan yang terjadi x 100% 

3. Jumlah keseluruhan persentase : jumlah percakapan yang terjadi yaitu merupakan rata-rata 

nilai persentase yang mewakili keseluruhan data. 

Secara jelas langkah-langkah menganalisis data dapat dilihat pada uraian berikut : 

Untuk ungkapan yang berteima diberi tanda (1) dan untuk ungkapan yang tidak berterima 

diberi tanda (0)  
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PENGUASAAN GAYA BAHASA TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS PANTUN 

JENAKA DITINGKAT SD 

 

Faqih Hakim Hasibuan6 
 

ABSTRAK 

Menulis merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dengan 

baik oleh siswa. Dengan menulis seseorang dapat mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasan. 

Menulis merupakan media untuk berkomunikasi seseorang kepada orang lain. Sebagaimana 

dijelaskan dalam kurikulum 2006 (KTSP) mata pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar  

(SD) disebutkan bahwa salah satu tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah mengembangkan 

kemampuan dalam bahasa tersebut, dalam bentuk lisan dan tulis. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan penguasaan gaya bahasa terhadap kemampuan menulis pantun 

jenaka. 
 

Kata Kunci : Keterampilan Menulis Pantun 
Pendahuluan 

Sastra merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap lingkungan sosial yang 

berada disekitarnya dengan menggunakan bahasa yang indah. Sastra hadir sebagai hasil perenungan 

pengarang terhadap fenomena yang ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih 

mendalam, bukan hanya sekadar cerita khayal atau angan dari pengarang saja, melainkan wujud dari 

kreativitas pengarang dalam menggali dan mengolah gagasan yang ada dalam pikirannya.  

Salah satu bentuk karya sastra adalah pantun. Pantun adalah karya fiksi yang dibangun melalui 

berbagai unsur keindahan penyusunan kosakata. Unsur-unsur tersebut sengaja dipadukan pengarang dan 

dibuat mirip dengan dunia yang nyata lengkap dengan peristiwa-peristiwa di dalamnya, sehingga nampak 

seperti sungguh ada dan terjadi. Unsur inilah yang akan menyebabkan karya sastra hadir. Unsur intrinsik 

sebuah pantun adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah cerita. Keterpaduan berbagai unsur 

intrinsik ini akan menjadikan sebuah pantun yang sangat bagus. Kemudian, untuk menghasilkan pantun 

yang bagus juga diperlukan pengolahan bahasa. Bahasa merupakan sarana atau media untuk 

menyampaikan gagasan atau pikiran pengarang yang akan dituangkan sebuah karya yaitu salah satunya 

pantun tersebut.  

Gaya bahasa dan penulisan merupakan salah satu unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. 

Setiap penulis mempunyai gaya yang berbeda-beda dalam menuangkan setiap ide tulisannya. Setiap 

tulisan yang dihasilkan nantinya mempunyai gaya penulisan yang dipengaruhi oleh penulisnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa, watak seorang penulis sangat mempengaruhi sebuah karya yang ditulisnya. Hal 

ini selaras dengan pendapat Pratikno (1984: 50) bahwa sifat, tabiat atau watak seseorang itu berbeda-

beda.  

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan menulis pantun pada siswa sangat 

rendah. Banyak siswa yang menulis pantun bukan karyanya sendiri melainkan menulis kembali karya pantun 

orang lain. Hal ini disebabkan guru dalam menyampaikan materi menulis pantun hanya dengan metode 

ceramah dan penugasan. Guru tidak menggunakan metode yang dapat menarik minat siswa untuk aktif 

berbicara dan bertanya. Setelah menjelaskan, guru langsung memberi tugas membuat pantun kepada siswa 

dengan tema bebas dan dikerjakan di dalam kelas dengan ruangan yang tertutup dan media yang terbatas. 

Setelah selesai menulis pantun, tugas langsung dikumpulkan. 

Pembelajaran berlangsung menjemukan, siswa lebih banyak mengantuk karena berada di dalam kelas 

yang tertutup dan sunyi sehingga siswa tidak memiliki gambaran atau inspirasi untuk menulis pantun di dalam 

kelas.  

 

                                                 
6 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 
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Landasan Teori 

A. Pengertian Gaya Bahasa  

Sudjiman (1998: 13) menyatakan bahwa sesungguhnya gaya bahasa dapat digunakan dalam segala 

ragam bahasa baik ragam lisan, tulis, nonsastra, dan ragam sastra, karena gaya bahasa adalah cara 

menggunakan bahasa dalam konteks tertentu oleh orang tertentu untuk maksud tertentu. Akan tetapi, secara 

tradisional gaya bahasa selalu ditautkan dengan teks sastra, khususnya teks sastra tertulis. Gaya bahasa 

mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas dan citraan, pola rima, matra yang digunakan 

seorang sastrawan atau yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Jorgense dan Phillips (Ratna, 2009: 84) 

mengatakan bahwa gaya bahasa bukan sekedar saluran, tetapi alat yang menggerakkan sekaligus menyusun 

kembali dunia sosial itu sendiri. Lebih jauh menurut Simpson (dalam Ratna, 2009: 84) gaya bahasa baik bagi 

penulis maupun pembaca berfungsi untuk mengeksplorasi kemampuan bahasa khususnya bahasa yang 

digunakan. Stilistika dengan demikian memperkaya cara berpikir, cara pemahaman, dan cara perolehan 

terhadap substansi kultural pada umumnya.  

Retorika merupakan penggunaan bahasa untuk memperoleh efek estetis yang diperoleh melalui 

kreativitas pengungkapan bahasa, yaitu bagaimana seorang pengarang menyiasati bahasa sebagai sarana untuk 

mengungkapkan gagasannya. Pengungkapan bahasa dalam sastra mencerminkan sikap dan perasaan 

pengarang yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perasaan pembaca. Untuk itu, bentuk 

pengungkapan bahasa harus efektif dan mampu mendukung gagasan secara tepat yang memiliki segi estetis 

sebagai sebuah karya. Kekhasan, ketepatan, dan kebaruan pemilihan bentuk-bentuk pengungkapan yang 

berasal dari imajinasi dan kreatifitas pengarang dalam pengungkapan bahasa dan gagasan sangat menentukan 

keefektifan wacana atau karya yang dihasilkan. Hal ini bisa dikatakan bahwa bahasa akan menentukan nilai 

kesastraan yang akan diciptakan.  

Karya sastra adalah sebuah wacana yang memiliki kekhasan tersendiri. Seorang pengarang dengan 

kreativitasnya mengekspresikan gagasannya dengan menggunakan bahasa dengan memanfaatkan semua 

media yang ada dalam bahasa. Gaya berbahasa dan cara pandang seorang pegarang dalam memanfaatkan dan 

menggunakan bahasa tidak akan sama satu sama lain dan tidak dapat ditiru oleh pengarang lain karena hal ini 

sudah menjadi bagian dari pribadi seorang pengarang. Kalaupun ada yang meniru pasti akan dapat ditelusuri 

sejauh mana persamaan atau perbedaan antara karya yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat diketahui 

mana karya yang hanya sebuah plagiat atau imitasi.  

Pemilihan bentuk bahasa yang digunakan pengarang akan berkaitan fungsi dan konteks 

pemakaiannya. Pemakaian gaya dalam sastra selalu dikaitkan dengan konteks yang melatar belakangi 

pemilihan dan pemakaian bahasa. Semua gaya bahasa itu berkaitan langsung dengan latar sosial dan 

kehidupan di mana bahasa itu digunakan.  

Bahasa sastra adalah: bahasa khas (Endraswara, 2003:72). Khas karena bahasanya telah direkayasa 

dan dioles sedemikian rupa. Dari polesan itu kemudian muncul gaya bahasa yang manis. Dengan demikian 

seharusnya pemakaian gaya bahasa harus didasari penuh oleh pengarang. Bukan hanya suatu kebetulan gaya 

diciptakan oleh pengarang demi keistimewaan karyanya. Jadi dapat dikatakan jika pengarang pandai bersilat 

bahasa, kaya, dan mahir dalam menggunakan stilistika maka karyanya akan semakin mempesona dan akan 

lebih berbobot. Stilstik adalah penggunaan gaya bahasa secara khusus dalam karya sastra yang akan 

membangun aspek keindahan karya sastra.  

Pradopo (dalam Endraswara, 2003: 72) menyatakan bahwa nilai seni sastra ditentukan oleh gaya 

bahasanya. Gaya bahasa dapat dikatakan sebagai keahlian seorang pengarang dalam mengolah kata-kata. 

Jangkauan gaya bahasa sangat luas, tidak hanya menyangkut masalah kata tetapi juga rangkaian dari kata-kata 

tersebut yang meliputi frasa, klausa, kalimat, dan wacana secara keseluruhan (Keraf, 2004:112) termasuk 

kemahiran pengarang dalam memilih ungkapan yang menentukan keberhasilan, keindahan, dan kemasuk 
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akalan suatu karya yang merupakan hasil ekspresi diri (Sayuti, 2000: 110). Sejalan dengan Sayuti, Endraswara 

(2003: 73) juga menyatakan bahwa gaya bahasa merupakan seni yang dipengaruhi oleh nurani. Melalui gaya 

bahasa sastrawan menuangkan idenya. Bagaimanapun perasaan saat menulis, jika menggunakan gaya bahasa, 

karya yang dihasilkan akan semakin indah. Jadi, dapat dikatakan gaya bahasa adalah pembungkus ide yang 

akan menghaluskan teks sastra.  

Melalui gaya bahasa pembaca dapat menilai kepribadian dan kemampuan pengarang, semakin baik 

gaya bahasa yang digunakan, semakin baik pula penilaian terhadapnya. Sering dikatakan bahwa bahasa adalah 

pengarang yang terekam dalam karya yang dihasilkan. Oleh sebab itu setiap pengarang mempunyai gayanya 

masing-masing. Dengan kata lain, objek tersebut adalah untuk mengetahui nilai-nilai tematik dan estetika yang 

dihasilkan oleh linguistik bentuk, nilai-nilai yang menyampaikan visi penulis, nada dan sikap, yang bisa 

meningkatkan afektif atau kekuatan emotif pesan yang memberikan sumbangan untuk karakterisasi dan 

membuat fiksi realitas fungsi lebih efektif dalam kesatuan tematik.  

Beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian gaya bahasa atau majas 

adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan. Kekhasan dari gaya 

bahasa ini terletak pada pemilihan kata-katanya yang tidak secara langsung menyatakan makna yang 

sebenarnya.  
 

B. Pengertian Menulis 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata menulis berasal dari kata tulis. 

Tulis adalah ada huruf (angka dan sebagainya) yang dibuat (digurat dan sebagainya) dengan pena 

(pensil, cat, dan sebagainya). Menulis adalah membuat huruf, angka , dan sebagainya dengan pena, 

pensil, cat, dan sebagainya melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan 

sebagainya dengan tu-lisan. Selanjutnya menulis adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, 

keingi-nan, dan kemauan, serta informasi ke dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada 

orang lain (Syafi’ie,1988:45). 

            Selain itu, menulis juga merupakan suatu aktivitas komunikasi yang menggunakan bahasa 

sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan 

semua kelengkapannya, seperti ejaan dan tanda baca. Menulis juga suatu proses penyampaian 

gagasan, pesan, sikap, dan pen-dapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang bahasa 

yang dapat dilihat dan disepakati bersama oleh penulis dan pembaca. 

Ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dimiliki seorang siswa untuk meng-hasilkan 

tulisan yang baik. Syafi’ie (1988:45) mengemukakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah (1) 

kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis, (2) ke-pekaan terhadap kondisi pembaca, 

(3) kemampuan menyusun rencana penulisan, (4) kemampuan menggunakan bahasa, (5) 

kemampuan memulai tulisan, dan (6) kemam-puan memeriksa tulisan. 

Menulis berarti menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan. Alatnya 

adalah bahasa yang terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Pikiran yang 

disampaikan kepada orang lain harus dinyatakan dengan kata yang mendukung makna secara tepat 

dan sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan. Kata-kata itu harus disusun secara teratur dalam klausa 

dan kalimat agar orang dapat menangkap apa yang ingin disampaikan itu. Makin teratur bahasa yang 

digunakan, makin mudah orang menangkap pikiran yang disalurkan melalui bahasa itu. Oleh karena 

itu, keterampilan menulis di sekolah sangatlah penting. 
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Menurut Akhadiah dkk (1998:1.3) menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan 

tulisan sebagai mediumnya. Tulisan itu sendiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan segala 

kelengkapan lambang tulisan seperti ejaan dan pung-tuasi. Sebagai salah satu bentuk komunikasi 

verbal (bahasa), menulis juga dapat dide-finisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan dengan 

menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam 

suatu tulisan. Adapun tulisan merupakan sebuah sistem komunikasi antarmanusia yang 

menggunakan simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Di dalam 

komunikasi tertulis terdapat empat unsur yang terlibat. Keempat unsur itu adalah (1) penulis sebagai 

penyampai pesan, (2) pesan atu isi tulisan, (3) saluran atau medium tulisan, dan (4) pembaca sebagai 

penerima pesan. 

Menulis pada hakikatnya adalah suatu proses berpikir yang teratur, sehingga apa yang ditulis 

mudah dipahami pembaca. Sebuah tulisan dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri, antara lain 

bermakna, jelas, bulat dan utuh, ekonomis, dan meme-nuhi kaidah gramatika. 

            Kemampuan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, 

gagasan, dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Kemampuan menulis 

seseorang akan menjadi baik apabila dia juga memiliki: (a) kemampuan untuk menemukan masalah 

yang akan ditulis, (b) kepekaan terhadap kondisi pembaca, (c) kemampuan menyusun perencanaan 

penelitian, (d) kemampuan menggunakan bahasa indonesia, (e) kemampuan memuali menulis, dan 

(f) kemam-puan memeriksa karangan sendiri. Kemampuan tersebut akan berkembang apabila 

ditunjang dengan kegaiatan membaca dan kekayaan kosakata yang dimilikinya. 

            Suatu tulisan pada dasarnya terdiri atas dua hal. Pertama, isi suatu tulisan menyampaikan 

sesuatu yang ingin diungkapkan penulisnya. Kedua, bentuk yang merupakan unsur mekanik 

karangan seperti ejaan, pungtuasi, kata, kalimat, dan alenia Akhadiah, (1997:13). Sementara itu, WJS 

Poerwodarminto (1987:105) secara leksi-kal mengartikan bahwa menulis adalah melahirkan pikiran 

atau ide. Setiap tulisan harus mengandung makna sesuai dengan pikiran, perasaan, ide, dan emosi 

penulis yang disampaikan kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti yang dimaksud penulis. 

            Pendapat lainnya menyatakan bahwa menulis adalah: keseluruhan rangkaian kegiatan 

seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada 

pembaca seperti yang dimaksud oleh pengarang. Agar komunikasi lewat lambang tulis dapat tercapai 

seperti yang diharapkan, penulis hendaklah menuangkan ide atau gagasannya kedalam bahasa yang 

tepat, teratur, dan lengkap. Dengan demikian, bahasa yang dipergunakan dalam menulis dapat 

menggambarkan suasana hati atai pikiran penulis. Sehingga dengan bahasa tulis seseorang akan 

dapat menuangkan isi hati dan pikiran. 

            Kata keterampilan berbahasa mengandung dua asosiasi, yakni kompetensi dan performansi. 

Kompetensi mengacu pada pengetahuan konseptual tentang sistem dan kaidah kebahasan, sedangkan 

performansi merujuk pada kecakapan menggunakan sistem kaidah kebahasaan yang telah diketahui 

untuk berbagai tujuan penggunaan komunikasi. Seseorang dikatakan terampil menulis apabila ia 

memahami dan mengaplikasikan proses pegungkapan ide, gagasan, dan perasaan dalam bahasa 

Indonesia tulis dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain ejaan dan tata bahasa, organisasi/ 

susunan tulisan, keutuhan (koherensi), kepaduan (kohesi), tujuan, dan sasaran tulisan. 
 

C. Pengertian Pantun 
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Herman J Waluyo (2005:32) menyatakan “pantun adalah puisi melayu asli yang sudah 

mengakar lama di budaya masyarakat.” Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Lazimnya 

puisi hanya terdiri atas 4 lari (baris) bersajak ab-ab atau aa-aa. Pada awal mulanya pantun merupakan 

sastra lisan, tapi kini pantun juga ada dalam bentuk tulisan. Keseluruhan bentuk pantun hanyalah 

berupa sampiran dan isi. Sampiran terletak pada baris pertama dan kedua dan biasanya tidak 

berhubungan secara langsung dengan bagian kedua. Baris ketiga dan keempat ialah bagian isi yang 

merupakan tujuan dari puisi tersebut. Dalam upacara perkawinan banyak digunakan pantun untuk 

sambutan; penggunaan pantun disini menimbulkan suasana akrab. Gadis dan jejaka yang berkenalan, 

bercintaan, atau menyatakan kasihnya juga dapat menggunakan pantun karena ungkapan secara 

langsung dianggap kurang tepat. Ungkapan langsung dalam pantun diberi antara oleh sampiran 

sehingga penerima ungkapan itu tidak merasa terkejut. Tanggapan orang yang diajak bicara pun jika 

bersifat kasar juga tidak begitu menyakitkan hati karena tanggapan itu diperantarai oleh sampiran. 

Pantun juga menunjukkan ikatan yang kuat dalam hal struktur tematik atau struktur makna 

dikemukakan menurut aturan jenis pantun. Ikatan yang memberikan nilai keindahan dalam struktur 

kebahasaan itu, berupa :(1) jumlah suku kata setiap baris; (2) jumlah baris setiap bait; (3) jumlah bait 

setiap puisi dan (4) aturan dalam hal rima dan ritma. (Herman J. Waluyo 2005 : 43). 
 

D. Unsur-unsur Yang Membangun Pantun 

Unsur-unsur yang membangun sebuah pantun adalah sampiran dan isi. Sampiran 

merupakan dua baris pantun yang memiliki saran bunyi untuk menuju isi. Hubungan antara sampiran 

dengan ini hanyalah hubungan dalam hal saran dan bunyi itu. Dua baris pantun yang menjadi 

sampiran saling berhubungan.  

Hubungan antara sampiran dengan isi dalam sebuah pantun banyak diselidiki oleh para ahli. 

Penulis melihat bahwa antara sampiran dengan isi tidak terdapat hubungan makna atau isi, hanya 

terdapat saran bunyi. (Herman. J Waluyo, 2005:43) 
 

E. Ciri-ciri Pantun 

a) Memiliki rima a-a-a-a, a-b-a-b, a-a-b-b 

b) Terdiri 4 baris dalam 1 bait 

c) Baris pertama & kedua merupakan sampiran 

d) Baris ketiga & keempat merupakan isi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Pengertian Pantun Jenaka 

  Berdasarkan Kamus Pintar Pantun Puisi dan Majas (KPPPM, 2012:17) ” pantun jenaka 

adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, biasanya digunakan untuk 

saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban, dibuat senyaman mungkin agar tidak ada 

yang tesinggung dengan pantun jenaka. 

Contoh pantun jenaka berima a-a-a-a 

Layang-layang terbang melayang 

Jatuh ke lapngan di ambil orang 

Jauh-jauh pacarku datang 

Sudah dekat diambil orang 
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Contoh pantun jenaka berima a-b-a-b 

Membawa gelas berisi kolak 

Ada tikus masuk ke kolong 

Teman sekelas tergelak-gelak 

Melihat si Agus bercelana bolong 

Contoh pantun jenaka berima a-a-b-b 

Limau purut di tepi rawa 

Sakit perut sebab tertawa 

Buah dilanting belum masak 

Melihat kucing duduk berbedak 
 

Kesimpulan 

Gaya bahasa atau majas adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk 

tulisan atau lisan. Kekhasan dari gaya bahasa ini terletak pada pemilihan kata-katanya yang tidak secara 

langsung menyatakan makna yang sebenarnya. Menulis merupakan suatu aktivitas komunikasi yang 

menggunakan bahasa sebagai medianya. Wujudnya berupa tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf yang 

bermakna dengan semua kelengkapannya, seperti ejaan dan tanda baca. Menulis juga suatu proses 

penyampaian gagasan, pesan, sikap, dan pen-dapat kepada pembaca dengan simbol-simbol atau lambang 

bahasa yang dapat dilihat dan disepakati bersama oleh penulis dan pembaca. 

Ada beberapa persyaratan yang sebaiknya dimiliki seorang siswa untuk meng-hasilkan tulisan yang 

baik. Syafi’ie (1988:45) mengemukakan bahwa syarat-syarat tersebut adalah (1) kemampuan untuk 

menemukan masalah yang akan ditulis, (2) ke-pekaan terhadap kondisi pembaca, (3) kemampuan menyusun 

rencana penulisan, (4) kemampuan menggunakan bahasa, (5) kemampuan memulai tulisan, dan (6) kemam-

puan memeriksa tulisan. 

Menulis berarti menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan. Alatnya 

adalah bahasa yang terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Pikiran yang 

disampaikan kepada orang lain harus dinyatakan dengan kata yang mendukung makna secara tepat 

dan sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan. Kata-kata itu harus disusun secara teratur dalam klausa 

dan kalimat agar orang dapat menangkap apa yang ingin disampaikan itu. Makin teratur bahasa yang 

digunakan, makin mudah orang menangkap pikiran yang disalurkan melalui bahasa itu. Oleh karena 

itu, keterampilan menulis di sekolah sangatlah penting. 

Unsur-unsur yang membangun sebuah pantun adalah sampiran dan isi. Sampiran 

merupakan dua baris pantun yang memiliki saran bunyi untuk menuju isi. Hubungan antara sampiran 

dengan ini hanyalah hubungan dalam hal saran dan bunyi itu. Dua baris pantun yang menjadi 

sampiran saling berhubungan.  

Hubungan antara sampiran dengan isi dalam sebuah pantun banyak diselidiki oleh para ahli. Penulis 

melihat bahwa antara sampiran dengan isi tidak terdapat hubungan makna atau isi, hanya terdapat 

saran bunyi 
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UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR KIMIA PADA MAHASISWA BARU 

PRODI FARMASI UMN AL WASHLIYAH T.A. 2015-2016  
 

Ricky Andi Syahputra7, Anny Sartika Daulay8, Ridwanto9 
 

ABSTRAK 
 

Perbaikan kualitas input mahasiswa baru di Prodi Farmasi UMN Al Washliyah Medan 

menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu perlu dilakukan standarisasi kemampuan 

awal, yang berupa matrikulasi bagi mahasiswa baru yang dapat menjadi dasar untuk pemahaman 

materi secara lebih lanjut. Matrikulasi memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru untuk 

memperbaiki kekurangan atau memahami kembali konsep-konsep dasar dalam bidang kimia umum, 

sehingga mahasiswa menjadi termotivasi untuk lebih giat belajar. Untuk mempercepat proses 

pemahaman, setiap mahasiswa program matrikulasi diberikan modul pembelajaran sebagai bahan 

bacaan atau sebagai sumber belajar.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan upaya peningkatan kemampuan kimia pada Prodi 

Farmasi UMN Al-Washliyah Medan. Penelitian ini dimulai dengan (a) pembuatan soal dan di 

validasi oleh validator ahli, (b)  melakukan pretest terhadap mahasiswa baru untuk mengetahui 

kemampuan awal mahasiswa, (c) melakukan proses pembelajaran terhadap mahasiswa baru, (d) 

melakukan postest terhadap mahasiswa baru untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

mahasiswa, (e) melakukan analisis terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh 

berdasarkan nilai pretes dan postes. 

Jumlah mahasiswa Prodi Farmasi UMN Al Washliyah T.A 2015-2016 sejumlah 200 orang. 

Berdasarkan hasil pretes menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar mahasiswa. Nilai dibawah 

60 sebesar sebanyak 200 orang 100%. Setelah dilakukan penguatan melalui program matrikulasi 

nilai postes dibawah 60 menjadi 56 orang (24%) sedangkan nilai 60 keatas sebanyak 152 orang 

(76%). 
 

Kata Kunci: matrikuasi, kimia dasar, modul, hasil belajar kimia  
 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk membenahi, dan meningkatkan mutu hidup 

seseorang. Dengan pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan pribadi semata 

melainkan juga sebagai akar dari pembangunan suatu negara. Dalam sistem pendidikan, pendidik, 

peserta didik, materi pendidikan, cara atau metode, minat dan semangat belajar, tujuan dan situasi 

lingkungan merupakan faktor yang saling mempengaruhi dan saling berintegrasi untuk tercapainya 

tujuan pendidikan. Dari segi pendidik metode berfungsi untuk merangsang timbulnya minat dan 

semangat belajar, sedangkan dari tujuan metode berfungsi sebagai alat yang efektif dan efisien untuk 

tujuan pendidikan, dicermati dari segi pelajaran metode berfungsi sebagai pengatur strategi 

penyampaian bahan (Nauli, 2007).  Tujuan pembelajaran akan dapat dicapai dengan penggunaan 

strategi yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang tercamtum di dalam suatu tujuan 

pembelajaran (Bahri, 2002; Djamarah dan Zein, 2002). Dari hal ini, sebelum kita melakukan 

pengajaran sebaiknya kita melakukan observasi pada peserta didik sehingga kita paham dalam 

mentransfer ilmu pengetahuan. 

Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dari hasil beberapa pengamatan 

langsung saat mengajar di dalam kelas, menunjukkan bahwa rendahnya minat mahasiswa dalam 

mempelajari kimia, hal ini dapat dilihat dari aktivitas belajar yang rendah saat proses pembelajaran 

berlangsung, tidak bersemangat dan rendahnya nilai kimia mahasiswa yang dapat dilihat dilihat dari 
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8 Dosen Kopertis Wil.I dpk UMN Al Washliyah Medan 
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hasil ujian semester mahasiswa secara umum yaitu 55. Rendahnya kemampuan mahasiswa dalam 

bidang kimia umum menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mempelajari materi kimia lanjutan 

seperti kimia organik, kimia analis, dan kimia fisik, yang pada akhirnya menyebabkan mahasiswa 

cenderung menjadi tidak acuh terhadap matakuliah kimia yang ditunjukkan dengan aktivitas yang 

rendah dan minat membaca menjadi berkurang. Peningkatan minat baca mahasiswa dapat 

ditingkatkan dengan penggunaan media pembelajaran (Arsyad, 2008). Salah satu media 

pembelajaran yaitu dengan memberikan modul atau bahan bacaan sebelum pembelajaran dikelas 

dimulai (Ibrahim, 2008).  

Penggunaan modul diharapkan mahasiswa mampu lebih aktif membaca sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. Kelebihan dari modul adalah mahasiswa menjadi siap mulai pelajaran, 

karena mahasiswa belajar terlebih dahulu sehingga memiliki sedikit gambaran dan menjadi lebih 

paham setelah mendapatkan tambahan penjelasan dari pendidik, mahasiswa akan lebih aktif untuk 

membaca, materi akan dapat diingat lebih lama (Santyasa, 2009). kecerdasan mahasiswa di asah 

pada saat mahasiswa mencari informasi tentang materi tanpa bantuan pendidik, mendorong 

tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat secara terbuka dan memperluas wawasan melalui 

bertukar pendapat secara kelompok. Dengan membaca maka mahasiswa memiliki gambaran tentang 

materi yang akan dipelajarinya sehingga apabila dalam membaca atau membahas materi tersebut 

terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama di 

dalam kelas (Zaini dkk, 2008). 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diambil suatu upaya peningkatan kemampuan kimia 

pada mahasiswa baru prodi Farmasi UMN Al Washliyah  T.A. 2015/ 2016 melalui program 

matrikulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyamakan atau menseragamkan konsep dasar kimia 

mahasiswa. Mengetahui apakah dengan melakukan matrikulasi dapat meningkatkan dan 

menyeragamkan pemahaman awal mahasiswa. 

Metode Penelitian 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan eksperimental murni di kelas. Rancangan penelitian untuk mengatasi 

permasalahan peningkatan kemampuan kimia dasar mahasiswa baru dengan tahapan sebagai berikut: (a) 

Pembuatan soal dan divalidasi oleh beberapa validator, (b) Melakukan pretes terhadap mahasiswa baru untuk 

mengetahui kemampuan awal mahasiswa, (c) Melakukan proses pembelajaran pada mahasiswa baru, (d) 

Melakukan postes terhadap mahasiswa baru untuk mengetahui peningkatan kemampuan mahasiswa, (e) 

Melakukan analisis terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa berdasarkan aktivitas dan nilai pretes serta 

nilai postes. 
 

Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian ini dimulai dengan penyiapan instrumen, validasi, pretest, proses 

pembelajaran, posttest, analisis dan kesimpulan. Secara lebih jelasnya alur penelitian ini 

disajikan pada diagram alir seperti ditunjukkan Gambar 1. 
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Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 

Dari diagram alir penelitian terlihat bahwa penelitian ini dimulai dengan pembuatan soal 

yang dipakai sebagai alat uji (Intrumen penelitian) kemampuan kimia. Soal yang telah dibuat 

kemudian divalidasi oleh beberapa validator ahli selanjutnya setelah soal tersebut valid maka 

soalnya dapat digunakan untuk menguji kemampuan mahasiswa. Sebelum melakukan 

matrikulasi, mahasiswa diberikan tes awal (pretes) selanjutnya dilakukan proses pembelajaran 

melalui program matrikulasi  yang dilanjutkan dengan tes akhir (postes). Setelah didapatkan data 

awal dan akhir kemudian dilakukan analisis proses dan hasil kemudian menarik kesimpulan 

(Arikunto, 2006).  

Hasil Dan Pembahasan  

Penelitian ini bertolak pada keberagaman input atau mahasiswa yang masuk ke prodi 

Farmasi UMN Al Washliyah. Keberagaman ini mengakibatkan tidak samanya ilmu kimia yang 

didapatkan dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain.  Selain itu, mahasiswa baru yang 

masuk pada prodi farmasi berasal dari Sekolah menengah atas (SMA), kejuruan (SMK) farmasi, 

kesehatan, dan juga kimia analis. Setiap program studi disekolah memiliki kurikulum dan pokok 

bahasan yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dari observasi langsung ke mahasiswa baru. 

Berdasarkan pernyataan mereka, ada pokok bahasan yang belum pernah diajarkan disekolah 

sehingga mahasiswa baru mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar dikelas. Kesulitan 

belajar ini berdampak pada hasil pretes yang didapatkan mahasiswa baru yang relatif rendah. Hasil 

pretes mahasiswa baru disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1. Perolehan nilai pretes pada setiap kelas 

 

No Nilai Pretes 
Jumlah Mahasiswa 

Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E 

1 6,67 3 0 5 6 4 

2 10,00 3 2 2 6 8 

3 13,33 6 4 2 4 7 

4 16,67 6 5 5 2 9 

5 20,00 12 4 7 8 5 

6 23,33 2 10 8 5 4 

Pretes 

Kesimpulan 

Instrumen tervalidasi 

Proses 

Pembelajaran 

Penyusunan Instrumen 

Posttes 

Analisis Hasil 
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7 26,67 1 8 4 6 2 

8 30,00 5 3 5 2 0 

9 33,33 1 2 1 1 1 

10 36,67 1 0 0 0 0 

11 40,00 0 1 1 0 0 

12 43,33 0 1 0 0 0 

Total Mahasiswa 40 40 40 40 40 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan rendahnya kemampuan kimia mahasiswa baru yang 

masuk pada prodi farmasi 2015/ 2016. Dapat dilihat secara keseluruhan, nilai pretes yang terendah 

dan tertinggi secara berturutan sebagai berikut  6,67 dan 43,33.  Kemudian dari itu, nilai pretes yang 

dominan rendah berada pada kels E. Hal ini dapat dilihat dari nilai pretes yang banyak dibawah nilai 

20. Berdasarkan data ini juga, dapat mengindikasikan bahwa banyaknya mahasiswa yang tidak 

menguasai bahan kimia. Sehingga, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa baru ini, maka perlu 

diberikan materi yang lebih dan metode yang sesuai kemampuan mahasiswa baru tersebut. 

Model pengajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu Quantum Teaching. Metode ini 

baik digunakan pada massa anak yang sedang peralihan. Asas model ini yaitu “ bawalah dunia kita 

kedunia mereka, kemudian antarkan dunia kita kedunia mereka” (De Porter, 2010). Maknanya 

adalah peneliti harus mengetahui karakter anak didiknya. Setiap anak didik memiliki karakter yang 

berbeda. Setelah peneliti mengetahui karakter mereka, maka peneliti dapat mengajar sesuai 

kebutuhan mereka. Berdasarkan perlakuan ini maka dapat dihasilkan nilai postes pada Tabel 2. 

sebagai berkut: 

 

Tabel 2. Perolehan nilai postes setiap kelas 

       
No Nilai Postes 

Jumlah Mahasiswa 

Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas E 

1 40,00 3 0 2 0 1 

2 43,33 1 0 1 3 0 

3 46,67 1 0 1 1 2 

4 50,00 1 2 3 0 2 

5 53,33 4 0 2 1 1 

6 56,67 4 4 6 1 1 

7 60,00 5 0 0 1 3 

8 63,33 6 3 1 6 2 

9 66,67 5 2 2 4 8 

10 70,00 3 4 6 4 5 

11 73,33 1 2 5 4 5 

12 76,67 1 3 5 5 4 

13 80,00 2 2 4 2 4 

14 83,33 1 2 1 4 0 

15 86,67 0 4 0 3 1 

16 90,00 1 2 1 1 0 

17 93,33 1 5 0 0 0 

18 96,67 0 5 0 0 1 

Total Mahasiswa 40 40 40 40 40 
 

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa nilai postes mahasiswa baru mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari tidak adanya nilai dibawah 40 dan dari keseluruhan mahasiswa 
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mengalami peningkatan semua. Dari Tabel 2 menunjukkan juga terjadinya perbedaan yang 

signifikan terhadap kelas E. Pada nilai pretes, kelas E dominan rendah semua. Jika kita bandingkan 

pada setiap kelas, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai postes mahasiswa 

pada kelas E. Hal ini mengindikasikan bahwa model quantum teaching dan modul sesuai dalam 

mengajarkan pelajaran awal kepada mahasiswa baru. Model quantum teaching sangat berpusat pada 

karakter atau keinginan mahasiswa. Sehingga  Dikarenakan, pendidik harus benar-benar mengerti 

karakter/ perasaan peserta didiknya. Hal ini dapat dilihat juga dari keseluruhan mahasiswa yang 

dapat meningkatkan hasil belajar yang ditinjau dari nilai pretes dan postes. Sejalan dengan penelitian 

Syahputra dkk, 2013) yang menyatakan bahwa jika kita ingin memerintahkan peserta didik sesuai 

dengan harapan kita maka taklukanlah hati peserta didik tersebut. Peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat pada Gambar. 2. 

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa 

yang ditinjau dari perbedaan atau selisih antara pretes dan postes. Hal ini terlihat bahwa seluruh hasil 

belajar mahasiswa meningkat. Peningkatan hasil belajar mahasiswa dikarenakan mahasiswa telah 

menyukai cara belajar yang disampaikan dan mahasiswa dapat memanfaatkan bahan ajar atau modul 

yang yang telah disediakan untuk dipelajari sebelum pembelajaran di dalam kelas dimulai. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu 
kimia yang dikuasai oleh mahasiswa baru prodi Farmasi FMIPA UMN Al-Washliyah 2015/2016 masih 
tergolong rendah atau tidak seragam (dilihat dari nilai pretes mahasiswa). Dengan penguatan 
materi melalui program matrikulasi dapat menseragamkan ilmu kimia (dilihat dari nilai postes 
mahasiswa). Penerapan model dan media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa, yang dibuktikan dengan perbedaan nilai postes dan pretes yang signifikan meningkat.   
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN PROBLEM 

POSING  UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA 

PADA MATERI BANGUN DATAR SEGI EMPAT KELAS VII SEMESTER II   

SMP NEGERI 1 SAKTI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Hery Saputra10 
 

ABSTRAK 
 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 

penerapan pendekatan problem posing pada materi bangun datar segi empat di SMP Negeri 1 Sakti 

Tahun Pelajaran 2013/2014 dapat ditingkatkan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

keseluruhan siswa kelas VII SMP negeri 1 sakti yag terdiri dari  5 kelas dengan jumlah 175 siswa. 

Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah kelas VII1 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII2 sebagai kelas kontrol. Sampel diambil dengan teknik purposife sampling. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Pengolahan 

data dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan taraf signifikan 5% dan 

derajat kebebasan dk = 58 diperoleh thitung  ttabel (2,13 > 2,00), maka Ho ditolak. Dengan demikian 

Ha diterima yaitu: “pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Problem Posing dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi bangun datar segi empat kelas VII 

semester II SMP Negeri 1 Sakti tahun pelajaran 2013/2014”.  
 

Kata kunci: Pendekatan Problem Posing, Berpikir Kreatif, Bangun Datar Segi  Empat. 
 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Mutu pendidikian Indonesia berada dalam masalah, disatu sisi pemerintah ingin meningkatkan standar 

kompetensi lulusan tetapi jika ditingkatkan maka tingkat kelulusan siswa akan hampir bisa dipastikan turun. 

Disisi lain pemerintah juga tidak ingin banyak siswa yang tidak lulus, maka standar kelulusan pun diturunkan. 

Akan tetapi cara ini adalah  cara yang tidak cerdas. Sesungguhnya yang harus dilakukan pemerintah adalah 

tetap mengupayakan peningkatan standar kelulusan sebagai konsekuensinya, pemerintah juga harus berupaya 

meningkatkan kualitas siswa, agar mampu menjangkau standar kelulusan tersebut. Tidak terkecuali dalam 

matematika terlebih lagi hingga saat ini matematika masih merupakan  monster yang sangat menakutkan bagi 

siswa. 

Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan dasar dan memberikan pengaruh yang sangat besar 

dalam kemajuan bangsa. Mengingat peranan matematika yang sangat penting, maka siswa dituntut untuk 

menguasai pelajaran matematika secara tuntas di setiap jenjang pendidikan. 

Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai peranan yang sangat penting, karena hasil belajar 

siswa bukan hanya dipengaruhi oleh peguasaan guru terhadap materi pelajaran, tetapi juga model dan metode 

mengajar guru dalam kegiatan belajar mengajar. Guru mempunyai peranan sangat penting dalam mengarah 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Dalam meningkatkan kemamapuan berpikir kreatif matematika siswa sebaiknya diarahkan kepada 

kegiatan yang mendorong siswa belajar aktif baik secara fisik, maupun dalam memahami konsep. Oleh karena 

itu dalam proses pembelajaran matematika hendaknya guru menggunakan metode yang membuat siswa 

banyak beraktifitas yaitu dengan problem posing, dimana pada pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 

merumuskan masalah melalui beberapa fakta sehingga siswa sadar akan adanya satu masalah tersebut dengan 

cara mencari informasi baik dari guru, pesrta didik, berita-berita dan lingkungan sekitar, maka siswa akan 

menjadi terrangsang untuk memecahkan masalah. Dengan demikian banyaknya aktifitas yang dilakukan dapat 

menimbulkan antusias siswa dalam belajar sehingga pemahaman konsep matematika semakin baik dan 

kemampuan berpikir kreatifnya akan meningkat. Penerapan pendekatan problem posing ini akan mempengaruhi 

cara belajar siswa yang semula cenderung pasif kearah yang lebih baik.  
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SMP Negeri 1 Sakti merupakan salah satu sekolah yang mempunyai siswa yang memiliki prestasi 

belajar yang bervariasi, karena prestasi belajar yang bervariasi inilah maka peran serta keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar beranekaragam. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui 

observasi kelas dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika menunjukkan prestasi belajar 

matematika siswa kurang optimal. Asumsi dasar yang menyebabkan prestasi belajar matematika siswa kurang 

optimal adalah pemilihan metode pembelajaran dan kurangnya peran serta keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Penerapan pendekatan problem posing dalam pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan dengan materi bangun datar segi empat. 

Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk aktif  

belajar dan mengupayakan agar pembelajaran yang berpusat pada guru (teaching centered learning) berubah 

menjadi berpusat pada siswa (student centered learning) dan lebih aktif dalam memahami materi. 

Adapun langkah-langkah berpikir kreatif dapat diidentifikasi dalam lima langkah: 

1. Mempergunakan bahasa mental otak 

Berpikir kreatif dimulai dengan mempergunakan bahasa mental otak yaitu verbal, matematik, visual dan 

berpikir sensory. 

2. Mengingatkan ingatan (daya ingat/memori) 

Langkah kedua berpikir kreatif adalah mengingatkan ingatan dengan cara mempratikkan, mengulang, 

memberikan perhatian, mengobservasi. 

3. Teknik mengingat 

Langkah ketiga berpikir kreatif adalah menguasai teknik mengingat. teknik mengingat antara lain: 

asosiatif, hubungan antar peristiwa, menetapkan ingatan. 

4. Membuat peta pikiran 

5. Kuadran berpikir dan penyelesaian masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pembelajaran Matematika Menggunakan Pendekatan Problem Posing Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Bangun Datar Segi Empat  Kelas VII 

Semester II   SMP Negeri 1 Sakti Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Sebuah penelitian memerlukan suatu penegasan arah serta tujuan penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan problem 

posing mampu meningkatkan kemamapuan berpikir kreatif  siswa pada materi bangun datar segi empat kelas 

VII semester II  SMP Negeri 1 Sakti tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.3. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan siswa kelas VII SMP negeri 1 sakti yag 

terdiri dari  5 kelas dengan jumlah 175 siswa. Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah kelas 

VII1 sebagai kelas eksperimen dan kelas VII2 sebagai kelas kontrol. Sampel diambil dengan teknik purposife 

sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan tes, yaitu tes awal dan tes akhir. 

Pengolahan data dengan menggunakan uji-t. 
 

2. Uraian Teoritis 

2.1. Pembelajaran 
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 Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 

 Disisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran,  tetapi sebenarnya 

mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar 

dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat 

memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik,  

namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar 

saja. 

 Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas pengajar. 

Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi 

tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui 

perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang 

fasilitas yang memandai, ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai 

target belajar. 
 

2.2. Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan yang baru sebagai hasil pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pada dasarnya pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif antara dua unsur yaitu siswa yang 

belajar dan guru yang mengajar, dan berlangsung dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan tertentu.  

 Pengertian pembelajaran matematika  terbagi dua macam: 

1. Pengertian pembelajaran matematika secara sempit, yaitu proses pembelajaran dalam lingkup 

persekolahan, sehingga terjadi proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, seperti guru, 

sumber atau fasilitas, dan teman sesama siswa. 

2. Pengertian pembelajaran matematika secara luas, yaitu upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa 

agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. 

 Nickson (Jajang, 2005:5) berpendapat bahwa pembelajaran matematika adalah pemberian bantuan 

kepada siswa untuk membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri 

melalui proses internalisasi (arahan terbimbing) sehingga konsep atau prinsip itu terbangun. Pendapat tersebut 

menandakan bahwa guru dituntut untuk dapat mengaktifkan siswanya selama pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan pada siswa. Guru bukan mentransfer 

pengetahuan pada siswa tetapi membantu agar siswa membentuk sendiri pengetahuannya. 
 

2.3.Pendekatan Problem Posing 

 Problem posing adalah istilah dalam bahasa inggris yaitu dari kata “probem” artinya masalah, soal atau 

persoalan dan kata “ pose ” yang artiya mengajukan.  

 Menurut Amin Suyitno, (dalam Sari 2004:1), Problem posing mulai dikembangkan pada tahun 1997 

oleh Lynn D. English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Kemudian model ini 

dikembangkan pada mata pelajaran yang lain. Model pembelajaran problem posing mulai masuk ke Indonesia 

pada tahun 2000.  

 Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, yang mempunyai beberapa padanan dalam 

bahasa Indonesia. As’ari (2000:4) memadankan istilah problem posing dengan pembentukan soal. Suharta 

(2000:4) menggunakan istilah pengkonstruksian masalah.  
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 Problem posing mempunyai beberapa arti, problem posing adalah perumusan masalah yang berkaitan 

dengan syarat-syarat soal yang telah dipecahkan atau alternatif soal yang masih relevan (Suharta, dalam Sari 

2000:93).  

 Problem posing dapat membantu siswa dalam mencari topik baru dan menyediakan pemahaman yang 

lebih mendalam. Selain itu juga, problem posing dapat mendorong terciptanya ide-ide baru yang berasal dari 

setiap topik yang diberikan. Topik disini khususnya dalam pembelajaran matematika. Menurut Brown dan 

Walter dalam Muhfida (2010), pada tahun 1989 untuk pertama kalinya istilah problem posing diakui secara 

resmi oleh National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) sebagai bagian dari national program for re-

direction of mathematics education (reformasi pendidikan matematika). Model pembelajaran problem posing 

ini mulai dikembangkan di tahun 1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata 

pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. 

 

2.4. Berpikir Kreatif  

 Berpikir diasumsikan secara umum sebagai proses kognitif yaitu suatu aktivitas mental yang lebih 

menekankan penalaran untuk memperoleh pengetahuan, Presseinsen (Hartono, 2009:1). Ia juga 

mengemukakan bahwa proses berpikir terkait dengan jenis perilaku lain dan memerlukan keterlibatan aktif 

pemikir. Hal penting dari berpikir di samping pemikiran dapat pula berupa terbangunnya pengetahuan, 

penalaran, dan proses yang lebih tinggi seperti mempertimbangkan. Sedangkan dalam kaitannya dengan 

berpikir kreatif didefinisikan dengan cara pandang yang berbeda antara lain Jonhson (dalam Siswono, 2004:2) 

mengatakan bahwa berpikir kreatif yang mengisyaratkan ketekunan, disiplin pribadi dan perhatian melibatkan 

aktifitas-aktifitas mental seperti mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan informasi-informasi baru dan 

ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, membuat hubungan-hubungan, khususnya antara 

sesuatu yang serupa, mengaitkan satu dengan yang lainnya dengan bebas, menerapkan imajinasi pada setiap 

situasi yang membangkitkan ide baru dan berbeda, dan memperhatikan intuisi.  

 Coleman dan Hammen (Sukmadinata, 2004:177) dijelaskan bahwa berpikir kreatif adalah suatu 

kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, dan ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. 

 Sabandar (2008:1), bahwa berpikir kreatif sesungguhnya adalah suatu kemampuan berpikir yang 

berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi, bahwa situasi itu terlihat atau 

teridentifikasi adanya masalah yang ingin harus diselesaikan. 
 

3. Pembahasan 

 Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengadakan tes. Soal tes yang sama diberikan 

kepada kelas eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan metode problem posing dan kelas kontrol yang 

diajarkan dengan menggunakan metode biasa. Tes yang diberikan berupa tes awal dan tes akhir, soal tes sesuai 

dengan materi Bangun Datar Segi empat yang telah diajarkan. 

 Adapun tes tersebut dilaksanakan pada semester 2 Tahun Ajaran 2013/2014 pada dua kelas yaitu kelas 

VII1 dan kelas VII2, SMP Negeri 1 Sakti hasil tes yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.  Data Nilai Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen (kelas VII1) 

No Nama 

Kelas Eksperimen 

Tes 

Awal 
Tes Akhir 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Agil Alkausar 

Ahklakul Arif  

Akmal Hanif  

Amar Fakhri 

Cut Aidilatul Aula 

Delis Safilni 

Fauzatul Zuliza 

Habibullah 

40 

35 

25 

35 

50 

50 

50 

40 

45 

60 

35 

60 

95 

65 

50 

60 
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9. 

10. 

11. 

Indah Sundari 

Maizar Maulia 

Miftahul Jannah 

60 

30 

45 

80 

65 

45 

1 2 3 4 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30 

31. 

32. 

M.ikhsan 

M. nurlif Akmal 

M. Nazar 

M. Nofal 

M. Rizal 

M. Radhi 

Munfadhul Ramadhan 

Qaihanul Akmal 

Rahma Wati 

Radiania 

Rahayu 

Rahmad  

Santi maulidia 

Santriani 

Siti rahmah 

Tuti rahmah 

T. aldi munazar 

Teuku iswandi 

Zul ahya 

Ziatun nisa 

Zia ramadhani 

30 

45 

55 

45 

40 

50 

25 

45 

40 

50 

35 

40 

45 

50 

50 

45 

35 

55 

60 

55 

60 

40 

55 

75 

50 

80 

55 

65 

30 

80 

70 

40 

45 

70 

50 

75 

55 

85 

60 

70 

65 

60 

 

Table 2.  Data Nilai Tes Awal dan Tes Akhir Siswa Kelas Kontrol (kelas VII2) 

No Nama siswa 
Kelas Kontrol 

Tes awal Tes akhir 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Ambia  

Cut Faizatul Amira  

Detti Azwani 

Dodi Alfandra  

Fajar 

Furqan 

Ira Maulina 

Irmayani 

Julia Santi 

Khalizazia 

Khairil Aziz 

Lisa Yumeida 

Maya Safira 

Mainumis 

Mahzar Razi 

Mauliza Zahara 

Midun Bahri 

Mirza Rizki 

Muzammil Azmi 

M. Fazil 

M. Razi 

Nawailul Azkia  

Nazaruddin  

Rahmaniar  

Rita Sawitri  

Sakti Burhanuddin 

Syarifah Mutia 

Zalmi Fazhillah 

30 

20 

30 

30 

40 

45 

45 

60 

30 

20 

45 

45 

50 

55 

50 

40 

25 

40 

40 

50 

45 

35 

45 

55 

50 

45 

50 

30 

50 

30 

45 

35 

45 

60 

55 

70 

30 

35 

60 

60 

65 

80 

55 

45 

40 

45 

50 

65 

50 

40 

60 

75 

60 

55 

65 

30 

 

 Untuk menguji hipotesis statistik yang digunakan adalah uji-t, adapun rumus yang akan diuji 

adalah sebagai berikut: 

H0 : µ1 = µ2 

Ha : µ1  µ2 

Keterangan: 

H0 : Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Problem Posing tidak dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi bngun datar segi empat kelas VII 

Semester II SMP Negeri 1 Sakti Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Ha : Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Problem Posing dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi bngun datar segi empat kelas VII Semester II 

SMP Negeri 1 Sakti Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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 Langkah yang akan dihitung selanjutnya adalah menghitung atau membandingkan hasil tes 

akhir kelas eksperimen dengan tes akhir kelas kontrol perhitungan tersebut dari hasil perhitungan 

sebelumnya diperoleh nilai mean dan standar deviasi pada masing-masing yaitu: 

   = 251,64 

   
 Sehingga nilai s2 diperoleh: 

 

 

 

 

 

 
 Untuk s = 14,58, maka nilai t diperoleh: 

 

 

 

 

 

 

 
 Dengan taraf signifikan α = 0,05 derajat kebebasan dk = (n1 + n2 – 2) = (32 + 28 – 2) = 58, 

maka dari daftar distribusi t dengan peluang 0,975 dan dk = 58 dengan cara interpolasi diperoleh 

t0,975(58) = 2,00. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikan α = 0,05 dan derajat kebabasan dk 

= (n1+ n2 – 2) = 58, dengan peluang (1 – ½α). 

 Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

- Terima H0 dan tolak Ha jika thitung < ttabel 

- Tolak H0 dan terima Ha jika thitung ≥ ttabel. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh t = 2,13, jadi thitung > t tabel yaitu 2,13 > 2,00 

sehingga H0 ditolak dengan demikian Ha diterima. Sehingga hipotesis: “pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan problem posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada materi bangun datar segi empat kelas VII  semester II SMP Negeri 1 Sakti Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

 Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap 

proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya 

masih sangat umum, didalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Problem posing adalah suatu model pembelajaran yang 

mewajibkan siswa untuk mengajukan soal sendiri. Pembelajaran matematika dengan pendekatan 

problem posing suatu pendekatan yang efektif karena kegiatan sesuai dengan pola pikir matematika, 

yaitu pengembangan matematika sering terjadi dari problem posing. Akhirnya problem posing sangat 

tepat jika diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada matematika. 
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Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh thitung ≥ ttabel yaitu 2,13 > 2,00 sehingga H0 ditolak dengan 

demikian Ha diterima. Dari analisis statistik dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan problem posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

materi bangun datar segi empat kelas VII  semester II SMP Negeri 1 Sakti tahun pelajaran 2013/2014. 
 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan dengan pendekatan problem posing 

dengan kemampuan berpikir kreatif siswa yang diajarkan dengan non menggunakan pendekatan problem 

posing (metode biasa). 

2. Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Problem Posing dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada materi bangun datar segi empat kelas VII Semester II SMP Negeri 1 Sakti Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

4.2. Saran 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai usaha untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan terutama pada bidang pendidikan matematika. 

Saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada guru di SMP Negeri 1 Sakti dapat menerapkan pendekatan problem posing pada 

materi lain. 

2. Kepada guru dan calon guru matematika diharapkan perlu adanya sosialisasi dalam kelas tentang 

pentingnya strategi pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Perlu pengkajian lebih lanjut, dalam rangka generalisasi yang lebih luas agar kiranya dapat 

menyempurnakan penelitaian ini, karena penulis menyadari kekurangan-kekurangan yang dituntut untuk 

mengalami penyempurnaan dimasa mendatang, sehingga pendekatan problem posing menjadi salah satu 

model pembelajaran yang dikembangkan oleh semua yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. 
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PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA GAMPONG(APBG) DALAM 

MENUNJANG PEMBANGUNAN GAMPONG 
 

Armiwal11 
 

ABSTRAK 
 

Dalam rangka pelaksanaan  pembangunan  di semua  gampong  untuk  menjadi gampong 

yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dalam gampong. Pemerintah   

mengalokasikan  dana  ke  semua  gampong  yang  dana  itu berasal dari dana perimbangan  pusat 

dan dana dari provinsi  yang di terima  oleh setiap kabupaten dan di alirkan untuk setiap  gampong. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yang meliputi pengeluaran dan penerimaan  

gampong dalam melakukan pembangunan gampong. Pendapatan Gampong  bisa  di  dapatkan  dari  

bermacam  sumber  baik  dari  hasil  kekayaan Gampong maupun bantuan dari berbagai pihak yang 

kesemua itu masuk, dalam buku kas pendapatan Gampong. Dan ke semua dana pendapatan tersebut 

di gunakan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. 

Program-program  pembangunan gampong dilakukan dengan usulan-usulan dari 

masyarakat   yang  di bahas  dalam  musyawarahkan,dan   di tampung    kemudian antar usulan-

usulan dari masyarakat tersebut di bawa dalam    musrenbang. semua program kegiatan ini 

dijadikan bank data kegiatan   pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan 

pembangunan gampong). Penyusunan  RPJMG. Karena itu kegiatan pertarna  dalam  penyusunan 

RPJMG  adalah  penyusunan  rencana kerja pemerintah  gampong. Pemerintah gampong menyusun 

RPJMG yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan  jangka menengah gampong 

(RPJMG) untuk jangka waktu  1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah 

                                                 
11 Dosen Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Iskandarmuda Banda Aceh 
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gampong. RPJMG  tersebut memuat rancangan pembangunan jangka menengah  gampong, 

prioritas pembangunan dan  kewajiban  garnpong, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, 

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong. 
 

Kata Kunci : pembangunan gampong 
 

1. Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang 

 Dalam rangka pelaksanaan  pembangunan  di semua  gampong  untuk  menjadi gampong 

yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dalam gampong. Pemerintah   

mengalokasikan  dana  ke  semua  gampong  yang  dana  itu berasal dari dana perimbangan  pusat 

dan dana dari provinsi  yang di terima  oleh setiap kabupaten dan di alirkan untuk setiap  gampong. 

Pemerintah    kabupaten  Pidie sampai  saat  ini belum  bisa  memberikan  dana  ke  semua  gampong  

hanya  dana BKPG yang bersumber dari APBA yang di tuangkan dalam Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Gampong (APBG) di samping  swadaya masyarakat. Proses pembangunan gampong harus 

melibatkan semua  masyarakat gampong tanpa kecuali seperti Geuchik. Tuha peut, dan perangkat 

gampong. Dalam hal Pembangunan gampong memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya  

tersebut berasal dari berbagai  pihak  baik dari perintah dan masyarakat  gampong tersebut. 

Pelaksanaan pemerintahan gampong di  harapkan   dapat mendorong kemandirian dengan adanya 

partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan 

kesejahteraan  anggota masyarakatnya, Anggaran Penerimaan dan Belanja Gampong (APBG) 

merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dari pelaksanaan pembangunan rumah tangga 

Gampong. Adanya pengaturan secara tegas tentang anggaran biaya pembangunan gampong semua 

unsur pemerintah gampong mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah di  

tetapkan  dalam  perundang-undangan yang berlaku Geuchik di gampong   sebagai hakim 

perdamaian di bantu oleh Imum Meunasah dan tuha peut  gampong, begitu pula peran geuchik 

dalam melakukan pembangunan di  gampong   di harapkan Geuchik untuk berperan aktif dalam 

melakukan pembangunan di gampong untuk dapat menjadi gampong yang mandiri dan dapat 

mensejahterakan anggota masyarakat, keuangan gampong memiliki peranan penting dan membiayai 

pelaksanaan tugas pemerintahan gampong baik untuk belanja pemerintahan gamponn-gampong baik 

dalam rangka pemberdayaan masyarakat gampong dan pembangunan  gampong, masalah  utama 

keuangan   gampong   di  sebabkan oleh kurangnya kemampuan gampong dalam menggali sumber-

sumber keuangan gampong dan bagaimana pemanfaatan penerimaan gampong secara efektif dan 

efesien, penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat di nilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut. 

Pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi    perencanaan, 

pengganggaran, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan   keuangan gampong. Dengan 

demikian rancangan APBG merupakan ujung  tonggak  pembangunan gampong yang  perlu di 

laksanakan oleh pemerintahan   gampong. 

 Berdasarkan uraIan  latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut 

mengenai  pelaksanaan anggaran   pendapatan belanja gampong dalam menunjang pembangunan 

gampong   Lamkabu   Kec  Indrajaya. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan 

yang diteliti lebih mendalam pada penulisan ini, adalah bagaimanakah Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Gampong (APBG) Dalam Menunjang Pembangunan Gampong. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan anggaran pendapatan belanja gampong 

dalam menunjang pembangunan gampong Lamkabu  Kec Indrajaya. 
 

2. Pembahasan 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), yang meliputi pengeluaran dan 

penerimaan  gampong dalam melakukan pembangunan gampong. Pendapatan Gampong  bisa  di  

dapatkan  dari  bermacam  sumber  baik  dari  hasil  kekayaan Gampong maupun bantuan dari 

berbagai pihak yang kesemua itu masuk, dalam buku kas pendapatan Gampong. Dan ke semua dana 

pendapatan tersebut di gunakan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. 

 Supanji menegaskan bahwa APBG adalah merupakan suatu rencana keuangan tahunan 

gampong yang rli  tetapkan  berdasarkan peraturan  gampong yang mengandung perkiraan  sumber 

pendapatan  dan  belanja  untuk  mendukung  kebutuhan  program  pembangunan gampong yang 

bersangkutan. 

AW.Widjaja menyebutkan bahwa Anggaran gampong tertuang di dalam APBG adalah satu 

kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan,anggaran pengeluaran rutin 

dan di biayai dengan anggaran  penerimaan   rutin  sebaliknya  anggaran  penerimaan  di   biayai  

oleh anggaran penerimaan pembangunan. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) menurut "Sumario adalah keuangan  

gampong  yang  di tetapkan  berdasarkan peraturan gampong yang  terdiri dari anggaran  

pengeluaran,anggaran penerimaan.  

Dengan  adanya  APBG  gampong sudah  mempunyai sebuah  rencana   strategis yang 

terukur menurut anggaran yang ada dan yang di pergunakan, anggaran tersebut di  gunakan 

seimbang, oleh karena  itu APBG  mendukung    pemerintah gampong untuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada  masyarakat, APBG di gunakan  untuk memprediksi  penerimaan   yang mungkin  

akan di terima  dalam  satu  tahun  anggaran dan pembiayaan  pelaksanaan  kewenangan   gampong  

atau urusan  pemerintahan   baik yang  bersifat  asal usul  pelaksanaan   urusan  pemerintahan   yang  di 

berikan  maupun yang  di   limpahkan   oleh   pemerintah    kabupaten    pidie   atau   pelaksaan    

urusan pemerintahan yang di amanahkan  oleh  peraturan  perundang   undangan. APBG    pada 

dasarnya    merupakan   rencana   keuangan tahuan gampong  yang  menggambarkan program  

pemerintahan gampong dalam  satu  tahun  anggaran di dalamnya memuat perkiraan  penerimaan, 

belanja   dan pembiayaan. 

Dari  uraian   di atas  dapat  di jelaskan  bahwa  Anggaran   penerimaan   dan belanja  gampong 

(APBG)   adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan gampong yang  di bahas  dan  di  setujui  

bersama  oleh  pemerintahan gampong dan tuha  peut gampong  yang di tetapkan  dengan  qanun 

gampong. 

" Menurut Sutardjo  Gampong   adalah satu kesatuan masyarakat   hukum dengan  segala  

potensinya  dalam   sistem  pemerintahan  di  wilayah  garnpong. Mandiri adalah suatu  kondisi 

kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif  sehingga  mampu memenuhi  

kebutuhannya sendiri. Sektor  pangan adalah  hal  utama  dalam  perekonornian,  sehingga tidak akan 

terjadi  rawan pangan di gampong". 
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"Menurut   Bintarto  Gampong  merupakan  perwujudan  atau  kesatuan geografis sosial 

ekonomi dan politik". 

 "Menurut   S.Misra  Gampong  merupakan  tempat   tinggal  dan  kumpulan daerah pertanian 

dengan batas-batas tertentu". 

1. Gampong adalah suatu wilayah kecil yang kepala  pemetintahanya di  kepalai   oleh geuchiek. 

2. Selama bertahun-tahun gampong yang menyandang gelar sebagai kategori gampong merah atau 

miskin. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber  daya  yang  ada  

cukup  memadai,  hanya  saja  penanganannya  kurang maksimal. 

3. Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski 

dalam skala kecil,biasanya  hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. 

Pembangunan merupakan  suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik 

secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik 

terhadap kehidupan sosial maupun  lingkungan sosial (Johan  Galtung). 

Pembangunan  merupakan  suatu proses  perubahan  sosial berencana,  karena  meliputi 

berbagai dimensi   untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, 

pembangunan bangsa, wawasan  lingkungan bahkan  peningkatan kualitas  manusia  untuk 

memperbaiki  kualitas  hidupnya  (Bintiro Tjokroamidjojo). 

Pembangunan dapat diartikan  sebagai suatu upaya  terkoordinasi untuk menciptakan 

alternatif  yang  lebih  banyak  secara sah kepada  setiap  warga  negara untuk memenuhi dan 

mencapai aspirasinya yang paling  rnanusiawi (Nugroho dan Rochmin  Dahuri,  2004). 

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi  yang bermacam-macam  

seperti   halnya   perencanaan. Istilah pembangunan  bisa  saja diartikan berbeda  oleh  satu  orang  

dengan   orang  lain,  daerah   yang  satu  dengan daerah  lainnya, Negara  satu dengan  Negara  lain. 

Namun  secara  umum  ada  suatu kesepakatan   bahwa pembangunan merupakan proses  untuk  

melakukan perubahan (Riyadi  dan Deddy  Supriyadi Bratakusumah,  2005). 

"Menurut   Siagian  (1994)  pengertian  tentang  pembangunan sebagai   Suatu  usaha atau  

rangkaian   usaha  pertumbuhan dan  perubahan yang  berencana dan  dilakukan secara  sadar  oleh  

suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah,  menuju  modemitas dalam rangka pembinaan  bangsa  

(nation  building)". 

"Menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan    pengertian    yang   lebih sederhana,  

yaitu  sebagai  "suatu  proses  perubahan   ke arah  yang  lebih  baik  melalui upaya yang dilakukan  

secara terencana". 

"Menurut Deddy T. Tikson (2005)  bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan 

sebagai  transformasi   ekonomi,   sosial  dan  budaya  secara  sengaja  melalui kebijakan  dan  

strategi  menuju  arah yang  diinginkan. Transformasi dalam  struktur ekonomi,  misalnya, dapat 

dilihat  melalui  peningkatan  atau  pertumbuhan   produksi yang cepat di sektor  industri  dan jasa, 

sehingga kontribusinya terhadap  pendapatan nasional semakin   besar.   Sebaliknya,   kontribusi  

sektor  pertanian  akan  menjadi semakin  kecil dan berbanding  terbalik dengan   pertumbuhan  

industrialisasi dan modemisasi ekonomi. Transformasi sosial  dapat  dilihat  melalui  pendistribusian 

kemakmuran  melalui  pemerataan memperoleh akses  terhadap  sumber  daya  sosial- ekonomi,  

seperti  pendidikan,    kesehatan,  perumahan, air  bersih,fasilitas   rekreasi, dan partisipasi  dalam  
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proses  pembuatan keputusan politik.  Sedangkan  transformasi budaya  sering  dikaitkan, antara  

lain, dengan  bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai 

dan norma  yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/ 

sekularisme.  

Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan 

tradisional menjadi organisasi modem dan rasional.diinginkan yang berguna untuk peningkatan   

kualitas manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya. 

Program BKPG yang dilaksanakan  merupakan permulaan baru bagi gampong dalam 

menjalankan  ataupun mendukung program kerja pemerintahan  Kabupaten diantaranya digulirkanya 

program BKPG.  Namun hal  ini merupakan kegiatan yang sudah lama dijalankan semenjak tahun   

sebelumnya dengan dana pembangunan gampong.Strategi Gampong lamkabu kecamatan indrajaya 

ialah dengan membuat saluran-saluran air  agar menjadi  lancar.Dan  membuat  lorong  rabat  beton  

yang kesemua itu tujuannya adalah   untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat nyaman 

dalam melakukan  aktivitas-aktivitas masing-masing Dengan lorong yang bagus dan saluran air yang 

baik.Tapi  dana BKPG sekarang ini lebih menjangkau kegiatannya khususnya  dalam bidang  

administrasi gampong dan pembangunan gampong walaupun  kegiatan ini sebelum dilakukan  

diadakan  musyawarah perencanaan pembangunan gampong terlebih  dahulu yang  telah  

menghasilkan beberapa jenis  kegiatan  pembangunan baik  yang  dilaksanakan  oleh gampong 

Lamkabu Kecamatan indrajaya maupun pemerintah kabupaten,pemerintah provinsi dan pemerintah 

pusat dari situlah di ambil keputusan rencana  strategisnya pembangunan  gampong  lamkabu  

kecamatan Indrajaya di  jadikan  pada pembangunan fisik dulu.sperti rabat beton dan saluran-saluran.  

Rencana  pembangunan   tahunan   gampong  lamkabu  kecamatan  indrajaya rencana 

pembangunan jangka  menengah  merupakan  dokumen  penting  kegiatan strategis gampong  

lamkabu  kecamatan  indrajaya  dalam  melaksanakan kegiatan pembangunan. Jenis 

pembangunannya  memerlukan  dana  besar  dan  kegiatan  ini pelaksanaanya sepenuhnya dibiayai 

dari dana- dana [  PNPM-MP ]  dan dana dari [BK.PG] maupun dana dari pihak lain. Diantaranya 

adalah  untuk kegiatan s,rana I prasarana skala gampong. Untuk tahun anggaran-: 2015 diarahkan ke 

lokasi pembangunan jalan  gampong. Selain  jalan  skala  gampong yang  kedua  adalah 

pembangunan balai  gampong  .yang membutuhkan  dana-dana besar diantaranya tembok penahan 

tanah,drainase,dan jalan untuk daerah pertanian dengan perbaikan maupun pembangunan  aliran  

irigasinya yang permanen. Karena  sampai  saat ini kegiatan ini sering tidak terpikirkan oleh para 

petani. Mengingat pendapatan petani di gampong masih belum sejahtera. Lingkungan perumahan 

penduduk adalah kegiatan  pemugaran  masyarakat miskin I plesterisasi  yang  selama  ini  rutin 

dilakukan oleh pemerintah gampong kegiatan kerohanian dengan di pembangunan dan renovasi 

masjid maupun mushola yang ada. Kegiatan ini merupakan kegiatan non  fisik  yang sasaran 

pekerjaannya  pada  kegiatan  ke  agamaan. Rencana  kerja tahunan gampong merupakan rencana 

pembangunan jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan anggaran 

yang telah disahkan dengan lembaga gampong  yang ada untuk dikerjakan pada tahun anggaran 

tersebut yang didanai  oleh  gampong  dana  BKPG dan dana lainnya  yang  sah  tidak mengikat. 

Kegiatan  ini  merupakan bagian  dari rencana  pembangunan jangka menengah yang kegiatannya  

pertahun. Kegiatan yang di agendakan untuk kegiatan pembangunan  jangka pendek adalah   
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pembangunan  proyek  perbaikan Jalan di laksanakan  rutin setiap  tahun. Arah  kebijakan keuangan 

gampong  sesuai  PP No  72 Tahun  2005 tentang  gampong  pasal 67 disebutkan. Penyelenggaraan 

urusan pemerintah   gampong    yang  menjadi  kewenangan gampong di danai dari anggaran 

pendapatan dan belanja Gampong. Bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah kabupaten Pidie. 

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong didanai 

dari anggaran pendapatan dan belanja garnpong. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah gampong didanai dari anggaran dan pendapatan belanja negara. 

Keuangan  gampong   merupakan   semua  hak  dan  kewajiban   gampong   dalam rangka   

penyelenggaraan pemerintahan   gampong   yang  dapat  dinilai  dengan uang, dan keuangan 

gampong merupakan bagian  dari  proses  musrenbangdes. Kebijakan pemerintah gampong 

dilakukan dengan  mempertimbangkan keuangan gampong yang ada dengan pendapatan asli 

gampong. pendapatan gampong yang  lainya tidak ada. Untuk operasional kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan gampong masih mengandalkan bantuan dari pemerintah kabupaten pidie. Untuk itu  

harapan   dari pemerintahan gampong masalah dana-dana bantuan dari pemerintah kabupaten Pidie  

terus  diperbesar  untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan baik yang  

fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan gampong harus  sepenuhnya  didukung  oleh 

masyarakat   sesuai  dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan belanja gampong  

Lamkabu  kecamatan indrajaya  terdiri  dari sumber pendapatan asli gampong dan alokasi dana 

gampong yang sumbernya  dana dari pemerintah  kabupaten  pidie. Untuk dipergunakan   belanja 

langsung   dan belanja   tidak  langsung  komposisinya   adalah  belanja  langsung   terdiri dari 

belanja barang, jasa belanja modal, sedangkan belanja tidak  langsung, belanja pegawai, belanja 

hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan   keuangan. belanja tidak terduga, pengelolaan 

pembiayaan semua sumber   pembiayaan  di danai sepenuhnya dengan  dana  pendapatan asli 

gampong   swadaya masyarakat dan di dukung  dengan  alokasi  dana  gampong  dari pemerintah 

kabupaten Pidie. Pendapatan dan pembiayaan belanja  garnpong  dituangkan dalam APBG yang 

disusun bersama dengan lembaga-lembaga     gampong yang terdiri dari unsur  pemerintah gampong. 

Tokoh  masyarakat , tokoh  perempuan, tokoh agama serta unsur petani yang telah mendapatkan  

persetujuan   peserta musrenbang gampong masyarakat yang ditetapkan  dalam berita acara   

musrenbang gampong tahun 2015  yang lalu. Pembiayaan semua pelaksanaan   pembangunan   

ini dikelola   oleh bendaharawan gampong, tim  teknis  oleh  tim  pelaksana   kegiatan  pemerintahan   

dan  tim  pelaksana kegiatan  pemberdayaan   masyarakat. Kebijakan  umum  anggaran  kebijakan   

anggaran baik   langsung   maupun   tidak   langsung   sepenuhnya   mengacu   pada   kemampuan 

keuangan   gampong  Lamkabu   kecamatan indrajaya  yang  tertuang dalam  APBG yang  besarnya 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong serta memperhatikan hasil  musrenbang 

gampong dan skala  prioritas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat ilndek  anggaran 

kegiatan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Pidie. Dan tidak  boleh  bertentangan  dengan 

kebijakan pemerintah. Mengingat dana yang ada di  alokasi  dana gampong  merupakan  dana yang 

harus didukung dengan pendapatan  asli gampong  serta partisipasi  masyarakat sepenuhnya. Karena 

prinsip pembangunan gampong   adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata- mata  untuk 

kesejahteraan masyarakat garnpong Lamkabu kecamatan indrajaya khususnya. Program-program 

pembangunan gampong dilakukan dengan usulan-usulan dari gampong yang di musyawarahkan 
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dengan masyarakat. Semua program kegiatan ini dijadikan bank data  kegiatan pembangunan  

berkala. (terlampir pada lampiran  jenis  kegiatan pembangunan gampong Lamkabu kecamatan 

indrajaya). Kegiatan pembangunan fisik untuk gampong masih sekitar sarana dan prasarana  

pemerintahan, perhubungan dan pertanian yang rnengacu pada dokumen rnusrenbang gampong. 

Mengingat bahwa garnpong Lamkabu kecamatan  indrajaya rnerupakan  gampong yang potensial 

maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan 

fisik. Yang  pelaksanaanya  sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. Dari pemerintah garnpong   

hanya menampung/ jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam agenda 

pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat  keuangan yang ada. karena faktor ini 

mendukung sepenuhnya   berbagai  kegiatan  yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana 

desa sukses  dilaksanakan, kegiatan   yang  akan  dilaksanakan  adalah kegiatan  non  fisik  dalam 

gampong. [tertuang  dalam  dokumen  musrenbang gampong]  semua Program ini sukses 

sepenuhnya harus didukung dengan profesional dan  tidak  melanggar  ketentuan.  Karena  semua  

kegiatan  ini  harus mendapatkan  dukungan  dari  berbagai  pihak  khususnya  masyarakat    instansi- 

instansi  terkait  yang  ada  serta  pemerintah  kabupaten  Pidie   pada umumnya. Demikian yang  

dapat  kami  sampaikan  semampu  kami. Harapan   kami pada semuanya khususnya masyarakat   

gampong   yang terkait   dalam   kegiatan-kegiatan ini marilah bersama- sama melakukan  semua 

kegiatan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan semata-mata hanyalah untuk kepentingan bersama bukan 

untuk kepentingan golongan,kelompok   ataupun ideologi. 

Pelaksanaan pembangunan dalam gampong  untuk tahun 2015  tidak banyak yang 

dilaksanakan kegiatanya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah. 

Prioritas garnpong selalu dimusyawarahkan  dalam musrenbang gampong  di setiap tahun dan 

mengacu pada RPJMG sebenarnya semua pelaksanaan semua perencanaan pekerjaan di gampong 

sudah dituangkan dalam berita  acara  musrenbang gampong dan RPJMG  semua pelaksanaan 

pembangunan di gampong  menggunakan ketentuan sekala prioritas, gampong (pekerjaan 

fisik/bangunan umum,  jalan  gampong,  drainase  dan  lain-lain  setelah semua pelaksanaan kegiatan 

dalam  gampong  selesai, kemudian pelaksanaan pekerjaan non fisik. Penguatan ekonomi 

masyarakat, kelompok ekonomi gampong, kegiatan perekonomian gampong setelah semua 

pelaksanaan pembangunan  fisik  dan  non  fisik   dalam    gampong  selesai, maka kegiatanya 

diarahkan pada peningkatan sumber daya masyarakat gampong. 

Gampong   merupakan satu  kesatuan   masyarakat   hukum   yang  memiliki   batas-batas 

wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus   kepentingan   masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat  istiadat  setempat yang    diakui pemerintahan negara kesatuan 

republik Indonesia dalam kontek  penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam melaksanakan 

tugas pelayanan. pembangunan gampong  serta  pembinaan    masyarakat, maka    gampong   selain   

memiliki   sumber pendapatan   asli  gampong, gampong    juga  berhak  untuk  mendapatkan   

alokasi  dana gampong   umum  yang  diterima  oleh daerah  di era otonomi, pemerintahan gampong 

juga rnelaksanakan kegiatan otonomi    tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi gampong 

yang ada. Namun usaha   tersebut  masih jauh dari harapan pemerintah gampong karena  masih  

kurangnya  faktor  pendanaan   SDM, pendapatan masyarakat   gampong  serta  pendapatan   asli 

gampong  yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah kas gampong.  
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2.1. Pelaksanaan Kegiatan 

Program-program  pembangunan gampong dilakukan dengan usulan-usulan dari masyarakat   

yang  di bahas  dalam  musyawarahkan,dan   di tampung    kemudian antar usulan-usulan dari 

masyarakat tersebut di bawa dalam    musrenbang. semua program kegiatan ini dijadikan bank data 

kegiatan   pembangunan berkala. (terlampir pada lampiran jenis kegiatan pembangunan gampong). 

kegiatan pembangunan fisik  untuk  gampong  masih   sekitar   sarana  dan  prasarana yang mengacu  

pada  dokumen  musrenbang. Mengingat    bahwa  gampong merupakan daerah penyangga pangan 

maka kegiatan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian serta  pemerintahan   masih  menjadi  

prioritas  ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik gampong, yang pelaksanaan  sepenuhnya oleh 

masyarakat  itu sendiri. Dari  pemerintah  gampong  hanya menampung/menjembatani kemudian 

usulan  tersebut  di masukan  dalam  agenda  pembangunan. Dan yang  lebih penting lagi  adalah 

melihat   keuangan   yang   ada. Karena faktor ini mendukung sepenuhnya   dari  berbagai  kegiatan   

yang  ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses  dilaksanakan, barulah kegiatan 

non fisik dikerjakan. [Tertuang dalam dokumen   musrenbang]. Semua program ini sukses 

sepenuhnya dan harus didukung dengan  profesional  dan tidak boleh melanggar  ketentuan. 
 

2.2. Pelaksanaan Anggaran 

Anggaran pendapatan Gampong Lamkabu kecamatan indrajaya  anggaran  untuk Gampong 

di dapatkan dari dana bantuan PNPM-MP dan dari bantuan dana BKPG. Bantuan dana  tersebut  di 

gunakan  untuk  membangun   jalan-jalan   dan lorong-lorong di dalam Gampong. Selain itu  

pendapatan gampong  lamkabu   juga   di dapatkan   dari padi kematian dan itu  di  masukkan dalam 

kas Gampong.  Padi kematian  tersebut  bertujuan   untuk  membeli   keperluan untuk  orang  

meninggal di Gampong  lamkabu  seperti  kain kafan dan  sebagainya pendapatan   gampong  juga  

di dapatkan   dari  sawah-sawah  milik gampong atau  meunasah. Pendapatan  orang  di gampong  

lamkabu  kecamatan   indrajaya  khususnya  di bidang  pertanian   dan sisanya bermata   pencarian 

sebagai buruh, tukang, kuli  bangunan,pedagang,dan pegawai negeri  sipil. Pelaksanaan anggaran di  

gampong lamkabu juga  di  lakukan dengan cara simpan pinjam untuk perempuan atau di kenal 

dengan spp (simpan pinjam perempuan) pelaksanaan     anggaran   seperti  ini  bertujuan untuk  

meningkatkan  atau mendorong  kreatifitas  perempuan   di gampong  lamkabu  dengan  cara  

meminjamkan modal kepada  perempuan supaya bisa membuka usaha kecil kecilan untuk membantu    

mensejahterakan  warga  gampong  Lamkabu   Kecamatan Indrajaya. Adapun cara-cara  yang  telah  

di  lakukan  warga  gampong   lamkabu   sudah  berjalan   dengan baik sampai saat ini karena dengan 

adanya pinjaman  pinjaman modal kehidupan masyarakat lebih  rnernbantu dalam,usaha usaha warga 

gampong lamkabu kecamatan Indrajaya mempunyai modal tambahan,dan pembayaran modal 

tersebut menggunakan sistem  cicilan  per bulannya  sampai  batas waktu  yang di tentukan  oleh 

panitia gampong  yang bertugas  rnelaksanakan anggaran  gampong.  

Gampong Lamkabu kecamatan Indrajaya, dalam rangka melaksanakan pembangunan 

masyarakat   gampong   selalu   bekerja  sama dengan seluruh  anggota masyarakat  gampong  

lamkabu  baik  dengan   garnpong  lamkabu   juga  telah berhasil melaksanakan anggaran yang di 

dapatkan dari dan memberikan ide,gagasan,ataupun pendapat,baik dengan  cara  bekerja di lapangan  

dalam  rangka melakukan  pembangunan gampong. Masyarakat     gampong  lamkabu  juga  terbiasa 

dengan gotong royong  untuk  melaksanakan pembangunan seperti dalam hal pemeliharaan  
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bangunan yang  sudah  dibangun  seperti  membersihkan  selokan  saat musim  hujan tiba jika ada 

sampah-sampah yang menumpuk dalam selokan yang di bangun tersebut. 

Dalam melakukan pembangunan masyarakat gampong lamkabu juga mendukung penuh 

program program pemerintah untuk melakukan pembahgunan. Baik pembangunan fisik maupun 

pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Masyarakat gampong lamkabu kecamatan Indrajaya 

juga mendukung penuh program program   pemerintah  dalam  bidang pendidikan,dan masyarakat 

gampong lamkabu kecamatan Indrajaya juga sangat mendukung program pemerintah supaya sukses 

dalam melakukan pembanguan demi terdipta masyarakat Indonesia yang adil makmur, dan sejahtera 

seperti yang di harapkan oleh pemerintah Indonesia dan khususnya rakyat Indonesia semuanya.  

Masyarakat  larnkabu  terdiri  dari Beberapa  golongan. Golongan   kaya, menengah dan   

golongan  miskin. Masyarakat  gampong  lamkabu  juga seperti masyarakat gampong lain  pada 

umunmya. Keadaan masyarakat   garnpong  lamkabu  kecamatan Indrajaya normal seperti   keadaan   

masyarakat  gampong lain pada umumnya. Masyarakat  larnkabu  rnempunyai  kebiasaan  jika  ada 

acara  kenduri  atau acara  peresmian acara perkawinan atau pernikahan  warga  gampong lamkabu, 

anggota   masyarakat  yang  lainnya  datang  untuk  membantu  warga yang melaksanakan  acara 

tersebut  dirumahnya. Masyarakat gampong lamkabu juga mempunyai kebiasaan pergi takziah   

seperti  gampong lainnya ke tempat orang meninggal jika ada kerabat warga gampong lamkabu 

kecamatan Indrajaya, maka kerabatnya akan memberi pengumuman kepada masyarakat agar mau 

menyedekahkan sepatah dua  patah  doa  untuk orang yang meninggal tersebut. Masyarakat lamkabu 

juga mempunyai kebiasaan bermusyawarah jika ada perbedaan pendapat antara sesama warga 

gampong lamkabu maka penyelesaiannya ialah dengan musyawarah di menasah dan hal yang 

semacam itu juga berlaku kepada masyarakat gampong yang lain jika  bermasalah dengan 

masyarakat gampong lamkabu, apabila dengan musyawarah tidak  dapat  juga  di menyelesaikan 

perselisihan maka yang berhak menangani perkara akan menangani perkara  tersebut, gampong  

lamkabu  kecamatan  Indrajaya  dulunya  juga   pernah mengadakan ronda malam atau dengan 

bahasa Aceh yang di sebut jaga malam, ronda malam  tersebut bertujuan  untuk  menjaga keamanan  

gampong, tapi ronda rnalarn tersebut sekarang ini sudah tidak di adakan lagi sama juga di gampong-

gampong lain.  

Seiring arus desentralisasi dan demokratisasi, kebijakan pembangunan di Provinsi Aceh juga  

mengalami perubahan. Mulai dari perubahan  pada pemerintahan   lokal,  dari  desa menjadi  

gampong, hingga perubahan   pada pencirnaan pembangunan. Dan wacana mengenai  partisipasi 

muncul bersama perubahan tersebut. dengan  mengacu  pada konsep  partisipasi  world  bank  (1996) 

bahwa  makna dasar dari partisipasi adalah  proses berbagi dan    mengambil bagian dari 

implementasi model-model pendanaan pembangunan gampong serta bagaimana implikasinya akan 

dikaji. kajian dilakukan  dengan  mengupas unsur-unsur partisipasi, pihak-pihak yang terlibat dalam  

partisipasi. Serta  indikator   dan  derajat partisipasi dalam implementasi tiga model alokasi dana 

pembangunan di gampong, yaitu alokasi dana  gampong (BKPG)  dan program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM-MP)  serta   implikasi  partisipasi  masyarakat dalam 

implementasi tiga model alokasi dana  pembangunan  gampong terhadap pembangunan  gampong. 

Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi 

lapangan. Wawancara dilakukan lewat pertemuan-pertemuan informal antara peneliti dengan 
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responden, sedangkan observasi dilakukan pada hasil-hasil   pembangunan.  Hasil  penelitian  

menunjukkan bahwa karakter partisipasi  masyarakat  gampong  Lamkabu kecamatan  Indrajaya 

dalam  ketiga  model  alokasi  dana  pembangunan  berbeda  satu  sama  lain. unsur partisipasi   yang 

meliputi keterwakilan  dan keterlibatan   tidak terpenuhi  sehingga derajat partisipasi masyarakat 

berada pada tingkat informative, dalam BKPG unsur keterwakilan terpenuhi sehingga derajat 

partisipasi masyarakat berada pada tingkat konsultatif dalam  PNPM-MP .terpenuhi  seluruhnya  

sehingga  derajat  partisipasi masyarakat mengalami peningkatan  dari tingkat konsultatif pada 

beberapa tahap menjadi   ruang  kewargaan  pada  tahap  selaujutnya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa 

selain dana dan waktu pelaksanaan program, pihak-pihak (aktor) yang terlibat dalam kegiatan 

pembangunan juga  berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Dana yang kecil,waktu  yang  

pendek,dan  aktor  yang  didominasi  oleh  aparat  pemerintah gampong  menjadikan  tingkat  

partisipasi  masyarakat  dalam  program  yang  lain sedikit   rendah.   Peningkatan  jumlah   dana   

dan   waktu   yang   lebih   panjang, sebagaimana dalam program BKPG, juga tidak menjamin 

tingkat partisipasi masyarakat  apabila  aparat  pemerintah  gampong  masih  mendominasi. Pengaruh 

aktor   terhadap partisipasi  masyarakat  kembali  terlihat  dalam  program  PNPM- MP, yang mana 

keberadaan  fasilitator beriringan  dengan peningkatan  partisipasi masyarakat. Penerimaan 

Gampong   Lamkabu  kecamatan   indrajaya  tahun  2015  dari dana  kematian   berjumlah   Rp  

3.000.000   dan bantuan  peumakmu   Gampong   BKPG Rp   41.000.000    Dan  jumlah  penerimaan 

tahun  2012  Rp   44.000.000.Sedangkan jumlah  pengeluaran   berjumlah  Rp 41.500.000. 

Anggaran  merupakan   alat akunting  yang dapat membantu  pimpinan  perusahaan dalam 

merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan  bagaimana 

sumber daya yang  diharapkan akan diperoleh dan dipakai  selama  periode  waktu  tertentu.  

Anggaran  yang digunakan  sebagai  alat untuk perencanaan dan  pengendalian merupakan  jalan  

terbaik  bagi  pimpinan  perusahaan untuk  menempatkan suatu  organisasi  pada  arah tertentu. 

Anggaran juga merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan  perusahaan, sehingga  

anggaran dapat dirancang  berdasarkan kondisi  perusahaan disesuaikan dengan data tertulis 

mengenai seluruh  kegiatan organisasi perusahaan yang  dinyatakan dalam  bentuk kuantitatif  

(satuan  uang) untuk jangka waktu tertentu. 

Anggaran digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan  dan juga  sebagai alat 

perbandingan dalam mengukur basil  pelaksanaan  kegiatan, sehingga proses pelaksanaan 

terkendali. Ada beberapa  pengertian  yang diberikan  mengenai  anggaran oleh  beberapa   

kalangan   ahli. Tetapi   pengertian   tersebut  pada   dasarnya   memiliki maksud  yang sama.  

Menurut  Mulyadi  (2006)  pengertian  anggaran adalah sebagai  berikut: 

"Anggaran  merupakan suatu  rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif,  yang 

diukur dalam   suatu moneter standard dan satuan ukuran lain,  yang  mencakup jangka waktu satu 

tahun". 

Kepala badan pemberdayaan masyarakat  (BPM) Aceh, Zulkifli Hs menambahkan, khusus  

untuk   kegiatan   yang  digulirkan  PNPM-MP  selama 2015 tercatat telah dialokasikan bagi 

sejumlah  kegiatan  fisik  dan ekonomi. Tercatat hingga  Januari  2016, anggaran  2015  telah  

direalisasikan  bagi kegiatan bidang pendidikan  dalam  bentuk  perbaikan  dan pembangunan  

fasilitas  dan sarana  prasarana pendidikan  dengan  total  mencapai   9.455  meter  per  segi. Total  
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kegiatan  perbaikan, peningkatan  dan  pembuatan jalan baru lebih dari 1,1 juta meter. Prasarana 

bidang kesehatan 4.719  meter per segi dan lebih dari  l 00 ribu meter.  
 

2.3. Landasan Hukum Pelaksanaan Anggaran APBG 

Anggaran   pendapatan   dan belanja gampong selanjutnya disingkat APBG adalah suatu 

rencana   keuangan   tahunan   semua   penerimaan  dan  pengeluaran gampong yang harus dicatat. 

Penerimaan dan pengeluaran  gampong  tersebut  adalah dalam rangka pelaksanaan  tugas-tugas 

pembangunan. APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam satu tahun  anggaran.   

APBG merupakan rencana pelaksanaan pembangunan dari  pendapatan   gampong  dan  semua  

belanja gampong  di catat dalam rangka  pelaksanaan pembangunan   dalam  tahun  anggaran 

tertentu. Demikian  pula  semua pengeluaran  gampong  dan ikatan  yang  membebani gampong   

dalam  rangka  pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai  jumlah dan sasaran yang ditetapkan     

dalam    RPJMG. Karena   APBG  merupakan  dasar pengelolaan  keuangan   gampong, maka 

APBG menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan  keuangan 

gampong. RPJMG disusun dengan  pendekatan  kinerja  yaitu  suatu  sistem  anggaran  yang  

mengutamakan   upaya pencapaian  hasil  kerja  atau  output  dari perencanaan   alokasi biaya  atau  

input  yang ditetapkan.  Jumlah  pendapatan yang dianggarkan     dalam  APBG  merupakan 

perkiraan  yang  terukur  secara rasional yang dapat  tercapai  untuk  setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah  anggaran   yang  telah ditetapkan. Berkaitan 

dengan  belanja, jumlah   belanja   yang  dianggarkan  merupakan batas   tertinggi  untuk  setiap jenis  

belanja. Jadi, realisasi belanja  tidak  boleh  melebihi jumlah  anggaran  belanja yang  telah  

ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup.  Setiap  pelaku pembangunan dilarang melakukan tindakan  

yang  berakibat pengeluaran  atas beban APBG apabila  tidak  tersedia  atau tidak  cukup  tersedia 

anggaran  untuk membiayai pengeluaran tersebut. Komponen berikutnya  dari APBG adalah   

belanja gampong. Belanja gampong meliputi semua  pengeluaran dari rekening kas umum gampong 

yang mengurangi  ekuitas dana  lancar, yang merupakan  kewajiban  gampong dalam  satu tahun 

anggaran. Belanja gampong dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan  pemerintahan yang  

menjadi kewenangan gampong  yang  terdiri  dari  urusan  wajib dan  urusan  pilihan yang  di 

tetapkan  dengan ketentuan  atau  qanun  gampong. Urusan  wajib  adalah  urusan  yang sangat  

mendasar  yang  berkaitan dengan hak dan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat  yang  wajib  

diselenggarakan  oleh  pemerintah  gampong. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah  

gampong  yang  secara nyata  ada  dan berpotensi  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi   keunggulan gampong. Belanja penyelenggaraan  urusan wajib 

tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam 

upaya memenuhi kewajiban gampong yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan  pelayanan 

kepada masyarakat. Peningkatan  kualitas  kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja 

dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan gampong 

sesuai dengan peraturan garnpong. Penyusunan  RPJMG. Karena itu kegiatan pertarna  dalam  

penyusunan RPJMG  adalah  penyusunan  rencana kerja pemerintah  gampong. Pemerintah 

gampong menyusun RPJMG yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan  jangka 

menengah gampong. (RPJMG) untuk jangka waktu  1(satu) tahun yang mengacu kepada rencana 
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kerja pemerintah gampong. RPJMG  tersebut memuat rancangan pembangunan jangka menengah  

gampong, prioritas pembangunan dan kewajiban garnpong, rencana kerja yang terukur dan 

pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah gampong. 
 

2.4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong 

Fungsi  otorisasi   bermakna   bahwa   anggaran   gampong  menjadi  dasar   untuk 

merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBG 

sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan bermakna 

bahwa anggaran gampong menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan 

pada  tahun yang  bersangkutan.   Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran 

gampong  menjadi pedoman untuk  menilai  keberhasilan   atau kegagalan  penyelenggaraan 

pemerintah  gampong. Fungsi alokasi  mengandung makna bahwa anggaran gampong harus 

diarahkan untuk menciptakan pembangunan, mengurangi kesalahan, dan pemborosan 

sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi  dan efektivitas perekonomian masyasakat. Fungsi 

distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam anggaran   gampong   harus 

memperhatikan kepatutan. Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran gampong menjadi 

alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

masyarakat. 
 

2.5. Analisis Hambatan yang Ditemui 

Pelaksanaan anggaran  belanja gampong  sccara umum berfungsi  sebagai tindakan 

preventif, melalui pelaksanaan di harapkan anggaran belanja gampong pada  garnpong  lamkabu  

dapat berjalan sesuai prosedur  yang di tetapkan.  

Secara lebih rinci  pelaksanaan  anggaran  belanja  gampong  pada gampong lamkabu 

Kabupaten     Pidie  Kecamatan Indrajaya bertujuan  melaksanakan melaksanakan  pembangunan  

secara  efektif  dan efektif  dan  efesien. Sernua  itu dapat di wujudkan apabila  dalam  

menjalankan praktif  pelaksanaan tidak  terlepas dari komponen pelaksanaan  itu  sendiri. 

sedangkan  pelaksanaan eksternal juga dapat memberikan kontribusi   yang besar terhadap 

jalannya pelaksanaan internal yang baik. Pelaksanaan eksternal adalah panitia   pelaksanaan dan 

keuangan gampong lamkabu  Kabupaten Pidie  Kecamatan Indrajaya, pelaksanaan ekstemal 

adalah pelaksanaan secara aktif kebijakan yang di jalankan oleh sekretaris gampong. Dengan 

adanya  pelaksanaan dari pihak luar, sekretaris akan lebih disiplin dalam menjalankan anggaran 

pembangunan belanja  gampong bersama bendahara. 

Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  kemukakan dengan jelas  hambatan -hambatan 

apa  saja  yang  ditemui dalam pelaksanaan anggaran gampong belanja gampong lamkabu 

kabupaten Pidie kecamatan indrajaya, Hambatan-hambatan  yang di maksud antara lain :  

a. Sarana dan prasarana  yang di miliki  oleh gampong  lamkabu  masih terbatas.  

b. Ada sebagian masyarakat yang masih belum begitu paham dalam melaksanakan 

pembangunan. 

c. Ada sebagian masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan pembangunan 

terutama   partisipasi aktif, walaupun pak geuchik telah  memberikan pengertian kepada  

masyarakat. 
 

2.6. Upaya yang Dapat Dilakukan 
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Untuk menanggulangi dan mengatasi masalah yang di jumpai yang  menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan anggaran pembangunan di gampong lamkabu Kecamatan Indrajaya, dalam  

hal ini perlu di lakukan  berbagai  upaya  sehingga  semua hambatan  dapat  di atasi. Upaya -

upaya  yang di maksud  antara  lain  adalah: 

a. Gampong lamkabu Kecarnatan Indrajaya sebaiknya perlu sepenuhnya melengkapi sarana 

dan  prasarana agar  tidak   terbatas   sarana   dan   prasana   agar  pelaksanaan 

pembangunan dapat  berjalan seperti yang di harapkan. Baik dari segi dana  ataupun 

kesadaran  masyarakat  sepenuhnya. 

b. Perlu diberi pengertian lebih terhadap masyarakat agar mereka  lebih  motivasi dalam 

melaksanakan  pembangunan gampong agar terwujud pembangunan gampong seperti 

yang di harapkan. 

c. Keuchik harus bisa menciptakan kenyamanan terhadap masyarakat dalam 

pemerintahannya di  gampong, karena  nyaman maka partisipasi masyarakat pasti akan 

lebih meningkat. 

4. Penutup 

Berdasarkan  uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja gampong di gampong Lamkabu Kecamatan Indrajaya dalam 

praktik  dilakukan dan didasarkan pada RPJMG. Karena APBG merupakan dasar pengelolaan  

keuangan gampong, maka APBG menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan 

dan  pengawasan  keuangan gampong. RPJMG disusun dengan  pendekatan  kinerja  yaitu suatu  

sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian  hasil  kerja atau output dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. 

Dalam pelaksanaan  anggaran   pendapatan  dan  belanja gampong   dalam  menunjang   

pembangunan   gampong adalah sarana dan prasarana terbatas dan kurangnya partisipasi 

sebagian masyarakat dalam   melaksanakan pembangunan,meskipun pak geuchik  telah memberi  

pengertian. 

Agar pelaksanaan pembangunan dapat  terlaksana sesuai  dengan yang di harapkan  oleh 

semua pihak. Perlu   di berikan motivasi  kepada  seluruh  anggota masyarakat agar mereka lebih 

kreatif dalam melaksanakan   pembangunan   gampong, pak  geuchik  menciptakan  agar  

masyarakat nyaman  dalam  pemerintahannya   di gampong. Karena semakin nyaman pak 

geuchik dalam pemerintahan di gampong dalam memimpin gampong, maka partisipasi 

masyarakat  akan semakin  tinggi  dalam  melakukan pembangunan. 
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ANALISA SIFAT FISIKA DAN MEKANIK BETON DENGAN FILLER ABU SEKAM PADI 

DAN CANGKANG TELOR SEBAGAI PENGGANTI SEMEN 

 

Hebron Pardede12 dan Mariana Surbakti13 
 

 

ABSTRACT 
 

This study wasconducted to determine thecompressive strength, densityandwaterabsorptionof 

concretemade withsubstitutingsome of the functionsof cement with eggshellashandrice husk ash, 

which ishousehold wasteandagricultural waste.Besidesreducingenvironmental pollution, the 

wastewould beeconomically viabletobe usedas afillerof concreteandcementreplacementfunction. The 

percentage ofeggshellashandrice husk ashintheconcretecompositionis madeas follows5%, 10%, 15% 

                                                 
12 FKIP, Univ. HKBP Nommensen Medan  email: hebron_73@yahoo.co.id 
13 FKIP, Univ. HKBP Nommensen Medan 
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and20%. The results showedthat thecompressive strength,respectivelyaccording tothe percentage 

offilleris16.055%, 15.895%, 13.945% and13.647%. The density ofconcrete, respectivelyaccording tothe 

percentage offilleris2.20; 1.86; 1.37; 1.06(eachin g/cm3), as well as theabsorptionof waterin sequenceas 

follows(inpercent): 3.84; 2.81; 2.51; 1.34. 
 

Keywords: rice husk ash, eggshells, compressive strength, density, waterabsorption 
 

1. Pendahuluan  

 Pesatnya pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan tempat tinggal yang tinggi sehingga 

konsumsi material konstruksi semakin tinggi. Hal ini sangat berpengaruh kepada dunia teknologi 

bahan bangunan seperti beton. Beton tak dipungkiri lagi menjadi material kontruksi yang paling 

penting, sehingga diperlukan suatu usaha untuk memperoleh bahan ini dalam ketersediaan yang 

cukup. Berbagai riset telah dilakukan untuk memperoleh beton dengan mutu tinggi, murah, 

berlimpah dan mudah diperoleh. 

 Beberapa bahan organik dapat dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian fungsi semen  

karena mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam pembuatan semen. Bahan ini mudah 

diperoleh, berlimpah, renewable dan ramah lingkungan. Salah satunya adalah abu sekam padi, yang  

mengandung senyawa-senyawa yang juga terkandung dalam semen portland yaitu silika, aluminat, 

CaO. Kandungan silika yang tinggi sehingga dapat membantu semen untuk mengikat material 

menjadi satu kesatuan dan kandungan aluminatnya akan membantu meningkatkan kekuatan dan 

ketahanan semen. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuat beton dengan menambah abu sekam 

padi sebagai pengganti sebagian semen dan hasil yang diperoleh kurang memuaskan karena sifat 

fisika seperti kuat tekan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya persentase abu sekam padi. 

Akibatnya ketermanfaatan abu sekam padi sebagai subtitutor semen kurang signifikan yaitu 3-9% 

(Sitorus, 2009). Hal ini diduga disebabkan kandungan CaO pada abu semen padi yang tergolong 

rendah sehingga proses pengerasan semen bisa menjadi lambat (proses ageingnya menjadi lama). 

Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan penambahan bahan lain sebagai sumber CaO agar 

proses ageing sama dengan semen portland.  

 CaO merupakan senyawa yang terdapat pada semen, yang berfungsi untuk mengikat karbon 

dioksida dari udara sehingga beton menjadi lebih cepat mengeras. Senyawa CaO dapat diperoleh 

dengan proses kalsinasi CaCO3 yang terkandung dalam bahan-bahan  inorganik maupun organik. 

CaO dari bahan inorganik diperoleh dengan cara mengeksploitasi alam yang pada suatu saat akan 

semakin berkurang dan sulit diperoleh. Disamping itu eksploitasi yang terus menerus akan merusak 

lingkungan dan keseimbangan alam akan terganggu. 

 Agar masalah tersebut bisa diminimalisir, banyak riset telah dilakukan untuk mencari sumber 

CaO alternatif. Salah satunya cangkang telor, dimana bahan ini mengandung CaCO3 lebih besar dari 

95% (Butcher dan Milles, 1990). Dengan jumlah kandungan CaCO3 yang sedemikian tinggi, maka 

cangkang telor memiliki potensi yang tinggi menjadi sumber CaO. Produksi telor, sebagai sumber 

cangkang, Indonesia per tahun sebesar 1,43 juta ton (www.poultryindonesia.com,2013) sehingga 

bahan ini tersedia cukup melimpah yang merupakan sampah buangan yang belum termanfaatkan. 

Hal tersebut diatas menjadi latar belakang penelitian ini, dengan judul “Analisa Sifat Fisika Beton 

dengan Filler Abu Sekam Padi dan Cangkang Telor Sebagai Pengganti Semen”. 

http://www.poultryindonesia.com/
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kuantitas/persentase optimal cangkang telor 

dan abu sekam padi dalam usaha mensubtitusi fungsi semen sebagai perekat material-material lain 

pembentuk beton konstruksi dan untuk mengetahui kualitas kuat tekan, densitas, porositas dan daya 

serap air beton yang dihasilkan. 

Beton 

 Beton adalah suatu struktur masip yang merupakan percampuran antara pasir (agregat halus), 

batu kerikil atau sejenisnya (agregat kasar) ditambah air dan semen sebagai perekatnya. Dalam 

pembuatan beton, perbandingan antara material penyusun beton tergantung kepada tujuan 

penggunaannya.  

Semen 

 Senyawa utama penyusun semen adalah SiO2, Al2O3, CaO dan Fe2O3. Senyawa-senyawa ini 

mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda yaitu SiO2 berfungsi untuk mengikat dan merekatkan semen 

dengan bahan-bahan lain; Al2O3 berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan semen; CaO 

berfungsi untuk mengikat karbondioksida dari udara sehingga semen lebih cepat mengeras; Fe2O3 

berfungsi untuk memberi warna kepada beton.  

 Untuk membuat bangunan, jenis semen yang sering digunakan adalah semen Portland. 

Semen ini memiliki komposisi senyawa sebagai berikut: 

Tabel 1 Komposisi oksida semen Portland. 

  

Komposisi Oksida % 

CaO 63 

SiO2 20 

Al2O3 6 

Fe2O3 3 

 

Dalam pembuatan beton, semen memegang peranan sangat penting yang berfungsi untuk: 1) 

mengikat dan merekatkan bahan-bahan lain seperti pasir, kerikil dan air; 2) meningkatkan kekuatan 

dan ketahan beton.  
 

Abu Sekam Padi 

 Sekitar 20% bobot padi merupakan sekam padi dan sekitar 15% dari sekam padi akan 

menghasilkan abu sekam setelah pembakaran. Komposisi kimia abu sekam padi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Komposisi Kimia Abu Sekam Padi 

 

 
 

Komponen (%) Hasil (%) 

SiO2 94,5 

Al2O3 1,05 

Fe2O3 sedikit 

CaO 0,25 

MgO 0,23 

SO4 1,13 

CaO bebas - 

Na2O 0,78 
  

Berdasarkan komposisi kimia tersebut di atas, maka abu sekam padi sangat memungkinkan  

dimanfaatkan sebagai sumber senyawa oksida seperti yang terkandung  di dalam untuk untuk 

menggantikan fungsi sebagian semen portland.  

Cangkang Telor 
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 Cangkang telor merupakan sumber kalsium karbonat yang tinggi seperti ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. Komposisi Kimia Cangkang Telur 

Komponen % berat 

Kalsium Karbonat (CaCO3) 94 

Magnesium Karbonat (MgCO3) 1 

Kalsium Fosfat (CaPO4) 1 

Bahan Organik  4 
 

Sifat Fisika Beton 

 Kualitas beton dapat diketahi melalui pengujian sifat-sifat fisika dan mekanik beton 

diantaranya kuat tekan, densitas, daya serap air. Sifat fisika tersebut diuji dan dibandingkan 

berdasarkan suatu standard yang telah ditentukan untuk menjadi syarat kelayakan produk beton. 

Standard kualitas dan pengujian sifat fisika beton mengacu kepada Standard Nasional Indonesia 

SNI) tentang material bangunan. 

 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang merupakan pengembangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dalam pemanfaatan limbah pertanian dan limbah rumah tangga. 

Peubah penelitian adalah perubahan komposisi abu sekam padi dan cangkang telur terhadap sifat 

fisika beton yaitu kuat tekan beton, densitas dan daya serap air. Pengujian dilakukan denganmengacu 

kepada Standard Nasional Indonesi (SNI) untuk material beton.  

Prosedur Pembuatan Sampel 

 Sebagai standard beton digunakan beton dengan kategori K-175 (kuat tekan 14,5 MPa) 

dengan komposisi material (semen : pasir : kerikil : air) berdasarkan berat dalam 1 meter kubik 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. Komposisi Beton Standard 

Material 
Massa Jenis 

(kg/m3) 

Komposisi 

(%) 

Semen 326 14 

Pasir 760 33 

Kerikil 1029 44 

Air 215 9 

 

Perbandingan campuran agregat untuk betonstandard adalah semen : pasir : kerikil : air = 14 : 33 : 44 

: 9 (sesuai dengan Tabel 3.1).  

Untuk benda uji sampel dibuat berbentuk silinder dengan ukuran diameter 11 cm dan tinggi 20 cm. 

Untuk menghindari beton yang hilang saat pencampuran dan pembentukan makan dilakukan 

penambahan material tanpa mengubah perbandingan yang disebut Safety Factor (SF) sebesar 1,3. 

Sehingga total bahan yang  dibutuhkan adalah 1,27285 x 103 cm3 x 1,3 = 1,6547 x 103 cm3 

 Dalam penelitian ini fungsi semen akan disubstitusi sebagian oleh campuran abu cangkang 

telor tambah abu sekam padi, sehingga jumlah persentase abu cangkang telor dan abu sekam padi 

akan dibandingkan dengan jumlah persentase semen seperti pada tabel berikut: 

Tabel 5.  Komposisi Benda Uji 

ACT + ASP (%) Semen (kg) Pasir (kg) Kerikil (kg) Air (kg) ACT + ASP (kg) 

0 326 760 1029 216 0 

5 309,7 760 1029 216 16,3 

10 293,4 760 1029 216 32,6 

15 277,1 760 1029 216 48,9 

20 260,8 760 1029 216 65,2 
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 Keterangan: ACT + ASP: abu cangkang telur + abu sekam padi 

1. Pengujian Kuat Tekan 

 Pengujian kuat tekan dilakukan saat beton berumur 28 hari. Jumlah beton yang diuji pada 

umur 28 hari, yaitu terdiri dari 4 buah sampel untuk masing-masing campuran 

Untuk menghitung  kuat tekan dipergunakan rumus berikut :  

 
A

P
max   

dimana :Pmaks = beban tekan maksimum (Newton), A = Luas penampang sampel (m2)σ = kuat 

tekan (Pa) 

2. Densitas 

 Sampel untuk densitas dibuat dengan mengikuti komposisi pada tabel 5. Setiap komposisi disediakan 

tiga buah sampel. Pengukuran densitas sampel beton (berbentuk silinder) dilakukan setelah beton dikeringkan 

selama 28 hari. Pengukuran densitas beton adalah dengan menggunakan metode Archimedes, dengan rumus 

sebagai berikut:

 

airx
)kmgm(wm

dm





 

dimanaρ  = densitas (g/cm3), md = massa kering benda uji (g), mw = massa basah benda uji (g), mg= massa 

gantung benda uji (g), mk= massa kawat penggantung (g), ρ = densitas air (1 g/cm3) 

3. Daya Penyerapan Air 

 Pembuatan sampel untuk uji daya penyerapan air dilakukan dengan mengikuti proses pembuatan 

sampel untuk kuat tekan. Untuk mengukur daya serap air, sampel dalam keadaan kering ditimbang (massa 

kering), kemudian sampel direndam dalam air selama 2 hari kemudian ditimbang (massa basah). Perhitungan 

daya serap air menggunakan rumus berikut: 

 %100x

dm

dmwm
airserapan


  

dimana:mw = massa basah (g), md  = massa kering (g),  

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

1. Kuat Tekan  

Tabel 6.  Pengukuran Kuat Tekan 

No. ACT + ASP (%) Kuat Tekan Rata-Rata (MPa) 

1. Standard 20,842 

2. 5 16,055 

3. 10 15,895 

4. 15 13,945 

5. 20 13,647 
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Dari tabel di atas bahwa sampel 1 dan 2 masih sesuai dengan mutu beton K-175 yaitu kuat tekan sebesar 

14,5 MPa. 

2. Densitas 

Tabel 7. Data Pengukuran Densitas 

No. ACT + ASP (%) 
Densitas 

(g/cm3) 

1 5 2.20 

2 10 1.86 

3 15 1.37 

4 20 1.06 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh densitas beton semakin menurun dengan meningkatnya jumlah abu 

cangkang telor dan abu sekam padi, artinya beton yang dihasilkan semakin ringan dengan meningkatnya 

jumlah abu cangkang telor dan abu sekam padi. 

`3. Daya Penyerapan Air 

Tabel 8. Data Pengukuran Penyerapan Air 

No. ACT + ASP (%) Penyerapan air (%) 

1 5 3.84 

2 10 2.81 

3 15 2.51 

4 20 1.54 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa daya serap air makin menurun dengan meningkatnya 

jumlah abu cangkang telur dan abu sekam padi. 
 

4. Kesimpulan 

 Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa beton yang dibuat 

dengan mensubstitusi sebagian fungsi semen dengan abu cangkang telur dan abu sekam padi 

memenuhi persyaratan beton standard K-175 untuk kuat tekan pada komposisi 5% dan 10% yang 

masing-masing besarnya 16,055 MPa dan 15,895 MPa dan beton yang dibuat dikategorikan sebagai 

beton normal.  

 Densitas beton menurun dengan meningkatnya jumlah abu cangkang telur dan abu sekam 

padi. Dan pada komposisi 10 % (ACT+ASP) beton dikategorikan sebagai beton ringan dengan 

densitas 1,86 g/cm3. Demikian juga daya serap air menurun dengan meningkatnya jumlah abu 

cangkang telur dan abu sekam padi. 
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PERLINDUNGAN PERJANJIAN WARALABA PARA PIHAK DALAM HAL 

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE MENURUT K.U.H. PERDATA 

 

Hardi Mulyono, S.E., M.AP14  

 

ABSTRAK 

 

Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 

masing-masing berjanji untuk dan akan mentaati apa yang disebut dalam perjanjian tersebut. 

Persetujuan menurut ketentuan dalam pasal 1313 K.U.H. Perdata adalah suatu perbuatan dengan 

mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian adalah 

sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1320 K.U.H. Perdata 
 

Keywords: waralaba, pembayaran Fee, K.U.H. Perdata 
 

Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di 

bidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam. Salah 

satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adalah dengan melakukan 

wirausaha. 

                                                 
14 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan      Hardimul63@gmail.com 
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Wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri karena dalam wirausaha masyarakat 

akan mampu membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang 

tercipta tersebut. Bahkan lebih jauh, wirausaha dapat menciptakan peluang kerja bagi orang lain 

yang ada di sekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat 

untuk menjadi wirausahawan. Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan 

bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Masing-masing pilihan mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Mendirikan bisnis sendiri mempunyai kelebihan dalam hal pengaturan 

yang dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya, sistem bisnis 

belum berjalan, pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis yang baru dibangun akhirnya gagal. 

Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah 

tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada 

itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam 

memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan 

usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya. 

Sehubungan dengan berwirausaha dengan membeli bisnis yang sudah ada, dikenal istilah 

franchise yang sudah di-Indonesia-kan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” artinya 

lebih dan “laba” artinya untung. Dari arti secara harafiah tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

warabala merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. Di samping pengertian 

tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Suharnoko : “Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian 

barang dan jasa kepada konsumen”. Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi 

: “Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, 

yang dijual kepada pihak lain yang berminat.  

Pemilik dari metode ini disebut “franchisor” sedang pembeli yang berhak untuk 

menggunakan metode itu disebut “franchisee”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui 

bahwa waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut 

pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima 

waralaba (franchisee) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode 

waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan 

dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba 

(franchise agreement). 

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para 

pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar 

hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak 

melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut 

sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) memuat kumpulan 

persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para 

franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan 

kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan 

lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, 
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ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketentuan lain yang 

mengatur hubungan antara francisee dengan franchisor. 

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan das sollen yang harus 

ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi semua peraturan 

tersebut, maka tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Akan tetapi 

sering terjadi das sein menyimpang dari das sollen. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi. 

Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang 

ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak 

yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang 

menyebabkan kerugian. 

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan 

perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak 

merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini 

merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia. 

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba 

tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak franchisee 

dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang 

dilarang dilakukan franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak franchisor dapat berbentuk tidak 

memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, 

tidak melakukan pembinaan kepada franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau 

membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan 

lain-lain. 

Semua bentuk wanprestasi dapat terjadi pada semua usaha waralaba, termasuk pada usaha 

waralaba Lembaga Pendidikan Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Primagama merupakan 

salah satu bisnis waralaba di bidang lembaga pendidikan yang berpusat di Yogyakarta. Di bawah 

kepemimpinan Purdi E. Chandra, selaku pemilik dan direktur utama, lembaga pendidikan ini 

sekarang telah memiliki ratusan cabang di Indonesia. Di dalam Lembaga Pendidikan Primagama 

sering juga terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang sering dilakukan adalah keterlambatan 

pembayaran fee kepada pihak franchisee (pemberi waralaba). Adanya kemungkinan dilakukannya 

wanprestasi oleh penerima waralaba dalam usaha waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama 

tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Franchisee 

Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee 

1.  Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh:  

(1) pelaku dunia usaha memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana konsep bisnis franchise ini  

dijalankan dalam praktek, dan perusahaan franchise yang bagaimana yang layak untuk 

mewaralabakan  merek dagangnya/usahanya. Apakah hanya dengan memahami dan menjalankan 

sistem yang diberikan  oleh pemberi waralaba sudah merupakan jaminan keberhasilan usaha yang 

dipilih oleh franchisee.  Selain itu untuk mendapatkan gambaran sejauh mana peraturan perundang-
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undangan yang mengatur tentang bisnis franchise ini di Indonesia memberikan perlindungan hukum 

kepada penerima waralaba; dan  

(2) bagi Pemerintah Repulik Indonesia sebagai masukan dalam penentuan kebijakan hukum di bidang 

ekonomi, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bisnis franchcise, 

dalam rangka penciptaan perangkat hukum dan perlindungan para pihak yang terlibat dalam format 

bisnis franchise.  

2. Dalam bidang akademik, hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan ekonomi, 

khususnya  dalam bidang hukum bisnis yang dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam 

rangka pengembangan usaha dengan konsep waralaba (franchise).  

Franchise atau waralaba pada hakekatnya merupakan strategi pemasaran yang bertujuan 
untuk memperluas jangkauan usaha  untuk meningkatkan pangsa pasar atau penjualannya. 
Pengembangan usaha semakin  cepat dengan dana yang  relatif terbatas, karena dengan 
melibatkan investor lain untuk turut serta menggunakan pengalaman, hak kekayaan intelektual, 
sistem atau cara kerja serta ketrampilan yang dimilikinya.  

Seringkali antara waralaba atau franchise disamakan dengan lisensi, padahal  keduanya 
berbeda. Pada lisensi hanya memberikan ijin  untuk menggunakan  hak kekayaan intelektual 
tertentu saja, sedangkan pada waralaba lebih luas daripada lisensi.  Hal ini disebaban pada 
waralaba di dalamnya antara lain ada lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual yang disertai 
dengan suatu system kerja, ketrampilan, pengalaman dan berbagai system pelayanan yang 
dimilikinya.        

Waralaba memungkinkan perusahaan untuk   melakukan penetrasi pasar ke pasar baru 
tanpa harus keluar  biaya dari kocek sendiri. Perusahaan sebagai pemberi waralaba (franchisor) 
dapat memegang kendali atas penerima waralaba (franchisee) dengan memberikan dukungan 
perihal strategi penjualan-pelayanan, reputasi, merek, dan standard kualitas serta dukungan 
lainnya. Dukungan ini tentunya diimbangi dengan imbalan fee yang fixed  atau variabel secara 
periodik. Jadi intinya  waralaba memungkinkan perusahaan untuk memperluas jaringan  bisnis 
dan sekaligus memperkecil risiko karena ada proses berbagi risiko dengan franchisee. 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, pengertian 

waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau 
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak 
lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam 
rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. 

Dengan cara waralaba atau franchise  perusahaan  melakukan  pengembangan  pasar  tanpa 
harus mengeluarkan investasi baru, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain 
untuk  turut serta menjalankan usahanya. Perusahaan sebagai pemberi waralaba (franchisor) 
akan mengendalikan penerima waralaba dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan memberikan 
dukungan sepenuhnya  sesuai dengan yang diperjanjikan.   

Sama-sama mencari modal dari pihak lain, perusahaan yang membuka waralaba berbeda 
dengan perusahaan yang menjual di bursa. Dengan go public, perusahaan hanya mendapat 
tambahan uang. Operasional usaha tetap mereka tangani sendiri. Waralaba tidak begitu. Modal 
perusahaan tidak bertambah (tetap menjadi milik terwaralaba sepenuhnya), tapi ekspansi  bisnis 
bisa berlangsung.  

Terwaralaba akan menggunakan modalnya untuk “membantu” melakukan ekspansi dengan 
cara membuka cabang, gerai, workshop, atau pabrik dengan  menggunakan brand pewaralaba.  

Dukungan yang diberikan oleh  franchisor kepada franchisee tentunya ada imbalannya, baik 
berupa imbalan yang sifatnya tetap dan imbalan yang sifatnya periodik  sesuai dengan hasil yang 
diperoleh dari  dukungan yang diberikannya. Dengan  demikian pada dasarnya waralaba 
memungkinkan suatu perusahaan meluaskan jaringan usahanya, dengan cara melibatkan pihak 
lain sebagai investor yang akan menanggung risiko sendiri, tetapi di lain pihak bagi franchisor  ini 
merupakan  pengembangan usaha dengan membagi risiko kepada pihak lain.      

Pengembangan usaha melaluhi waralaba pada dasarnya mengembangkan usaha secara cepat 
memakai modal pihak lain, tentu saja risikonya juga ditanggung oleh penerima waralaba. 
Penerima waralaba akan mendapatkan   pelatihan, sistem, hak kekayaan intelektual, bahkan 
peralatan maupun bahan baku, tanpa harus memiliki pengalaman usaha lebih dahulu.   Adapun 
pemberi waralaba mempunyai hak untuk mendapatkan franchise fee atas penggunaan merek dan 
sistem, yang diterimakan pada awal perjanjian  
untuk suatu jangka waktu tertentu biasanya sekurang-kurangnya lima tahun. Selain itu juga 
mendapatkan royalty dari penerima waralaba, yang berupa persentase dari nilai penjualan setiap 
bulannya. 

Adapun suatu usaha  yang mempunyai potensi untuk diwaralabakan, sekurang-kurangnya ada 
lima syarat yang harus dimiliki apabila waralabanya ingin sukses, yaitu : 
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1. Unik, maksudnya bahwa adanya keunggulan yang spesifik dan jelas, serta tidak dimiliki oleh 

para pesaingnya ataupun tidak mudah untuk ditiru. 

2. Terbukti, maksudnya bahwa usaha yang akan diwaralabakan tersebut telah terbukti  nyata 

dalam menjalankan usahanya yang memberikan keuntungan dan mempunyai potensi 

pengembangan pasar yang lebih luas.  

3. Memiliki standart, yang meliputi: peralatannya,  sistem usahanya, proses kerjanya, dan 

banyak hal lagi yang pada intinya di manapun usaha waralaba akan dibuka maka konsumen 

akan memperoleh produk yang sama. Disertai adanya  transparansi informasi kepada 

penerima waralaba sehingga dapat dihindarkan  risiko kegagalan kepada calon penerima 

waralaba. 

4. Dapat  diterapkan, artinya bahwa segala hal yang  meliputi pengalaman, sistem kerja, hak 

kekayaan intelektual  termasuk di dalamnya rahasia dagang dapat dijaga kerahasiaannya 

oleh pemilik waralaba. Namun demikian terhadap segala sesuatu yang dirahasiakan 

tersebut tetap dapat diterapkan dan digunakan kepada penerima waralaba.         

  Pada dasarnya franchise terbentuk ketika  francisor menjalin hubungan hukum  untuk 
melakukan kontrak kerjasama  secara terpadu terhadap merek,  desain tata letak  dan lain 
sebagainya yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual serta metode bisnis secara kontinyu 
dalam suatu periode tertentu dengan francisee.  

Berkembang dari bentuk dasar itu, dikenal empat jenis francise atau waralaba tambahan:  
1. Master Franchise. Dalam kontrak ini, franchisee juga berhak menjual hak francise yang 

dimilikinya pada peminat lain yang  berada dalam wilayah tertentu.  

2. Area Development Program. Di sini franchisee memiliki hak  mengembangkan bisnis 

franchise yang bersangkutan dalam suatu wilayah tertentu, tanpa memiliki hak menjual 

ulang hak yang dimilikinya. Jadi bedanya dengan master franchise hanya pada ada tidaknya 

hak untuk menjual ulang franchise yang dibelinya.  

3. Joint Venture Franchise Program.  Kontrak ini terjadi jika francisor ikut menginvestasikan 

dana selain memberikan dukungan manajemen dan teknis. Franchisee tetap bertugas 

mengembangkan dan mengoperasikan tempat usaha yang bersangkutan. Biaya-biaya  yang 

timbul dan keuntungan yang diperoleh  akan dibagi oleh franchisor dan franchisee sesuai 

dengan perjanjian. 

4. Mixed Franchise. Tipe ini terjadi jika franchisor menawarkan paket franchise yang 

memungkinkan franchisee yang modalnya terbatas untuk mengelola sebagian fungsi usaha 

saja. Misalnya produksi dilakukanh franchisor dan franchisee hanya mengelola proses 

penjualannya saja. Selain paket seperti itu, franchisor tersebut biasanya juga menawarkan 

paket utuh kepada franchisee yang memiliki modal cukup. 

Bagi pemilik usaha,  pengembangan melaluhi franchise mempunyai tujuan utama untuk 
memperoleh laba dalam waktu yang lebih singkat  dan ekspansi  lebih cepat dengan risiko modal 
yang kecil.   Waralaba atau franchise sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan usaha, 
tentu saja mempunyai keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian. 
Keuntungan-keuntungan : 

a. Kurangnya pengetahuan dasar dan pengetahuan khusus yang dimiliki franchisee, 

ditanggulangi dengan program pelatihan dari franchisor. 

b. Franchisee mendapatkan insentif dengan memiliki bisnis sendiri yang memiliki keuntungan 

tambahan dari  bantuan terus-menerus franchisor, karena franchisee adalah  pengusaha 

independen yang beroperasi di dalam kerangka perjanjian franchise. 

c. Di dalam banyak kasus, bisnis franchisee mendapat keuntungan dari operasi di bawah nama 

yang telah mapan dalam pandangan dan fikiran masyarakat. Tentunya akan ada skema 
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francise baru yang masih dalam proses menjadi mapan dan yang namanya belum begitu 

dikenal. 

d. Franchisee  biasanya akan membutuhkan modal yang lebih kecil dibandingkaan bila ia 

mendirikan bisnis secara mandiri, karena franchisor melaluhi operasi percobaannya telah 

menghapuskan biaya-biaya yang tidak perlu. 

e. Franchisee akan menerima bantuan berikut ini: seleksi tempat, mempersiapakan perbaikan 

gedung atau ruangan, mendapatkan dana untuk sebagian biaya akuisisi dari bisnis yang 

difranchisekan, pelatihan staff dan pegawai, pembelian peralatan, seleksi dan pembelian 

suku cadang serta membantu membuka bisnis dan menjalankannya dengan lancar. 

f. Fraanchisee mendapat keuntungan dari aktifitas iklan dan promosi franchisor pada tingkat 

nasional. 

g. Franchisee mendapatkan keuntungan dari daya beli yang besar dan kemampuan negosiasi 

yang dilakukan franchisor atas nama seluruh franchisee di jejaringnya. 

h. Franchisee mendapatkan pengetahuan yang khusus dan berskill tinggi serta pengalaman 

dari  organisasi dan manajemen  kantor pusat franchisor, walaupun dia tetap mandiri dalam 

bisnisnya sendiri. 

i. Risiko bisnis franchisee berkurang sangat besar. 

j. Franchisee mendapatkan jasa-jasa dari para staf lapangan franchisor yang berada di sana 

untuk membantunya mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari waktu ke waktu 

dalam pengelolaan bisnis. 

k. Franchisee mendapat keuntungan dari penggunaan paten, merek dagang, hak cipta, rahasia 

dagang serta proses, formula, dan resep rahasia milik franchisor. 

l. Franchisor mengumpulkan banyak informasi dan pengalaman yang tersedia sebanyak-

banyaknya untuk dibagi kepada seluruh franchisee dalam sistemnya. 

m. Kadang-kadang  terdapat jaminan territorial untuk memastikan bahwa tidak ada franchisee 

lain di dalam wilayah bisnis franchise. 

n. Dengan dukungan yang diberikan bank-bank kepada franchising, franchisee akan sangat 

mungkin mendapatkan akses ke sumber-sumber  pinjaman dan syarat-syarat pinjaman yang 

tersedia baginya.    

Kerugian-kerugian : 
a. Tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara franchisor dengan franchisee pasti 

melibatkan penekanan kontrol, karena kontrol tersebut akan mengatur kualitas jasa dan 

produk yang akan diberikan kepada masyarakat melaluhi franchisee. 

b. Franchisee harus membayar kepada franchisor untuk jasa-jasa yang didapatkannya dan 

untuk penggunaan system, yaitu dengan uang franchise (franchise fee) pendahuluan dan 

uang franchise terus menerus. 

c. Kesukaran dalam menilai kualitas franchisor. 

d. Kontrak franchise akan berisi beberapa pembatasan terhadap bisnis yang difranchisekan. 

e. Franchisee mungkin akan menemukan dirinya  menjadi terlalu tergantung terhadap 

franchisor. 

f. Kebijakan-kebijakan franchisor mungkin mempengaruhi keberuntungan franchisee.  

  Dengan segala keuntungan   dan kerugian dari franchise tersebut di atas, ternyata tidak 
semua jenis usaha dapat dilakukan pengembangan usaha melaluhi franchise. Suatu jenis usaha  
perdagangan barang dan jasa  yang mempunyai  keistimewaan tertentu sajalah yang dapat 
dilakukan waralaba. Mengenai jenis perdagangan  barang dan jasa  tersebut harus memenuhi  
suatu kriteria, yaitu :  
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a. Memiliki produk atau jasa yang unik dan sulit ditiru, apabila tidak ada   keunikan maka 

harus didukung  stadandart pelayanan yang kuat serta merek dagang yang kuat pula. 

b. Relatif menguntungkan dan telah memiliki bukti keberhasilan yang teruji. 

c. Memiliki  potensi pasar yang besar di berbagai wilayah geografis. 

d. Memiliki system operasi yang bisa distandartkan dan bisa diajarkan kepada franchisee.  

Perjanjian Waralaba 
  Setelah membahas berbagai uraian mengenai jenis, keuntungan  dan kerugian, kemudian 

kriteria  jenis perdagangan barang dan jasa yang dapat diwaralabakan,  berikut ini kami bahas  
bagaimanakah hubungan hukumnya. Hubungan hukum antara franchisor dengan franchisee 
berdasarkan pada suatu kontrak hukum untuk menjalankan kegiatan waralaba. 

Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak 
berbeda dengan  pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada  kewajiban untuk 
menggunakan system, metode, tata cara,  prosedur, metode pemasaran dan penjualan  maupun 
hal-hal lain  yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh  dilanggar 
maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa  waralaba cenderung  
bersifat eksklusif.  Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan 
untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis  atau yang berada  dalam suatu lingkungan  yang 
mungkin menimbulkan persaingan dengan  kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari 
pemberi waralaba. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaya tersebut di atas, maka 
dalam pembuatan perjanjian atau kontrak harus dibuat  secara terang dan sejelas-jelasnya, hal 
ini disebabkan saling memberi kepercayaan dan mempunyai harapan keuntungan bagi kedua 
pihak akan diperoleh secara cepat. Karena itu kontrak waralaba merupakan suatu dokumen yang 
di dalamnya berisi  suatu transaksi  yang dijabarkan secara terperinci.   

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak dibuat secara terperinci, yang 
terdiri dari: 

 Perencanaan dan identifikasi kepentingan franchisor  sebagai pemilik, hal ini tentunya akan 
menyangkut hal-hal seperti merek dagang, hak cipta dan system bisnis franchisor beserta Know 
how 

1. Sifat serta luasnya hak-hak yang diberikan kepada franchisee, hal ini menyangkut wilayah 

operasi dan pemberian hak-hak secara formal untuk menggunakan merek dagang, nama dan 

seterusnya. 

2. Jangka waktu perjanjian. Prinsip dasar dalam mengatur hal ini bahwa hubungan franchisee 

harus dapat bertahan jangka waktu yang lama, atau setidak-tidaknya selama waktu lima taun 

dengan klausula kontrak franchisee dapat diperpanjang. 

3. Sifat dan luasnya jasa-jasa yang diberikan, baik pada masa-masa awal maupun selanjutnya. 

Ini akan menyangkut jasa-jasa pendahuluan yang memungkinkan franchisee untuk memulai, 

ditraining, dan dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan bisnis. Pada masa selanjutnya, 

franchisor akan memberikan jasa-jasa secara terperinci  hendaknya diatur dalam kontrak dan 

ia juga diperkenankan  untuk memperkenalkan dan mengembangkan ide-ide baru. 

4. Kewajiban-kewajiban awal dan selanjutnya  dari franchisee. Ini akan mengatur kewajiban 

untuk menerima beban keuangan dalam mendirikan bisnis sesuai dengan persyaratan 

franchisor serta melaksanakan sesuai dengan system operasi, akunting dan administrasi 

lainnya untuk memastikan bahwa informasi yang penting tersedia untuk kedua belah pihak. 

Sistem-sistem ini akan dikemukakan dalam petunjuk operasional yang akan disampaikan 

kepada franchisee selama pelatihan dan akan terus tersedia sebagai pedoman/referensi 

setelah ia membuka bisnisnya. 

5. Kontrol operasional terhadap franchisee. Kontrol-kontrol tersebut untuk memastikan bahwa 

standar operasional dikontrol secara layak,  karena kegagalan untuk mempertahankan 

standar pada satu unit franchisee akan mengganggu keseluruhan  jaringan franchise. 

6. Penjualan bisnis. Salah satu kunci sukses dari franchising adalah motivasi yang 

ditanamkannya kepada franchisee, disertai sifat kewirausahaan franchisee, serta insentif 
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yang dihasilkan dari capital gain. Untuk alasan ini, bisnis difranchisekan harus dapat dijual. 

Seorang franchisor  hendaknya sangat selektif ketika mempertimbangkan lamaran dari 

franchisee,  terutama terhadap orang-orang yang akan bergabung dengan jejaring dengan 

membeli bisnis dari franchise yang mapan.  

7. Kematian franchisee. Untuk memberikan ketenangan bagi franchisee, harus dibuat ketentuan 

bahwa franchisisor akan memberikan bantuan untuk memungkinkan bisnis dipertahankan 

sebagai suatu asset yang perlu direalisir, atau jika tidak bisa diambil alih oleh ahli warisnya  

apabila  ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai  franchisee. 

8. Arbitrase. Dalam kontrak sebaiknya ditentukan mengenai penyelesaian sengketa yang 

mungkin timbul dengan melaluhi arbitrase, dengan harapan penyelesaiannya akan lebih 

cepat, murah dan tidak terbuka  sengketanya kepada umum. 

9. Berakhirnya kontrak dan akibat-akibatnya. Dalam kontrak harus selalu ada kektentuan yang 

mengatur mengenai berakhirnya perjanjian.  Perlu ditambahkan dalam kontrak, franchisee  

mempunyai kewajiban  selama jangka waktu tertentu untuk tidak bersaing dengan franchisor 

atau franchisee lainnya, juga tidak diperkenankan menggunakan  sistem atau metode 

franchisor. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba,  sebagaimana 
juga diatur dalam   Pasal 5  Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 
259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha 
Waralaba, ditentukan bahwa sebelum membuat  perjanjian, Pemberi Waralaba wajib 
menyampaikan keterangan kepada   Penerima Waralaba secara tertulis dan benar sekurang-
kurangnya mengenai : 

a. Identitas Pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk 

neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir; 

b. Hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek 

waralaba; 

c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba; 

d. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; 

e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Peneerima Waralaba; 

f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan, dan perpanjangan perjanjian waralaba; 

g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian 

waralaba. 

Jika membuat kontrak pemberian waralaba dengan memperhatikan hal-hal yang 
dikemukakan oleh Martin Mendelsohn dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan di 
atas, maka  sudah ada  kejelasan dan ketegasan bagi penerima waralaba sehingga antara  
franchisor dan franchisee tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.  

Investasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun demikian harus 
diingat bahwa risiko sepenuhnya ada pada penerima waralaba, oleh karena itu sebelum memilih 
dan memutuskan untuk mengambil kesempatan menjadi penerima waralaba harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :   

1. Jangan minder saat berhadapaan dengan franchisor. Biarpun mereka berhak menyeleksi 

anda, sesungguhnya mereka  juga membutuhkan anda. Karena itu manfaatkan sesi-sesi 

wawancara  dengan mereka untuk menggali habis kondisi pewaralaba. Mereka boleh 

menggali informasi seputar kepribadian dan kondisi keuangan investor. Anda pun seharusnya 

bisa menggali berbagai informasi mendalam tentang perusahaan penyelenggara waralaba. 

2. Coba kenali latar belakang perusahaan atau sang pengusaha, bonafiditas, pengalaman, 

potensi, pasar, peta persaingan, serta keunggulan dan keunikan produk atau sistem mereka. 

Dari serangan balik wawancara itu anda bisa meraba  sikap mereka. Cara dan sikap ketika 

menjawab pertanyaan bisa anda jadikan tolok ukur kultur usaha mereka. Semakin mereka 
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terbuka, semakin baik. Semakin mereka misterius dan tertutup,  ya semakin buruk. Ingat, 

kelak anda mesti saling bertukar informasi dengan mereka. Bayangkan dan perkirakan apakah 

anda bisa  berkomunikasi secara nyaman dengan mereka kelak. 

3. Jangan segan menyelidiki kondisi keuangan pewaralaba.  Kinerja mereka  di masa lalu bisa 

menjadi  pantulan prospek usaha anda di masa depan. Pewaralaba yang baik tidak akan 

segan membagi informasi penting ini. Waralaba yang layak pilih adalah perusahaan  yang 

telah menghasilkan untung selama bertahun-tahun, setidaknya lebih dari tiga tahun. 

Tanyakan pula kinerja cabang atau gerai milik terwaralaba lama. Apakah mereka untung atau 

malah gulung tikar. Kalau tutup sebabnya apa,  begitu pula kalau sukses resepnya apa. Tak 

ada salahnya kalau anda  mencoba menggali informasi langsung dari terwaralaba lama yang  

lebih dulu beroperasi. 

4. Pilihlah brand waralaba yang telah dikenal masyarakat. Sebagian brand  waralaba luar negeri 

tak dikenal di sini. Tapi kalau nama mereka cukup moncer secara internasional, ya layak 

dipertimbangkan. Jadi jangan segan menyelidiki reputasi  mereka lewat internet atau 

kenalan di luar negeri. 

5. Bisnis waralaba bukanlah deposito atau obligasi pemerintah yang  berbunga tetap. Karena 

itu, jangan pertaruhkan seluruh kekayaan anda pada bisnis yang  ingin anda masuki. Sehebat 

apapun waralaba yang hendak anda ikuti, risiko bisnis tetap ada. Soalnya,  ada banyak faktor 

ekonomi yang tidak berada dalam kendali perusahaan atau pelaku ekonomi mana pun, 

sehebat apa pun sistem dan keunggulan mereka. 

6. Pelajari dan cermati draf  kontrak sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru menganggukkan 

kepala dan berjabat tangan tanda sepakat. Ingat, semua kewajiban dan hak anda tercatat 

dalam dokumen kontrak. Jadi, jangan sampai kontrak itu hanya merugikan anda. 

    Bahkan dalam Keputusan Menteri   Perindustrian  Dan Perdagangan tersebut diatur 
mengenai kewajiban pendaftaran terhadap   perjanjian waralaba dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari kerja  terhitung mulai  tanggal berlakunya perjanjian waralaba, hal ini 
dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada  Penerima Waralaba, ataupun Penerima 
Waralaba Lanjutan  dari Penerima Waralaba Utama.  Adapun pihak yang mempunyai kewajiban 
untuk mendaftarkannya adalah  Penerima Waralaba / Penerima Waralaba Utama. Pendaftaran 
dimaksud untuk mendapatkan  Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ( STPUW ).  Mengenai  
tujuan adanya kewajiban pendaftaran  kegiatana usaha waralaba, dimaksudkan untuk 
memudahkan  pengawasan kegiatan usahanya.  
  

Pengawasan 
Pelaksanaan kegiatan usaha waralaba selalu dilakukan pengawasan oleh pemerintah, hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen dari  
perdagangan dan jasa waralaba. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
kepada pihak penerima waralaba. Terhadap pelaksanaan pengawasan waralaba tersebut, 
Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa cq. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri cq. 
Departemen Perindustrian Dan  Perdagangan telah menerbitkan Pedoman Pengawasan Jasa Di 
Bidang Waralaba (Franchise). Adapun jenis pengawasan yang dilakukan oleh  Departemen 
Perdagangan Dan Perindustrian adalah : 

a. Pengawasan atas dokumen terbuka (disclosure document) yang dilengkapi dengan data mulai 

berdirinya usaha, produk/jasa/system/konsep/cara yang diciptakan oleh pencipta atau 

penemunya dan pada tanggal mulai diwaralabakan. Jumlah outlet cabang sendiri dan 

terwaralaba, daftar alamat, telepon, fax, e-mail para franchisee. 

b. Pengawasan atas pemberian produk bisnis, bantuan terus menerus (on going support) 

pelatihan, dan pedoman pelaksanaan  lainnya. 

c. Pengawasan terhadap pemakaian merek dagang, penggunaan pedoman pelaksanaan tertulis, 

penyusunan business plan, penerimaan bimbingan/panduan dalam menjalankan usaha. 

Adapun  parameter yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan jasa oleh 
pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)  
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kepada pelaku usaha waralaba terhadap layanan konsumen, sesuai dengan ketentuan  yang 
berlaku umum, yaitu : 

a. Standar  Mutu Produksi, bahwa dalam  melakukan perikatan pelaku usaha dapat memberikan 

standar mutu  pada dokumen terbuka. 

b. Pelayanan purna jual,  pelaku usaha yang memberikan produk jasa yang  berupa program  

pelatihan, bahwa pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 

satu tahun wajib menyediakan suku cadang, misalnya pada produk-produk elektronik. 

c. Moral Hazard; pelaku usaha tidak dibenarkan  memberikan informasi  yang menyesatkan dan 

melanggaar etik/kesusilaan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. 

d. Ketentuan peraturan perundangan, berkaitan dengan kegiatgan usaha jasa distribusi di 

bidang waralaba yang berlaku. 

Pengawasan jasa yang menjadi wewenang Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, 
Departemen Perdagangan Dan Perindustrian c.q. Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar Dan 
Jasa terhadap usaha waralaba dilaksanakan dengan metode : 
a. Survey, yaitu suatu  kegiatann pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara 

sistematik, obyektif dan tidak memihak mengenai  permasalahan yang relevan dengan 

kegiatan usaha jasa distribusi di bidang waralaba. Servey dilakukan  oleh petugas pengawas 

dengan meninjau secara langsung, antara lain dengan  melakukan wawancara secara lisan 

atau tertulis yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan. 

b. Penelitian, yaitu kajian dan pengolahan data informasi secara sistematik, obyektif dan tidak 

memihak dari hasil servey lapangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan 

jasa distribusi di bidang waralaba yang dilakukan secara ilmiah dengan pengujian akademis.  

 Berdasarkan pada besarnya potensi pasar Indonesia, telah memberikan harapan besar  
pertumbuhan industri waralaba di pasar dalam negeri,  untuk itulah  program pengawasan  
jasa waralaba mempunyi prioritas yang tinggi.      Pengawasan jasa distribusi dibidang 
waralaba oleh pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri c.q. 
Direktorat Bina Pengawasan Barang  Beredar Dan Jasa; serta oleh Pemerintah Daerah setempat 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab kewenangannya.  Pengawasan 
dilakukan terutama terhadap jasa distribusi di bidang waralaba dalam memenuhi  Klausula 
Baku, Pelayanan Purna Jual, Pengiklanan, Cara Menjual, dan Moral Hazard dalam memberikan 
pelayanan kepada konsumen.  
Mengenai teknis tata cara pelaksanaan pengawasan ada dua, yaitu tatacara Pengawasan 
Berkala  dan Pengawasan Khusus. 
Tata Cara Pengawasan Berkala : 
a. Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menugaskan pengawas barang beredar 

dan jasa untuk melakukan survey  terhadap pelaksanaan jenis dan aspek pelayanan yang 

diberikan jasa waralaba sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 

b. Pengawas Barang Beredar dan Jasa bersama dengan instansi  yang kompeten melakukan 

pengolahan data dan informasi dari hasil survey  melaluhi penelitian terhadap kesesuaian 

pemberian layanan dengan kententuan  peraturan perundang undangan yang berlaku; 

c. Bilamana terjadi dugaan atas  penyelenggaraan pemberian layanan  di lapangan, Direktorat  

akan menyampaikannya kepada instansi pembina terkait; dan bila  berindikasi tindak 

pidana akan disampaikan ke pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Perlindungan Konsumen 

(PNS-PK) untuk dapat ditindak lanjuti melaluhi penyidikan; 

d. Dalam rangka proses penanganan dan penyelesaian terhadap hasil pengawasan yang 

memerlukan tindak lebih lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit 

kerja, maka Direktorat melakukan koordinasi pengawasan dengan Ditjen Teknis terkait; 

e. Direktorat melakukan publikasi terhadap hasil evaluasi pengawasan  baik yang menyimpang 

maupun tidak. 

Tata Cara Pengawasan Khusus  : 



5609 

 

a. Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri c.q. Bina Pengawasan Barang beredar Dan 

Jasa menugaskan PPNS-PK untuk melakukan penyidikan berdasarkan hasil pengawasan 

berkala yang berindikasi  tindak pidana, hasil evaluasi terhadap pengaduan masyarakat 

dan/atau LPKSM yang berindikasi tindak pidana, kasus terhadap  penyelenggaraan  layanan 

jasa waralaba yang memerlukan penanganan secara cepat, dan atas permintaan BPSK yang 

mana terjadi sengketa para pihak yang tidak dapat ditangani. 

b. PPNS-PK melakukan persiapan dan proses  penyidikan antara lain dengan mengumpulkan data 

dan informasi yang berhubungan  di tempat kejadian melaluhi survey dan/atau penelitian  

dan dalam hal ini PPNS-PK bekerjasama dengan masyarakat  untuk dapat memberikan sanksi. 

c. PPNS-PK memberikan laporan atas hasil Penyidikan yang berindikasi tindak pidana kepada 

Ditjen Perdagangan Dalam Negri melaluhi Direktorat Bina Pengawasan Barang Beredar dan 

Jasa dan Direktorat meneruskan hasil penyidikan kepada Polisi. Pada akhirnya Polisi akan 

meneruskan proses hasil penyidikan ini ke pengadilan untuk  proses persidangan. 

d. Publikasi hasil persidangan dilakukan dimaksudkan  baik ditujukan kepada pelaku usaha yang 

terbukti melakukan pelanggaran dan selanjutnya beserta pemberian sanksi maupun yang 

tidak terbukti dengan disertai pemulihan nama baik kepada pelaku usaha.  

 

Kesimpulan 

Dari uraian-uraian dan hasil penelitian serta analisis data sebagaimana dikemukakan maka dapat 

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jika ada outlet penerima waralaba yang melakukan wanprestasi dan jika terjadi sengketa maka 

diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Selain itu perlindungan hukum juga diberikan dengan adanya hak pemberi waralaba 

untuk menuntut ganti rugi kepada penerima waralaba yang melakukan wanprestasi terlambat 

membayar fee atas kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya 

diperoleh tanpa perlu dibuktikannya sesuatu kerugian oleh pemberi waralaba.  

2. Ada usaha waralaba yang mendorong semangat para pemegang hak waralaba untuk 

menjalankan usaha bisnis kecil dan memperoleh pemasukan yang baik. Namun, tidak semua 

usaha waralaba berhasil degan baik dan belum tentu mereka merupakan cara yang tepat bagi 

semua orang yang ingin memiliki usaha bisnis sendiri. Ada beberapa usaha bisnis tertentu 

yang dapat dijadikan usaha waralaba tetapi ada juga banyak yang tidak. Usaha bisnis yang 

bergantung kepada karisma si pemilik tidaklah mudah untuk dijadikan usaha waralaba. Salah 

satu dasar dari usaha waralaba adalah keseragaman, kegigihan dalam bertindak serta ketaatan 

terhadap sebuah resep atau formula. Usaha bisnis yang lebih banyak bergantung kepada ilmu 

pengetahuan daripada seni biasanya merupakan usaha yang baik untuk dijadikan usaha 

waralaba Para calon franchisee harus memastikan bahwa bila mereka sedang 

mempertimbangkan sebuah konsep usaha waralaba yang baru, ia memiliki potensi untuk 

berhasil. Sebuah usaha waralaba harus memiliki strategi dan rencana pemasaran yang baik, 

pelatihan, pengawasan kualitas dan dukungan serta perkembangan yang berlanjut. Pihak 

franchisor harus memiliki pengalaman dalam membangun usaha bisnis yang berhasil 

berdasarkan model yang diajukan. Para calon franchisee yang akan memasuki perjanjian usaha 

waralaba dengan pihak franchisor  yang telah berjalan harus memastikan bahwa ada produk 
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atau pelayanan yang telah terbukti laku dengan potensi untuk berkembangnya pasaran. 

Perjanjian usaha waralaba serta dokumen pengungkapan merupakan dokumen-dokumen 

penting yang harus dipelajarai dengan teliti dan hati-hati. Sebelum mempertimbangkan untuk 

mengambil sebuah usaha waralaba, semua segi harus dipelajari secara seksama dan sebaiknya 

Anda mencari nasehat dari para ahli yang telah berpengalaman seperti penashat hukum, 

akuntan dan konsultan usaha waralaba 
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IMPLIKASI PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL 

BELAJAR BAGI MAHASISWA YANG MEMILIKI MINATBELAJAR TINGGI 
 

Zamalludin Sembiring, S.E., S.Pd. M.H15. dan Dian Yudistira.16 

  

ABSTRAK 
 

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar mahasiswa melalui 

penerapan metode pembelajaran dan minat belajar.Metode penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen.Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian 2 x 2. 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument tes hasil belajar dan angket minat 

belajar.Data hasil belajar diperoleh dengan menyebarkan instrument tes setelah materi 

pembelajaran disampaikan. Sedangkan data minat belajar diperoleh dari penyebaran angket minat 

belajar kepada sampel penelitian. Hasil belajar mahasiswa yang memiliki  minat belajar tinggi yang 

belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi adalah lima belas sedangkan hasil mahasiswa 

yang memiliki minat belajar tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran diskusi adalah tiga 

belas. Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil hitung anava dua jalur maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar mahasiswa dipengaruhi metode pembelajaran dan minat belajar.Minat belajar 

mahasiswa yang tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi ternyata 

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dari hasil belajar mahasiswa yang memiliki minat belajar 

tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran diskusi. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Pembelajaran, Minat Belajar. 

 

Pendahuluan 

Pendidikan yang terjadi didalam kelas melibatkan beberapa komponen sekaliguas. Komponen 

tersebut merupakan satu kesatuan yang seperti sebuah system saling terkait satu sama lain. 

Komponen satu kesatuan dimaksud adalah dosen, mahasiswa dan sarana dan prasarana. Ketika 

ketiga komponen ini ada maka kegiatan proses pembelajaran dapat terjadi sebagaimana mestinya. 

Dalam proses pembelajaran yang terjadi, selalu adaharapan yang dimunculkan oleh seorang 

dosen meskipun tidak selalu dinyatakan dalam kata-kata tetapi terkait dan menyatu melalui materi 

pembelajaran yang disampaikan. Dosen atau pengajar berharap mahasiswa memenuhi komitmen dan 

tanggung jawabnya sebagai  mahasiswa yakni  memenuhi tatap muka perkuliahan dan penuh 

konsentrasi dalam menerima informasi yang disampaikan, sehingga dengan kondisi dan semangat, 

motivasi serta minat sebagaimana mestinya akan memberikan implikasi positif dan  konstruktif 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran yang terjadi  akan  interaktif 

melalui suasana kelas yang tampak produktif, aktif dan terbangun kerjasama satu sama lainnya.  

Dengan  demikian  harapan  yang   sengaja  dimunculkan  pengajar terwakili dengan pola 

pembelajaran yang sengaja diharapkan. Proses pembelajaran yang “hidup” akan memberikan 

stimulasi terhadap pemahaman mahasiswa dalam menerima informasi sehingga akan memotivasi 

dan mampu memunculkan minat mereka untuk mau melakukan dan terlibat dalam proses 

pembelajaran. Ketika mereka sudah memiliki motivasi dan minat untuk mau terlibat dalam 

pembelajaran maka pekerjaan pengajar tidak lebih sulit dari sebelumnya. Arahan demia rahan dapat 

diterapkan sebagaiman mestinya. Namun tidak demikian kenyataan yang terjadi dilapangan. 

                                                 
15 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan    zamal_1967@yahoo.co.id  zamal67@umnaw.ac.id 
16 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 

mailto:zamal_1967@yahoo.co.id
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“Seperti” sudah memang terjadi tradasi keingintahuan dalam proses pembelajaran. Mahasiswa hanya 

hadir mengikuti perkuliahan, tetapi tampak tidak berkonsentrasi penuh dalam mendengar, menyerap 

dan menerima informasi. Hal ini seperti memberikan pernyataan bahwa mereka tidak memiliki 

minat dalam mengikuti perkuliahan. Mereka yang tampak tidak memiliki minat untuk belajar adalah 

bagian dari jumlah keseluruhan   mahasiswa   yang mengikuti perkuliahan. Sangat berbeda dengan 

mahasiswa yang tampak memiliki minat untuk belajar. Oleh karenanya perlu  disesuaikan metode 

yang digunakan dosen dengan melihat karakteristik yang dicerminkan peserta didik. Karena setiap 

mahasiswa masing-masing  menunjukkan  minatnya  dalam  belajar  baik  yang   sangat berminat 

maupun yang tidak berminat. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan 

minat belajarnya maka perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul perbedaan hasil belajar 

mahasiswa melalui penerapan metode pembelajaran dan minat belajar mahasiswa. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang  belajar dengan metode 

pembelajaran demonstrasi yang  memiliki minat belajar tinggi dan mahasiswa  yang belajar dengan 

metode pembelajaran diskusi yang memiliki minat belajar tinggi.  
 

Tinjauan Pustaka 

A. PengertianHasilBelajar 

Menurut Nasution, belajar adalah suatu proses yang  memungkinkan timbulnya atau 

berubahnya suatu tingkah laku  sebagai hasil terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa 

perubahan atau munculnya perilaku baru itu   bukan  disebabkan  oleh   adanya  kematangan  atau  

adanya  perubahan sementara karena suatu hal. Sementara itu, menurut Snelbecker, belajar adalah 

harus mencakup tingkah laku dari tingkat yang paling sederhana sampai yang kompleks dimana 

proses perubahan tersebut harus bias dikontrol sendiri atau dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. 

Selain itu, menurut Whiterington, belajar adalah suatu proses  perubahan dalam  kepribadian 

sebagaimana dimanifestasikan dalam perubahan penguasaan pola-pola respontingkah laku yang 

baru nyata dalam perubahan ketrampilan, kebiasaan, kesanggupan, dan sikap. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan mencakup perilaku dari yang paling sederhana sampai yang kompleks yang 

dimanifestasikan dalam pengusaan baru dalam perubahan kognitif, psikomotorik dana fektif. 

Setiap prosesbelajar yang dilakukan akan  menjadi hasil belajar. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan 

dari sisi guru. Dari sisi siswa,hasil belaja rmerupakan tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan  pada   saat   sebelum  belajar.Tingkat  perkembangan  mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. Selain itu, Menurut Hamalik hasil belajar 

adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, 

misalnya dari tidak  tahu  menjadi  tahu,  dan   dari  tidak   mengerti  menjadi  mengerti. 

Selanjutnya, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya (Nana,2008:2). Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau 

skor setelah diberi tes hasil belajar pada setiap akhir pelajaran (DimyatidanMudjiono,2006:3). 

Dari beberapa pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil   belajar  

adalah  kemampuan  yang   dimiliki  setelah  belajar  yang diterjemahkan dalam bentuk angka-
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angka atau skor setelah dievaluasi menggunakan alat evaluasi sesuai materi yang diberikan. 

B. Pengertian Minat Belajar 

Untuk mencapai prestasi yang baik disamping kecerdasan juga minat, sebab tanpa 

adanya minat segala kegiatan akan dilakukan kurang efektif dan efesien. Dalam  percakapan 

sehari-hari pengertian perhatian dikacaukan dengan minat dalam pelaksanaan  perhatian seolah-

olah  kita menonjolkan   fungsi pikiran, sedangkan  dalam minat seolah-olah  menonjolkan fungsi 

rasa, tetapi kenyataanya apa yang menarik minat menyebabkan pula kita berperhatian, dan apa 

yang menyebabkan perhatian kita tertarik minat pun menyertai kita.” (Dakir.1971: 81). Hal ini 

menegaskan bahwa apa yang menarik minat menyebabkan pula kita berperhatian dan apa yang 

menyebabkan berperhatian kita tertarik, minatpun menyertainya jadi ada hubungan antara minat 

dan perhatian. 

Menurut Tidjan (1976:71) adalah gejala psikologis yang menunjukan pemusatan 

perhatian terhadap suatu obyek sebab ada perasaan senang. Dari pengertian    tersebut   jelaslah    

bahwa    minat    itu    sebagai  pemusatan perhatian atau reaksi terhadap suatu obyek seperti 

benda tertentu atau situasi tertentu  yang  didahului oleh  perasaan   senang terhadap obyek 

tersebut. Sedangkan  menurut  Mahmud  (1982),  Minat  adalah  sebagai  sebab  yaitu kekuatan 

pendorong yang memaksa seseorang menaruh perhatian pada orang situasi atau aktifitas tertentu 

dan bukan pada yang lain, atau minat sebagai akibat yaitu pengalaman efektif yang distimular 

oleh hadirnya seseorang atau sesuatu  obyek,  atau  karena  berpartisipasi  dalam  suatu  aktifitas.  

Minat merupakan suatu kecenderungan untuk tingkah laku  yang  berorientasi pada objek, 

kegiatan atau pengalaman tertentu, dan kecenderungan tersebut antara individu yang satu dengan 

individu yang lain tidak sama intensifnya(Eysenck, dkk.,1972). 

Dari beberapa pengertian minat di  atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah 

pemusatan perhatian yang diawali perasaan senang yang ditandai dengan aktivitas tertentu yang 

berorientasi pada objek, kegiatan yang kecenderungannya tidaksama antara individu yang satu 

dengan yang lain. 

C. MetodePembelajaran 

1. PembelajaranDemonstrasi 

a. Pengertian Pembelajaran Demosntrasi 

Menurut Syaiful  (2008:210); metode   demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses 

terjadinya suatu  peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau 

tiruannya. Sedangkan menurut Syah (2000:22); metode demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan  cara  memperagakan  barang,  kejadian,  aturan,  dan   urutan melakukan 

suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang 

relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan”.Sementara menurut 

Djamarah, (2000:2) bahwa“metode  demonstrasi adalah metode  yang digunakan untuk 

memperlihatkan  sesuatu  proses  atau  cara kerja  suatu   benda  yang berkenaan dengan 

bahan pelajaran”. 

Dari beberapa pengertian metode  demonstrasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode demonstrasi adalah 
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b. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Demontrasi 

Tujuan pembelajaran  demonstrasi adalah untuk memperlihatkan  proses terjadinya suatu 

peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa 

dalam pengajaran kelas. Manfaat psikologisdari metode demonstrasi adalah: 

1. Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan; 

2. Proses  belajar  siswa  lebih  terarah  pada  materi  yang  sedang dipelajari; 

3. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. 

c.   Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Demonstrasi 

Berikut beberapa keunggulan pembelajaran demonstrasi: 

 Perhatian siswa dapat dipusatkan padah al-hal yang dianggap penting oleh guru sehingg hal 

yang penting itu dapat diamati secara teliti. Di samping itu, perhatian siswa pun  lebih mudah 

dipusatkan kepada proses belajar mengajar dan tidak kepada yang lainya; 

 Dapat membimbing siswa ke  arah berpikir yang  sama dalam satu saluran pikiran yang sama; 

 Ekonomis dalam jam pelajaran disekolah dan ekonomis dalam waktu yang panjang dapat 

diperlihatkan melalui demonstrasi dengan waktu yang pendek; 

 Dapat   mengurangi  kesalahan-kesalahn  bila   dibandingkan  dengan hanya membaca atau 

mendengarkan, karena murid mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya; 

 Karena gerakan dan  proses dipertunjukkan maka tidak memerlukan keterangan-keterangan 

yang banyak; 

 Beberapa persoalan yang menimbulkan petanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu proses 

demonstrasi. 

Selainitu,kelemahan pembelajaran demonstrasi adalah: 

 Derajat visibilitasnya  kurang, peserta didik tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan 

benda atau peristiwa yang didemonstrasikan kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak 

terkontrol; 

 Untuk mengadakan demonstrasi digunakan ala-alat yang khusus, kadang-kadang alat itu susah 

didapat. Demonstrasi merupakan metode yang tidak wajar bila alat yang didemonstrasikan 

tidak dapat diamati secara seksama; 

 Dalam     mengadakan     pengamatan     terhadap     hal-hal     yang didemonstrasikan 

diperlukan pemusatan perhatian. Dalam hal  ini banyak diabaikan oleh peserta didik; 

 Tidak semua hal dapat didemonstrasikan dikelas; 

 Memerlukan banyak waku sedangkan hasilnya kadang-kadang sangat minimum; 

 Kadang-kadang hal yang didemonstrasikan dikelas akan berbeda jika proses itu 

didemonstrasikan dalam situasinya atau sebenarnya; 

 Agar demonstrasi mendapaptkan hasil yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran. 

Dengan metode  demonstrasi, proses penerimaan mereka terhadap informasi 

materi akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik 

dan sempurna. Mereka dapat mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan 

selama pelajaran berlangsung. 

2. Pembelajaran Diskusi 

a. PengertianPembelajaran Diskusi 

Menurut  Suryosubroto (1997: 179), diskusi adalah suatu percakapan ilmiah oleh 

beberapa orang  yang  bergabung dalam suatu kelompok, untuk  saling bertukar pendapat 

tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemacahan mendapatkan jawaban dan 
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kebenaran atas suatu masalah. Metode diskusi mendorong siswa untuk berdialog dan 

bertukar pendapat, dengan tujuan agar siswa dapat terdorong untuk berpartisipasi secara 

optimal, tanpa ada aturan-aturan yang terlalu keras, namun   tetap   harus    mengikuti   etika   

yang   disepakati   bersama (http://ziazone.wordpress.com/2011/10/05/metode-

pembelajaran-diskusi/). 

b. Manfaat Pembelajaran Diskusi 

Diskusi digunakan oleh guru apabila hendak: 

 Memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa; 

 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan kemampuannya masing-masing; 

 Memperoleh umpan balik dari parasiswa tentang apakah tujuan yang telah dirumuskan telah 

tercapai; 

 Membantu para siswa balajar berpikir teoretis dan praktis lewat berbagai mata pelajaran dan 

kegiatan sekolah; 

 Membantu para siswa belajar menilai kemampuan dan peranan diri sendiri maupun teman-

temannya (orang lain); 

 Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

c. Kelebihan dan Kelamahan Pembelajaran Diskusi 

Kelebihan pembelajaran diskusi adalah: 

 Mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat; 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh penjelasan- penjelasan dari berbagi 

sumber data; 

 Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu problem bersama-

sama; 

 Merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetuju iatau menentang 

pendapat teman-temannya; 

 Membina suatu perasaan tanggungjawab mengenais uatu pendapat, kesimpulan, atau keputusan 

yang akan atau telah diambil; 

 Mengembangkan rasa  solidaritas/toleransi terhadap pendapat yang bervariasi atau mungkin 

bertentangan sama sekali; 

 Berdiskusi bukan hanya menuntut pengetahuan, siap dan kefasihan berbicara saja tetapi juga 

menuntut kemampuan berbicara secara sistematis dan logis; 

 Dengan mendengarkan semua keterangan yang  dikemukakan oleh pembicara,  pengetahuan  

dan   pandangan  siswa   mengenai  suatu problem akan bertambah luas. 

Kelemahan pembelajaran diksusi adalah: 

 Tidak  semua topik  dapat dijadikan metode diskusi hanya hal-hal yang bersifat problematic 

saja yang dapat didiskusikan; 

 Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu; 

 Sulit untuk  menentukan batas luas  atau kedalaman suatu uraian diskusi; 

 Biasanya tidak semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga waktu akan terbuang karena 

menunggu siswa mengemukakan pendapat; 

 Pembicaraan dalam diskusi  mungkin didominasi oleh  siswa yang berani dan telah biasa 

berbicara. Siswa pemalu dan pendiam tidak akan menggunakan kesempatan untuk berbicara. 
 

D. Penelitian yang Relevan 

Nurhasanah   (2012) menyatakan bahwa terdapat  pengaruh  minat belajar,  metode 

http://ziazone.wordpress.com/2011/10/05/metode-pembelajaran-
http://ziazone.wordpress.com/2011/10/05/metode-pembelajaran-
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mengajar guru, dan Lingkungan keluarga terhadap  prestasi belajar akuntansi keuangan Siswa 

kelas XI kompetensi keahlian akuntansi SMK Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2011/2012. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan hasil penelitiannya, yaitu: hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar  Akuntansi Keuangan 

siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri1 Godean Tahun Ajaran 2011/2012 

yang ditunjukkan  (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan  Metode  Mengajar  Guru   

terhadap  Prestasi  Belajar  Akuntansi Keuangan siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi 

SMK Negeri 1 Godean (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Keluarga 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan siswa kelas XI  Kompetensi Keahlian Akuntansi 

SMK Negeri 1  Godean Tahun  Ajaran 2011/2012   (4). Terdapat pengaruh positif dan  signifikan 

Minat Belajar, Metode Mengajar Guru dan Lingkungan Keluarga secara bersama-sama terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi  Keuangan  siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi  SMK 

Negeri  1   Godean  tahun  ajaran  2011/2012.  Selain  itu,  Siagian  dalam penelitiannya  yang 

berjudul pengaruh minat dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belaja rmatematika 

menyimpulkan dengan sampel penelitian sebanyak 30 siswa menyimpulkan bahwa: Pertama, 

terdapat pengaruh minat  siswa  terhadap prestasi belajar matematika siswa; Kedua, terdapat 

pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa. Ketiga, terdapat 

pengaruh interaksi minat siswa dan kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika 

siswa. Berdasarkan hasil uji lanjut diketahui minat belajar dan kebiasaan belajar siswa secara 

bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. Dengan kata lain  minat siswa 

dan kebiasaan belajar siswa yang tinggi akan tinggi pula prestasi belajar matematika siswa. 
 

E. Kerangka Berfikir 

Proses  penerimaan  peserta  didik   terhadap  pelajaran  akan lebih berkesan secara 

mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Juga siswa dapat 

mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama  pelajaran berlangsung. Melalui 

pembelajaran demonstrasi, pengalaman dan  penguasaan berusaha untuk dapat diperoleh dengan 

sebaik-baiknya. Dengan metode ini pengalaman, pengetahuan yang diperoleh akan dapat 

tersimpan lebih lama dalam memori setiap mereka. Selain melibatkan fisik, metode demonstrasi 

juga melibatkan kognitif/mental dalam mengapresiasi berbagai stimulasi yang datang sehingga 

dapat memberikan dampak terhadap kemampuan mengingat lebih lama dari apa yang terjadi. 

Sedangkan metode diskusi, mahasiswa hanya terlibat dalam kegiatan yang didominasi hanya 

melibatkan kognitif  saja tidak terlalu  banyak melibatkan secara fisik. Kondisi seperti dapat 

mengakibatkan keadaan proses pembelajaran pasif ketika salah seorang dari proses yang terjadi 

tidak mampu memberikan stimulasi umpan. Oleh karena itu, dengan kegiatan pembelajaran ini 

mahasiswa akan merasakan jenuh dan bosan. 

Dari penjabaran  singkat di atas,  dapat dinyatakan bahwa mahasiswa yang  belajar dengan 

metode pembelajaran demonstrasi akan memberikan dampak terhadap hasil belajar yang lebih 

baik dari pada mahasiswa yang belajar dengan metode pembelajaran diskusi. 
 

Metodologi Penelitian 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 
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Penelitian dilakukan di lingkungan kampus B UMN Al Washliyah Medan mulai 

bulan Pebruari 2015 sampai Nopember 2015. 
 

B. Metode dan Disain Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan disain penelitian faktorial 2 x 

2. Adapun sel rancangan faktorial dimaksud adalah sebagai berikut: 

                                      

ME 

Metode Pembelajaran 

(A) 

    SE 

Demonstrasi 

(A1) 

Diskusi 

(A2) 

Minat 

Belajar 

(B) 

Tinggi (B1) A1B1 A2B1 

Rendah 

(B2) 

A1B2 A2B2 

 

Tabel 1. Disain Faktorial 2 x 2 

 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah perangkat pembelajaran (perlakuan, tes hasil belajar) dan 

lembar observasi minat.Instrument perlakuan digunakan sebagai distributor dari materi yang 

disampaikan.Dari materi yang telah disampaikan, disusun instrumen tes hasil belajar berdasarkan definisi 

konseptual hasil belajar.Untuk mengetahui minat belajar mahasiswa digunakan lembar observasi minat 

yang disusun berdasarkan definisi konseptual minat pada tinjauan pustaka. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data hasil belajar, pengumpulan data dilakukan setelah materi selesai 

disampaikan dengan menyebarkan instrumen tes hasil belajar kepada peserta didik. Sedangkan 

untuk memperoleh data minat belajar,observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung dengan mencatatkan apa yang terjadi dan terlihat dan menuliskan dalam lembar 

observasi. 

E. Analisis Data 
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Setelah data hasil belajar dan minat belajar mahasiswa yang diperoleh berdasarkan hasil 

penyebaran instrumen.Data yang diperoleh dianalisa sesuai dengan rancangan penelitian.Data 

dianalisa dengan menggunakan analisis varians dua jalur. Sebelum data dianalisa dengan anava 

dua jalur, dilakukan penghitungan uji persyaratan analisis data, yaitu uji normalitas data dan uji 

hompgenitas data. Selanjutnya, jika hasil anava dua jalur menunjukkan interaksi maka analisis 

data dilanjutkan dengan uji Scheffe dan/atau Tukey. 

F. Teknik Kesimpulan Hasil Penelitian 

Setelah analisis data selesai dilakukan, selanjutnya menyimpulkan hasil hitung statistik 

dengan membandingkan harga tabel (harga kritis) sesuai formulasi yang digunakan. Adapun 

rincian teknik yang dilakukan dalam menyimpulkan hasil penelitian ini adalah: 

a. Membandingkan harga (Fhitung) hasil perhitungan secara kuantitatif dengan patokan harga (nilai 

kritis;Ftabel) berdasarkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini; 

b. Mendeskripsikan hasil perbandingan sesuai dengan kuantitas rumusan masalah. 
 

Hasil Dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian diperoleh dari penyebaran instrument hasil belajar.Data hasil belajar yang terkumpul 

terdiri dari data hasil belajar mahasiswa yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi dan metode 

pembelajaran diskusi. Selain data hasil belajar, data yang terkumpul lainnya adalah data minat belajar 

mahasiswa yang diperoleh dari hasil pengisian angket mahasiswa. Melalui data angket minat belajar dapat 

teridentifikasi minat belajar mahasiswa dalam kategori minat belajar tinggi dan kategori minat belajar 

rendah. Dengan demikian, dapat mahasiswa yang memiliki minat belajar tinggi dan mahasiswa yang 

memiliki minat belajar rendah dapat terlihat hasil belajarnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

Nama 
Minat 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

1 R 12 

2 R 10 

3 T 14 

4 T 9 

5 T 12 

6 T 12 

7 R 11 

8 T 12 

9 R 13 

10 R 13 

11 T 10 

12 T 15 

13 T 12 

14 R 11 

15 T 15 

16 R 14 

17 T 14 

18 R 13 

19 T 7 

20 T 6 

21 T 7 

22 T 11 

23 T 12 

24 T 12 
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25 T 11 

26 T 12 

 

Nama 
Minat 

Belajar 

Hasil 

Belajar 

1 T 9 

2 T 10 

3 R 11 

4 T 12 

5 R 5 

6 R 10 

7 T 12 

8 R 12 

9 T 7 

10 R 8 

11 T 13 

12 T 7 

13 R 10 

14 R 12 

15 R 10 

16 T 10 

17 R 11 

18 R 11 

19 R 12 

20 R 10 

21 R 11 

22 T 11 

23 R 9 

24 R 12 

25 T 9 

26 R 12 

27 T 10 

28 T 11 

29 T 7 

30 T 11 

31 T 13 

 

Hasil belajar mahasiswa yang memiliki  minat belajar tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran 

demonstrasi sebagaimana terlihat pada tabel di atas sebesar lima belas. Sedangkan hasil mahasiswa yang 

memiliki minat belajar tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran diskusi adalah tiga belas. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan data hasil penelitian sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil belajar 

mahasiswa yang memiliki minat belajar tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran demonstrasi lebih 

tinggi daripada hasil belajar mahasiswa yang memiliki minat belajar tinggi yang belajar dengan metode 

pembelajaran diskusi. 

Berdasarkan hasil hitung statistic dengan menggunakan anava dua jalur menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara metode pembelajaran dan minat belajar mahasiswa. Hasil hitung anava dimakusd adalah: 
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Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil hitung anava dua jalur maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar mahasiswa dipengaruhi metode pembelajaran dan minat belajar.Minat belajar 

mahasiswa yang tinggi yang belajar edengan metode pembelajaran demonstrasi ternyata 

menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dari hasil belajar mahasiswa yang memiliki minat belajar 

tinggi yang belajar dengan metode pembelajaran diskusi. 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KONEKSI 

MATEMATIK MELALUI PMR 
 

Cut Latifah Zahari17 dan Irpan Apandi Batubara18  
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini membahas tentang rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan koneksi 

matematik siswa melalui PMRI di kelas X SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Dimana 

kemampuan berpikir matematik terutama yang menyangkut doingmath (aktivitas matematika) yang 

tersimpul dalam kemampuan pemecahan masalah,komunikasi, koneksi, penalaran dan pembuktian, 

dan representasi matematik perlumendapatkan perhatian khusus dalam proses pembelajaran 

matematika yangdilakukan guru di dalam maupun di luar kelas.Tujuan penelitian ini adalah 

diperolehnya informasi tentangpeningkatan kemampuan pemecahan masalah dan koneksi 

matematik melalui PMR.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan 

terhadap pemecahan masalah dan koneksi matematiksiswa melalui PMRI. 
 

Kata Kunci : PMR (Pembelajaran Matematika Realistik), Pemecahan Masalah, dan Koneksi 

Matematik 

Pendahuluan 

Pendidikan matematika sangat penting dipelajari karena secara umum matematika 

mempunyai dua tujuan utama yaitu membentuk pribadi yang sistematis dan tujuan praktis dari 

matematika itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Soedjadi (2004) bahwa “Pendidikan matematika 

sejak awal disadari atau tidak memiliki dua tujuan besar, meliputi (1) tujuan yang bersifat formal, 

yaitu memberikan tekanan kepada penataan penalaran anak serta pembentukan pribadi anak. (2) 

tujuan yang bersifat material yaitu yang memeberi tekanan kepada penerapan matematika serta 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Berbagai daya dan upaya dalam meningkatkan kemampuanmatematika siswa telah 

dilakukan oleh berbagai pihak, namun kenyataannya bahwa matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran yang sulit dikuasai  siswa. Tidak heran kalau banyak siswa yang tidak senang 

terhadap matematika yang kemungkinan disebabkan sulitnya memahami pelajaran matematika. 

Matematika dianggap siswa menjadi suatu beban dalam rutinitas mengerjakan soal, sehingga 

konsep yang seharusnya dipahami siswa tidak tercapai dengan baik.  

                                                 
17 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan   cut_math@yahoo.com 
18 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan  irpan.batubara@yahoo.co.id 

mailto:cut_math@yahoo.com
mailto:irpan.batubara@yahoo.co.id
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Akan tetapi pada kenyataannya, kita tidak dapat memungkiri bahwa masihbanyak guru 

matematika sekarang ini yang masih menganut paradigma transfer ofknowledge dalam hal 

mengambil keputusan di kelas, di mana interaksi dalampembelajaran hanya terjadi satu arah yaitu 

dari guru sebagai sumber informasi dansiswa sebagai penerima informasi, dalam hal ini siswa 

tidak diberikan banyakkesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar(KBM) di kelas, dengan kata lain pembelajaran lebih berpusat pada guru, bukan 

padasiswa. Pembelajaran matematika yang dilaksanakan dewasa ini orientasinya lebihcenderung 

ditujukan pada pencapaian target materi ataupun pencapaian hasil belajar. 
 

Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik pertama dikembangkan di Belanda sejak 

tahun 1971 dengan nama realistic Mathematics Education) yang didasari pandangan Fruedenthal 

yang mengatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia (Gravemeijer(1994) dalam 

Zubainur, 2012:60). 

Proses PMR akan menuntun siswa menemukan dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya. Dengan menemukan pengetahuan mereka sendiri dari masalah yang diajukan lalu 

memodelkan masalah dan menerapkan konsep yang mereka ketahui, siswa akan membangun 

pemahaman konsep mereka sendiri yang akan bertahan lama dalam ingatan. Serta dengan adanya 

pemahaman konsep yang baik akan membantu peningkatan komunikasi matematik yang baik pula 

bagi siswa.  

Dalam PMR siswa didorong atau ditantang aktif untuk belajar, bahkan diharapkan dapat 

mengkontruksi atau membangun sendiri pengetahuan yang diperolehnya. PMR memberikan 

pemahaman matematika yang baik kepada siswa melalui pengkonstruksian pemahaman sehingga 

penerapan PMR dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Dengan demikian 

kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi  matematika siswa diharapkan akan 

lebih baik. 
 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-

konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan 

generik. Walle (2008) mengemukakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu hal yang 

esensial dalam pengajaran matematika sebab: (1) Siswa terampil menyeleksi informasi yang 

relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya; (2) keputusan 

intelektual yang timbul dari dalam merupakan hadiah intrinsik bagi siswa; (3) potensi intelektual 

siswa meningkat; dan(4) siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses 

melakukan penemuan. 

Dalam pemecahan masalah terdapat 5 (lima) langkah yang harus dilakukan,yaitu: (1) 

menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, (2) menyatakan masalah dalam bentuk yang 

operasional (dapat dipecahkan), (3)menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah itu, (4) mengetes hipotesis dan 

melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya (pengumpulan data, pengolahan data, dan lain-lain), 

hasilnya mungkin lebih dari satu, (5) memeriksa kembali (mengecek) apakah hasil yangdiperoleh 

itu benar, atau mungkin memilih alternatif pemecahan yang terbaik. 
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Kemampuan Koneksi Matematik 

Matematika memuat beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai siswa, salah 

satunya adalah kemampuan dalam  melakukan koneksi matematika. Koneksi matematika bertujuan 

untuk membantu siswa melihat ide-ide matematika saling berhubungan satu sama lain. 

Bruner (dalam Ruspiani, 2000: 19) menyatakan bahwa dalam matematika setiap konsep itu 

berkaitan satu sama lain seperti dalil dengan dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, 

antara cabang matematika. Oleh karena itu agar siswa lebih berhasil dalam belajar matematika, 

maka siswa harus lebih banyak diberikan kesempatan untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu.   

Menurut NCTM (dalam Marzuki, 2006), terdapat tiga tujuan koneksimatematik di sekolah, 

yaitu: Pertama, memperluas wawasan pengetahuan siswa. Dengan koneksi matematika, siswa 

diberikan suatu materi yang bisa menjangkau keberbagai aspek permasalahan baik di dalam 

maupun di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa tidak bertumpu pada materi 

yang sedang dipelajari saja. Kedua, memandang matematika sebagai suatu keseluruan yang padu 

bukan sebagai materi yang berdiri-sendiri. Secara umum, materi matematika terdiri atas aljabar, 

geometri, trigonometri, aritmetika, kalkulus dan statistika dengan masing-masing materi atau topik 

yang ada di dalamnya. Masing-masing topik tersebut biasa dilibatkan atau terlibat dengan topik 

lainnya. Ketiga, menyatakan relevansi danmanfaat baik di sekolah maupun di luar sekolah. Melalui 

koneksi matematik, siswa diajarkan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah dari 

berbagai bidang yang relevan, baik dengan bidang matematika itu sendiri maupun dengan bidang 

diluar matematika. Dalam penelitian ini kemampuan koneksi matematika siswa akan diukur 

melalui kemampuan memahami hubungan antar topik matematika, koneksi terhadap mata 

pelajaran lain serta koneksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi, koneksi memang perlu untuk dilakukan dalam pengembangan dan perbaikan proses 

pembelajaran matematika. Tanpa koneksi, para siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak 

ketrampilan dan konsep yang terisolasi bukannya mengenali prinsip umum yang relevan dari 

beberapa pengetahuan. Ketika ide-ide matematika setiap hari dikoneksikan pada pengalamannya, 

baik di dalam maupun di luar sekolah, maka para siswa akan menjadi sadar tentang kegunaan dan 

manfaat dari matematika. 

 

Metode Penelitian  

Lokasi pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 LubukPakam, Deli Serdang. 

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena tingkat akreditasi sekolah B (Baik) dan dengan 

pertimbangan tingkat perkembangan kognitif siswa SMA kemungkinan masih belum memasuki tahap 

operasi formal sehingga masih sesuai untuk menerapkan model Pembelajaran Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode quasi experiment sebab kelas yang digunakan telah 

terbentuk sebelumnya. Penelitian yang diawali dengan pengembangan perangkat pembelajaran berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Aktivitas Siswa (LAS), Tes pemecahan masalah dan 

koneksi matematik.  

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian eksperimen semu. Rancangan yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu: (1) Tahap pengembangan perangkat pembelajaran dan 

instrumen penelitian, (2) Tahap uji coba perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, (3) Tahap 
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pelaksanaan eksperimen. Setiap tahapan dirancang sedemikian sehingga diperoleh data yang valid sesuai 

dengan karekteristik varabel sesuai dengan tujuan penelitian  

 

Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal 

kemampuan pemecahan masalahdan koneksi matematik siswa pada masing-masing pembelajaran, 

Berarti dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah dan koneksi matematik yang 

diajarkan dengan PMRI lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Jika kita perhatikan karekteristik pembelajaran dari kedua pendekatan tersebut adalah suatu 

hal yang wajar terjadinya perbedaan tersebut. Secara teoritis PMRI memiliki beberapa keunggulan 

jika dibandingkan dengan pengajaran langsung yang apabila keunggulan-keunggulan ini 

dimaksimalkan dalam pelaksanaan di kelas sangat memungkinkan proses pembelajaran menjadi 

lebih baik. 

Pada umumnya siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini mempunyai respon yang 

positif terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan PMR. Hal ini didukung oleh hasil 

yang diperoleh dari jawaban siswa dapat diketahui bahwa pada pembelajaran yang dikembangkan 

terlihat motivasi siswa dalam belajar adalah tinggi. Para siswa mengungkapkan bahwa melalui 

pembelajaran yang dilakukan para siswa lebih merasakan manfaat langsung dari belajar 

matematika bagi kehidupan mereka sehari-hari. Motivasi belajar yang tinggi menyebabkan para 

siswa mau bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, walaupun pada kenyataannya 

hasil pekerjaan mereka belum mencapai hasil yang maksimal. 

PMR diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih dalam usaha meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan pemahaman matematika siswa. Hal ini dapat diketahui dari jawaban 

siswa yang menyatakan lebih menyenangi cara belajar seperti yang diberikan dan pembelajaran 

seperti ini membantu mereka untuk membiasakan diri mengemukakan pemikirannya lewat diskusi 

yang dilakukannya, berpendapat, bertanya, dan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya 

belum sempat terpikirkan. Dan dari jawaban siswa diketahui bahwa pembelajaran ini, membuat 

siswa senang bekerjasama dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan.  

Secara keseluruhan hasil penelitian ini telah mendukung beberapa penelitian yang 

terdahulu, dimana Saragih (2007) menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa yang 

pembelajarannya dengan PMR secara signifikan lebih baik dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, komunikasi matematika dan sikap positif terhadap matematika. Demikian pula 

dengan penelitian Kamiludin (2010) yang mampu menunjukkan ada peningkatan secara signifikan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematik antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran matematika realistik. 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah yang memperoleh pembelajaran matematika 

realistik lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah yang memperoleh  pembelajaran 

konvensional, diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan masalah yang memperoleh 
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pembelajaran matematika realistik adalah 6,94 sedangkan rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah yang memperoleh pembelajaran konvensional adalah 6,08. 

2. Peningkatan kemampuan koneksi matematik yang memperoleh pembelajaran matematika 

realistik lebih baik daripada kemampuan koneksi matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. diperoleh rata-rata kemampuan koneksi matematika siswa yang 

memperoleh pembelajaran matematika realistik adalah 6,62 sedangkan rata-rata kemampuan 

koneksi matematika siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional adalah 6,24 

3. Aktivitas siswa dengan pembelajaran matematika realistik adalah efektif. Dengan merujuk 

pada kriteria yang ditetapkan yaitu pengelolaan pembelajaran dikatakan efektif jika delapan 

kategori dari kriteria toleransi pencapaian keefektifan waktu yang digunakan pada sepuluh 

butir dipenuhi.  

 

Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan: 
1. Pembelajaran matematika realistik pada kegiatan belajar matematika yang menekankan kemampuan 

pemecahan masalah dan koneksi matematika siswa dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk 

menerapkan pembelajaran matematika yang innovatif. 

2. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bandingan bagi guru dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran matematika  dengan pembelajaran matematika realistik. 
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HUBUNGAN MOBILISASI DINI, VULVA HYGIENE DAN STATUS GIZI DENGAN 

PENYEMBUHAN LUKA PERENIUM PADA IBU NIFAS DI WILAYAH KERJA  

PUSKESMAS BATANG KUIS KECAMATAN BATANG KUIS  

KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2015 
 

Sri Rezeki19 
 

ABSTRACT 
 

Giving birth (or partus) either in the primigravida or multigravida often causes some tears in 

the pelvic floor (pelvis) and the effect of these tears leads to rigid perineum. Due to the improper 

medical treatment, the condition of the perineum which has been damaged by lochea becomes moist 

and the moisture helps to make bacteria proliferation growing; this proliferation creates infection in 

the perineum and as a result, this infection could prevent the  wound healing process. 

 This research is explanatory with cross-sectional approach to analyze the relationship of the 

early mobilization, vulvar hygiene and nutritional status for the treatment of the perineum 

tearswhich have been experienced by postpartum mothers. The population of this research included 

all postpartum mothers (0-40 days) who lived in the working areas of Batang Kuis’ Primary Health 

Care, there are 75 mothers chosen as sampling in which the sampling method is accidental.  

The results show that 76% of the postpartum mothershave good progress in wound healing 

process in the perineum and 24 % experience bad progress. The most influential variablewhich 

affects the perineum wound treatment is related to vulvar hygiene with coefficient B 2.171. 

It is expected that main Health Office in Deli Serdang Regency should improve its campaign 

and coordination to the Batang Kuis’ Primary Health Care and extend its health service to the post-

partum perineumtreatment which is purposely centered on pregnant women and on postpartum 

mothers so that the implementation of health service could reach effectively. 
 

Keywords :  Vulvar Hygiene, Early Mobilization, Nutritional Status, Perineum Wound 

Healing 
 

Pendahuluan 

    Persalinan seringkali mengakibatkan robekan jalan lahir, baik pada primigravida maupun 

multigravida dengan perenium yang kaku. Akibat perawatan pernium yang tidak benar, 

mengakibatkan kondisi perenium yang terkena lochea menjadi lembab dan akan sangat menunjang 

perkembangbiakan bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya infeksi pada pereneum yang dapat 

menghambat proses penyembuhan luka (Herawati, 2010). Untuk mengendalikan robekan perineum 

spontan maka dilakukan episiotomi sehingga mengurangi rasa nyeri dan menjamin agar luka teratur 

(Manuaba, 2008). 

Luka laserasi jalan lahir biasanya terdapat sedikit jaringan yang hilang karena luka ini hasil 

tindakan episiotomi atau laserasi. Pada kenyataan fase-fase penyembuhan akan tergantung pada 

beberapa faktor termasuk ukuran dan tempat luka, kondisi fisiologis umum pasien, cara perawatan 

luka perineum yang tepat dan bantuan ataupun intervensi dari luar yang ditujukan dalam rangka 

mendukung penyembuhan (Moya, 2003). 

Menurut WHO diseluruh dunia setiap menit seorang perempuan meningal karena komplikasi 

kehamilan dan nifas. Dengan kata lain 1.400 perempuan meninggal setiap hari atau lebih dari 
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500.000 perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan, persalinan dan nifas (Riswandi, 

2005). Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tertinggi di negara ASEAN yaitu sebesar 390 

per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia dan negara lainnya di 

dunia hampir sama dengan yaitu akibat perdarahan (28%), eklamsi (24%) dan infeksi (11%) (Hanifa, 

2005). 

Mobilisasi dini, vulva hygiene dan gizi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

percepatan kesembuhan luka perenium pada ibu post partum. Proses penyembuhan luka perenium 

yang normal adalah 6-7 hari post partum. 

Mobilisasi sangat penting dalam percepatan hari rawat dan mengurangi resiko-resiko karena 

tirah baring lama seperti terjadinya thrombosis vena, kekakuan/ penegangan otot-otot di seluruh 

tubuh dan sirkulasi darah, subinvolusio uteri dan pernapasan terganggu (Lia, 2008). Di Puskesmas 

Jabon Jombang, Jakarta Timur terdapat 43% ibu nifas mengalami subinvolusi uteri karena tidak 

melakukan mobilisasi dini (Wahyuni, 2011). Dan sebanyak 37,5% ibu nifas mengalami 

penyembuhan luka perineum yang lambat karena tidak melakukan mobilisasi dini di Puskesmas 

Singosari, Malang (Dewi, 2011).  

Personal hygiene dan mobilisasi dini merupakan faktor eksternal penyembuhan luka perenium. 

Sedangkan faktor internal yaitu faktor gizi ibu nifas yang mempengaruhi kesembuhan luka perenium 

(Manuaba, 2004).Pada masa nifas masalah diet perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena dengan 

nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan luka pada perinium. Diet diberikan harus bermutu, bergizi 

tinggi, cukup kalori, tinggi protein (Saleha, 2009). 

Fenomena ini disebabkan karena kuatnya pengaruh sosial budaya terhadap kebiasaan sehari-hari. 

Adat dan tradisi merupakan dasar perilaku tersebut. Hal inilah yang mempegaruhi kebiasaan masyarakat 

pedesaan dalam memilih dan menyajikan makanan. Padahal kepercayaan itu salah besar dalam proses 

penyembuhan luka perenium memerlukan nutrisi terutama protein untuk membantu proses penyembuhan luka 

perenium yang lebih lama dan dapat menimbulkan infeksi (Maryunani, 2009).  

Dari studi pendahuluan yang dilakukan terhadap ibu post partum dengan luka perenium di Desa Baru 

pada bulan Februari 2015 melalui observasi dan wawancara diperoleh hasil, dari 10 ibu post partum terdapat 7 

orang ibu nifas tidak mengetahui dengan baik tentang perawatan (vulva hygiene) pada masa nifas, juga 

membatasi bahkan melarang ibu untuk mengkonsumsi ikan dengan alasan dapat menimbulkan alergi 

sementara dibutuhkan protein untuk perbaikan jaringan. Perenium yang luka akibat proses persalinan, serta 

sebagai cadangan energi untuk proses persalinan dan laktasi.  
 

Permasalahan  

 Bagaimana hubungan mobilisasi dini, vulva hygiene dan status gizi dengan penyembuhan 

luka perenium pada ibu nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis 

Kabupaten Deli Serdang. 
 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui hubungan mobilisasi dini, vulva hygiene dan status gizi dengan 

penyembuhan luka perenium pada ibu nifas di Wilayah Kerja Puskesmas Batang Kuis Kecamatan 

Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. 

 

 

 

 

Metode Penelitian  
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Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory dengan desain cross sectional, artinya 

untuk mengetahui hubungan antara mobilisasi dini, vulva hygiene, dan status gizi dengan 

penyembuhan luka perenium di wilayah kerja Puskesmas Batang Kuis dimana pengukuran dan 

pengamatan dilakukan pada saat bersamaan pada variabel independen dan dependen. 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Batang Kuis. Waktu penelitian dari 

bulan Februari - Juli 2015. 
 

Populasi dan Sampel  

      Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu nifas (0-40 hari) yang bertempat tinggal di Wilayah 

kerja Puskesmas Batang Kuis pada saat penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 75 ibu nifas dengan metode accidental sampling  
 

Metode Analisis Data 

Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap 

variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis univariat hanya menghasilkan distribusi frekuensi 

dan persentase dari tiap variabel.  

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen  dengan menggunakan uji Chi-square.  

Analisis Multivariat  

Analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda. Analisis menggunakan analisis 

univariat, bivariat dan multivariat. 
 

Hasil Dan Pembahasan 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Mobilisasi Dini, Vulva 

Hygiene, Status Gizi dan Luka Perenium 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berumur mayoritas yaitu umur 

>25tahun sebanyak 43 orang (57,3%) dan minoritas umur < 25 tahun sebanyak 32 orang (42,7%), 

untuk pendidikan responden  mayoritas berpendidikan tinggi sebanyak 50 orang (66,7%) dan 

minoritas berpendidikan rendah sebanyak 25 orang (33,3%), untuk pekerjaan responden mayoritas 

tidak bekerja sebanyak 56 orang (74,7%),dan minoritas bekerja sebanyak 19 orang (25,3%). 

Distribusi responden berdasarkan ibu nifas yang melakukan vulva hygiene, mayoritas 

responden menjawab “Ya” sebanyak 39 orang (52%) dan minoritas responden menjawab “Tidak” 

sebanyak 36 orang (48%). Mobilisasi dini mayoritas responden melakukan mobilisasi dini sebanyak 

42 orang (56%) dan minoritas responden tidak melakukan mobilisasi dini sebanyak 33 orang (44%). 

Status gizi mayoritas status gizi ibu nifas adalah gizi baik sebanyak 49 orang (65,3%) dan minoritas 

status gizi ibu nifas adalah gizi kurang sebanyak 26 orang (34,7%). Penyembuhan luka perenium 

mayoritas responden dalam penyembuhan luka perenium baik sebanyak 57 orang (76%) dan 

minoritas responden dalam penyembuhan luka perenium lambat sebanyak 18 orang (24%) 
 

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Mobilisasi 

Dini, Vulva Hygiene, Status Gizi dan Luka Perenium 
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Karakteristik 

Responden 

n % 

Umur 

< 25 Tahun 32 42,7 

>25 Tahun 
43 57,3 

Pendidikan 

Rendah (SD-

SMP) 

25 33,3 

Tinggi (SMA)  50 66,7 

Pekerjaan 

Bekerja 56 74,7 

Tidak Bekerja 19 25,3 

Vulva Hygiene 

Baik  39 52 

Kurang  36 48 

 

Tabel 1. (Lanjutan) 

 
Karakteristik 

Responden 

n % 

Mobilisasi Dini 

Ya 42 56 

Tidak  33 44 

Status Gizi 

Gizi Baik 49 65,3 

Gizi Kurang 26 34,7 
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Penyembuhan Luka Perenium 

Baik  57 76 

Lambat   18 24 

 

2. Hubungan Umur dengan Penyembuhan Luka Perenium  

Ada hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan penyembuhan luka perenium. Pernyataan ini 

dipertegas dengan nilai PR sebesar 3.49 yang artinya bahwa ibu berusia >25 tahun kemungkinan 

penyembuhan luka perenium 3 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berusia <25 tahun, dengan nilai CI 95% 

dengan batas bawah dan atas masing-masing (1.38-8.80), nilai tersebut mencakup lebih dari satu (> 1) yang 

menyatakan bahwa hubungan tersebut memiliki hubungan asosiasi positif dengan penyembuhan luka 

perenium. 

Usia dapat mempengaruhi cara berfikir, bertindak dan emosi seseorang. Usia yang lebih dewasa 

umumnya memiliki emosi yang lebih stabil dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Usia ibu juga 

mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis seseorang. Kosndisi fisik dan psikologis dapat menentukan tingkat 

kematangan dalam berfikir dan bekerja, hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang 

selama hidup. 

Dari hasil penelitian (Devi, 2011), bahwa ibu nifas yang berada pada rentan umur 20-35 tahun 

dimana penyembuhan luka perenium sangat baik. Maka makin tua umur seseorang maka proses-

proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu, bertambahnya 

proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika berumur belasan tahun. 
  

3. Hubungan Pendidikan dengan Penyembuhan Luka Perenium 

Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan penyembuhan luka perenium. 

Pernyataan ini dipertegas dengan nilai PR sebesar 7.00 yang artinya bahwa pendidikan ibu yang tinggi 

kemungkinan penyembuhan luka perenium 7 kali lebih besar dibandingkan ibu dengan berpendidikan rendah, 

dengan nilai CI 95% batas bawah dan atas masing-masing (2.57-19.06), nilai tersebut mencakup lebih dari 

satu (>1) yang menyatakan bahwa hubungan tersebut memiliki hubungan asosiasi positif dengan 

penyembuhan luka perenium pada ibu nifas.   

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Nurhuda (2012) bahwa tingkat pendidikan seseorang akan 

membantu orang tersebut untuk lebih mudah menangkap dan memahami suatu informasi. Mereka yang 

berpendidikan tinggi akan berbeda dengan mereka yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan seorang 

ibu yang rendah memungkinkan akan terlambat dalam mengadopsi pengetahuan baru khususnya hal-hal yang 

berhubungan dengan penyembuhan luka perenium pada ibu nifas. 
 

 

4. Hubungan Pekerjaan dengan Penyembuhan Luka Perenium  

Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan penyembuhan luka perenium. 

Pernyataan ini dipertegas dengan nilai PR sebesar 5.89 yang artinya bahwa ibu yang bekerja 

kemungkinan penyembuhan luka perenium 5 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang tidak 

bekerja, dengan nilai CI 95% dengan batas bawah dan atas masing-masing (2.56-13.52), nilai 

tersebut mencakup lebih dari satu (> 1) yang menyatakan bahwa hubungan tersebut memiliki 

hubungan asosiasi positif dengan penyembuhan luka perenium pada ibu nifas.   

Hal ini sesuai dengan (Hidayat, 2007), dimana pekerjaan memberikan peluang bagi individu untuk 

berinteraksi dengan orang lain sehingga kesempatan untuk memperoleh informasi akan lebih luas. Informasi 
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yang diperoleh akan membentuk suatu kepercayaan yang dijadikan dasar pengetahuan oleh individu. Sehingga 

dalam proses penyembuhan luka perenium akan semakin cepat karena ibu nifas yang bekerja mendapatkan 

informasi tentang penyembuhan luka perenium lebih cepat ketimbang ibu tidak bekerja.  

 

5. Hubungan Vulva Hygiene dengan Penyembuhan Luka Perenium 

Ada hubungan yang bermakna antara vulva hygiene dengan penyembuhan luka perenium. 

Pernyataan ini dipertegas dengan nilai PR sebesar 5.41 yang artinya bahwa ibu yang melakukan 

vulva hygiene kemungkinan penyembuhan luka perenium 5 kali lebih besar dibandingkan dengan 

ibu yang tidak melakukan vulva hygiene, dengan nilai CI 95% dengan batas bawah dan atas masing-

masing (1.709 - 17.173), nilai tersebut mencakup lebih dari satu (> 1) yang menyatakan bahwa 

hubungan tersebut memiliki hubungan asosiasi positif dengan penyembuhan luka perenium pada ibu 

nifas. 

Sejalan dengan penelitian Rahma (2010) dan Venny R (2012), menunjukkan bahwa dalam masa nifas, alat-

alat genitalia interna maupun eksterna akan berangsurangsur pulih seperti ke keadaan sebelum hamil. Untuk 

membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas, maka ibu nifas membutuhkan pendidikan 

kesehatan/ health education seperti vulva hygiene, istirahat dan tidur. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan 

ibu nifas, salah satunya adalah kebersihan diri atau personal hygiene. 

6. Hubungan Mobilisasi Dini dengan Penyembuhan Luka Perenium 

Ada hubungan yang bermakna antara mobilisasi dini dengan penyembuhan luka perenium. 

Pernyataan ini dipertegas dengan nilai PR sebesar 4.45 yang artinya bahwa ibu yang melakukan 

vulva hygiene kemungkinan penyembuhan luka perenium 4 kali lebih besar dibandingkan dengan 

ibu yang tidak melakukan mobilisasi dini, dengan nilai CI 95% dengan batas bawah dan atas masing-

masing (1.61-12.27), nilai tersebut mencakup lebih dari satu (> 1) yang menyatakan bahwa 

hubungan tersebut memiliki hubungan asosiasi positif dengan penyembuhan luka perenium pada ibu 

nifas. 

Sejalan dengan penelitian Dewi (2011) dan Nurwahidah (2009), menunjukkan bahwa mobilisasi 

diperlukan untuk meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, 

untuk aktualisasi diri dan percepat kesembuhan luka.  
 

7. Hubungan Status Gizi dengan Penyembuhan Luka Perenium 

Ada hubungan yang bermakna antara status gizi ibu dengan penyembuhan luka perenium. 

Pernyataan ini dipertegas dengan nilai PR sebesar 3.76 yang artinya bahwa status gizi ibu baik 

kemungkinan penyembuhan luka perenium 3 kali lebih besar dibandingkan dengan status gizi ibu 

kurang, dengan nilai CI 95% dengan batas bawah dan atas masing-masing (1.60-8.87), nilai tersebut 

mencakup lebih dari satu (> 1) yang menyatakan bahwa hubungan tersebut memiliki hubungan 

asosiasi positif dengan penyembuhan luka perenium pada ibu nifas. 

Mengacu pada analisis tersebut status gizi yang baik sangat penting untuk mempercepat 

proses pemulihan luka perenium dan penting untuk aktivitas, metabolisme cadangan dalam tubuh, 

proses memproduksi ASI serta sebagai ASI itu sendiri yang akan dikonsumsi bayi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan serta untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Sejalan dengan penelitian Yayat (2013) dan Yulizawati (2012), menunjukkan bahwa asupan gizi pada 

masa nifas akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu, pemulihan tenaga, produksi ASI dan 

penyembuhan luka perenium. Zat gizi sangat berperan dalam proses penyembuhan luka. 
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8. Pengaruh Vulva Hygiene dengan Penyembuhan Luka Perenium  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa melakukan vulva hygiene dengan baik dapat 

cepat dalam proses penyembuhan luka perenium sebesar 39 orang (52%)., sedangkan tidak 

melakukan vulva hygine dalam proses penyembuhan luka perenium ada 36 orang (48%). Didukung 

dengan latar belakang status gizi yang baik responden yang mayoritas sebanyak 49 orang (65,3%). 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi Square diperoleh nilai p = 0,001 (p < 0,05) 

artinya ada hubungan antara vulva hygine dengan penyembuhan luka perenium yaitu semakin baik 

ibu nifas melakukan vulva hygiene maka semakin baik pula penyembuhan luka perenium.  

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa ada hubungan vulva hygiene terhadap 

penyembuhan luka perenium. Diperoleh nilai Exp B 8,766 artinya besar hubungan responden dengan 

melakukan vulva hygiene berpeluang untuk mendapat penyembuhan luka perenium yang baik 8 kali 

lebih besar dibandingkan dengan yang tidak melakukan vulva hygiene dengan baik. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Muh Imran Afandi, dkk (2014) bahwa penyembuhan luka perenium di 

RSIA Pertiwi Makasar, mempunyai hubungan yang bermakna dengan vulva hygiene dengan nilai ρ= 

0,001, dengan nilai OR sebesar 88,0 artinya vulva hygiene terhadap penyembuhan luka perenium 

mempunyai resiko, untuk terjadinya penyembuhan luka perenium 8 kali dibandingkan dengan 

kelompok yang penyembuhan luka perenium lambat. 

Penyembuhan luka pada ibu post partum dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

mobilisasi dini, nutrisi dan vulva hygiene (Anggraeni, 2010). Hasil penelitian ini didukung oleh 

Rahma (2010) yang menyatakan bahwa dalam masa nifas, alat-alat genetalia interna maupun 

eksterna akan berangsur-angsur pulih seperti keadaan sebelum hamil. Untuk membantu 

mempercepat proses penyembuhan pada masa nifas, maka ibu nifas membutuhkan pendidikan 

kesehatan seperti personal hygiene, istirahat dan tidur. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan ibu 

nifas, salah satunya adalah vulva hygiene. Vulva hygiene membantu mengurangi sumber infeksi dan 

meningkatkan perasaan nyaman pada ibu. Merawat perenium dengan baik menggunakan antiseptik 

dan selalu diingat bahwa membersihkan perenium dari arah depan ke belakang. Melakukan vulva 

hygiene secara benar untuk menghindari infeksi pada luka jahitan.  

Luka perenium akibat episiotomi, rupture, serta laserasi merupan daerah yang tidak mudah untuk dijaga 

agar tetap bersih dan kering, tindakan membersihkan vulva dapat memberikan kesempatan inspeksi seksama 

daerah perenium. Pada masa post partum seorang ibu akan rentan terhadap infeksi. Untuk itu menjaga 

kebersihan sangat penting untuk mencegah infeksi. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan didaerah 

kewanitaannya. Sering membersihkan area perenium dengan air hangat yang dialirkan setelah berkemih atau 

defekasi. Ajari ibu cara membersihkan genetalianya dengan sabun dan air bersih setiap kali berkemih dan 

defekasi. Sebelum dan sesudah membersihkan genetalia ibu harus membersihkan tangan sampai bersih 

(Bahiyatun, 2009). 
 

Tabel 2. Hasil Hasil Akhir Uji Regresi Logistik Berganda 
 

Variabel B Sig. Exp B 

Vulva hygine 2,171 0,003 8,766 

Status gizi 1,840 0,005 6,296 

Constant -,684 0,179 0,504 
 

Kesimpulan  
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1. Ada hubungan yang bermakna antara umur ibu dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR = 

3.49  

2. Ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR 

sebesar 5.89. 

3. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan ibu dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR 

sebesar 5.89  

4. Ada hubungan yang bermakna antara vulva hygiene dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR 

sebesar 5.41  

5. Ada hubungan yang bermakna antara mobilisasi dini dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR 

sebesar 4.45  

6. Ada hubungan yang bermakna antara status gizi dengan penyembuhan luka perenium dengan nilai PR 

sebesar 3.76  

7. Ada pengaruh vulva hygiene dengan penyembuhan luka perenium dengan Exp(B) = 17.500 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa vulva hygiene yang baik akan mempunyai kemungkinan 17 kali lebih besar 

penyembuhan luka perenium dibandingkan tidak melakukan vulva hygiene. 
 

Saran 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang hendaknya meningkatkan sosialisasi dan koordinasi kepada 

pihak Puskesmas tentang perawatan perenium pada masa nifas secara menyeluruh kepada ibu hamil dan 

ibu nifas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga implementasinya bisa berjalan dengan 

efektif.    

2. Diharapkan pada masyarakat agar meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh 

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar 
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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN AKTIF TIPE QUIZ TEAM TERHADAP 

KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA INGGRIS 

 

Dewi Nurmala, S.S,. M.Hum 

 

ABSTRAK20 

 
Berbicara adalah penyampaian informasi berupa kata-kata atau kalimat. Berbicara juga bisa diartikan 

sebagai alat komunikasi yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan idea atau gagasan kepada 

orang lain. Berbicara sangat berhubungan dengan penguasaan bahasa. Penguasaan berbicara 

dikategorikan sebagai keterampilan berbicara dalam penguasaan bahasa terutama bahasa asing yaitu 

bahasa Inggris. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan 

perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun jarak jauh. 

Keterampilan ini harus dikuasai seseorang yang sedang belajar bahasa khususnya mahasiswa yang 

mengambil jurusan bahasa. Dalam penguasaan tersebut, banyak hal yang dialami mahasiswa terutama 

dalam hal keterampilan berbicara. Untuk itu perlu adanya metode pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian ini adalah true-experimental 

design ( eksperimen yang betul-betul). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Sastra 

semester III Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa metode quiz team dapat mempengaruhi hasil belajar pada 

kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari hasil pretest dan posttest yang diberikan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dimana hasil belajar dari kedua kelas sangat berbeda. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil belajar pada kelas eksperimen yang memiliki nilai 0,35 (middle) dan nilai 0,19 (low) untuk 

kelas control. Selain itu terdapat hasil nilai  dari analisis data diketahui bahwa metode pembelajaran 

Aktif Tipe Quiz Team mempengaruhi  terutama dalam berbicara bahasa Inggris.   
 

Keywords : Keterampilan Berbicara, Metode Pembelajaran Aktif, Quiz Team. 
 

I. Pendahuluan 

Keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan bahasa yang harus dikuasai. Keterampilan 

ini merupakan hasil akhir dari seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris. Dengan penguasaan 

yang baik, seseorang yang telah menguasai keterampilan berbicara dengan baik akan dapat 

mengkomunikasikan ide-ide atau pikiran mereka kepada orang asing ataupun orang lain. 

Berhubungan dengan pernyataan di atas, Ur (1996) dalam (Nila, Afningsih dan Ansari, Dani (2015) 

menyatakan bahwa “jika seseorang menguasai suatu bahasa, secara intuituif ia mampu berbicara 

dalam bahasa tersebut”. Pendapat ini jelas mengindikasikan bahwa keterampilan berbicara 

mengisyaratkan bahwa seseorang mengetahui suatu bahasa. Selain itu penguasaan keterampilan 

berbicara juga terkait dengan keterampilan lain yaitu mendengarkan, membaca dan menulis. 

Pada umumnya mahasiswa mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan berbicara. Hal 

ini tidak hanya disebabkan oleh mahasiswa itu sendiri namun metode yang digunakan oleh dosen 

dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, pada umumnya metode yang 

digunakan oleh kebayakan pendidik adalah metode konvensional yaitu metode ceramah. Metode ini 

lebih banyak memfokuskan pada mahasiswa agar dapat mengingat (remembering) dan memahami 
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(understanding) materi. Hal ini menyebabkan motivasi mahasiswa dalam belajar menjadi kurang. 

Metode pembelajaran satu arah dianggap kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap 

prestasi belajar mahasiswa.  

Untuk dapat memahami materi secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan  metode-metode yang dapat 

menyerap segala informasi yang berhubungan dengan materi bahasa Inggris agar mendapatkan hasil belajar 

yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran aktif tipe Quiz Team. 

Metode pembelajaran aktif tipe Quiz Team melibatkan pembelajaran yang aktif dimana mahasiswa diajak 

untuk mengutarakan pertanyaan sesuai dengan materi dalam bentuk pertandingan sehingga mahasiswa dapat 

lebih aktif untuk berbicara. 

Berdasarkan alasan di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran keterampilan berbicara bahasa Inggris 

pada mahasiswa Fakultas Sastra semester V UMN Al-Washliyah sebelum  dan sesudah memberlakukan 

metode Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team.   

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah metode pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team mempengaruhi keterampilan berbicara 

mahasiswa Fakultas Sastra semester III UMN Al-Washliyah? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan berbicara mahasiswa Fakultas Sastra 

semester III UMN Al-Washliyah setelah memberlakukan metode Pembelajaran Aktif Tipe 

Quiz Team? 
 

II. Kajian  Literatur Dan Pengembangan Hipotesis 
 

A. Konsep Metode Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team 

Sani (2013) menyatakan bahwa metode adalah cara menyampaikan materi pelajaran dalam 

upaya mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan pendidik untuk menciptakan 

lingkungan belajar dan mendasari aktifitas pendidik dan peserta didik. Metode yang digunakan 

pendidik dalam penelitian ini adalah dosen sangat bervariasi. Salah satu yang dapat dijadikan 

referensi adalah metode pembelajaran aktif. Maisaroh dan Rostrieningsih (2010) menyatakan bahwa 

metode pembelajaran aktif adalah proses belajar dimana siswa mendapat kesempatan untuk lebih 

banyak melakukan aktifitas belajar, hubungan interaktif dengan materi pelajaran maupun 

pengoptimalan potensi yang dimiliki sehingga siswa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

Maisaroh dan Rostrieningsih (2010) juga menyatakan bahwa Quiz Team merupakan salah 

satu tipe dalam metode pembelajaran aktif yang berfungsi untuk menghidupkan suasana belajar, 

mengaktifkan siswa untuk bertanya maupun menjawab dan meningkatkan kemampuan tanggung 

jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Mel Silberman. Metode belajar aktif tipe 

Quiz Team akan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Dalam proses belajar 

mengajar dengan menggunakan metode belajar aktif tipe Quiz Team ini, siswa bersama-sama 

dengan timnya mempelajari materi dalam lembaran kerja, mindiskusikan materi, saling memberihan 

arahan, saling member pertanyaan dan jawaban.  

Silberman (2007) dalam Maisaroh dan Rostrieningsih (2010) mengungkapkan prosedur 

pembelajaran dengan menggunakan tipe Quiz Team adalah sebagai berikut: 

1) Guru memilih topik yang dapat dipresentasekan dalam tiga bagian. 

2) Peserta didik dibagi menjadi 3 tim. 
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3) Guru menjelaskan skenario pembelajaran. 

4) Guru menyajikan materi pelajaran. 

5) Guru meminta Tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, sementara tim B dan C 

menggunakan waktu untuk memeriksa cacatan mereka. 

6) Tim A memberikan kuis kepada Tim B, jika tim B tidak dapat menjawab pertanyaan, tim 

C diberi kesempatan untuk segera menjawabnya. 

7) Tim A melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada anggota Tim C dan ulangi 

prosesnya. 

8) Ketika kuis selesai, lanjutkan bagian kedua dari pelajaran dan tunujuklah tim B sebagai 

pemimpin kuis. 

9) Setelah tim B menyelesaikan ujian tersebut, lanjutkan dengan bagian ketiga dan tentukan 

tim C sebagai pemimpin kuis.    

Langkah-langkah di atas telah diterapkan oleh Maisaroh dan Rostrieningsih dalam penelitian 

mereka yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode 

Pembelajaran active Learning Tipe Quiz Team pada Mata Pelajaran Keterampilan Dasar 

Komunikasi di SMK Negeri 1 Bogor. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan terdapat 

peningkatan jumlah siswa yang telah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan sekolah sebesar 78. 

Dari penelitian sebelumnya dapat diartikan bahwa metode pembelajaran aktif tipe Quiz 

Team dapat memberikan hasil yang baik bagi perkembangan kemampuan seseorang dalam dunia 

pendidikan. Oleh karena itu peneliti menerapkan metode ini kepada mahasiswa Fakultas Sastra 

semester III UMN Al-Washliyah Medan.   

B.  Berbicara dan Keterampilan Berbicara  

Pratiwi (2012) menyatakan bahwa berbicara merupakan bentuk penyampaian informasi 

dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Dengan kata lain, berbicara berarti menggunakan 

bahasa untuk bermacam-macam tergantung dari para penuturnya.Harmer (1983) dalam Pratiwi 

(2012) menyatakan bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota 

masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku sosial.  

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan 

perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun jarak jauh. 

Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan yang kompleks dan berkaitan dengan 

berbagai keterampilan mikro (Brown. 2001 dalam Pratiwi 2012). Richard (1986:21-28) dalam 

Pratiwi (2012) membagi fungsi berbicara menjadi tiga sebagai berikut: 

1) Berbicara sebagai interaksi (talk as interaction) 

Fungsi berbicara sebagai interaksi mengacu pada kegiatan percakapan yang biasa dilakukan 

dan berhubungan dengan fungsi sosial. Fokus utamanya adalah kepada si penutur dan 

bagaimana mereka menunjukkan diri mereka kepada orang lain. Bahasa tuturannya bisa 

formal ataupun berupa tuturan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-

hari.Beberapa kemampuan yang ikut dilibatkan dalam kegiatan berbicara sebagai sebuah 

interaksi, antara lain; 

a. membuka dan menutup percakapan; 
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b. memilih topic; 

c. membuat percakapan-percakapan kecil/ringan; 

d. bergurau; 

e. menceritakan kejadian dan pengalaman pribadi; 

f. dilakukan secara bergantian; 

g. adanya interupsi /menyela percakapan; 

h. bereaksi terhadap satu sama lain; 

i. menggunakan gaya berbicara yang sesuai. 

2) Berbicara sebagai transaksi (talk as transaction) 

Kegiatan berbicara sebagai transaksi lebih memfokuskan kepada pesan yang ingin 

disampaikan dalam kegiatan berbicara. Ada dua tipe dalam kegiatan ini yaitu: 

a. Kegiatan yang fokus utamanya memberi dan menerima informas dimana ketepatan 

bukannya menjadi fokus utama selama informasi berhasil dikomunikasikan dan dimengerti. 

b. Kegiatan yang fokus utamanya adalah untuk memperoleh barang atau jasa, misalnya 

percakapan seseorang yang memesan makanan di restoran. 

3) Berbicara sebagai penampilan (talk as performance) 

Berbicara sebagai penampilan mengacu pada kegiatan berbicara guna menyampaikan 

informasi di depan umum atau peserta. Berbicara model ini lebih kepada berbicara satu arah 

daripada dua arah (dialog) dan lebih terkesan seperti bahasa tulis daripada percakapan.  
 

III.  Metode Penelitian  

A. Desain Penelitian 

 Desain pada penelitian ini dapat disimbolkan melalui desain berikut : 

1 Kelompok 

Eksperimen 

Pre-Test 

O1 

Pembelajaran berbicara bahasa 

inggris dengan menggunakan metode 

debat plus 

Post-Test 

O2 

 

2 Kelompok 

Kontrol 

Pre-Test 

O3 

Pembelajaran berbicara bahasa 

inggris menggunakan metode 

konvemsional 

Post-Test 

O4 

             

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini akan dilakukan Pre test dan post test digunakan sebagai instrument penelitian ini 

yang akan diberikan pada kelompok eksperimen. Bentuk tes pada pre-test yaitu  tanpa memberikan pengajaran 

pada kelas eksperimen. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan maupun hasil belajar siswa. Tes awal 

(diagnostic test) digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara bahasa inggris sebelum 

diberikan treatment, sedangkan tes akhir (achievement test) digunakan sebagai alat ukur tingkat kemampuan 

dan tingkat peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris yang dicapai oleh fakultas Sastra, Aspek-aspek 

yang dinilai meliputi aspek-aspek kebahasaan yang terdiri atas pelafalan, tata bahasa dan kosa kata yang 

diucapkan siswa yang dinilai berdasarkan penjabaran pada rubric keterampilan berbicara yakni ketepatan, 

kefasihan berbicara dan pemahaman serta cara penyampaian argumen (accuracy, fluency ,comprehensibility 

dan method of delivering argument). 

 Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Membagi sampel menjadi dua kelompok. 

2. Memberikan pre-test kepada semua sampel. 
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3. Memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen. 

4. Memberikan test berbicara dengan topik yang berbeda 
 

C.  Teknik Analisis Data 

Berdasarkan desain penelitian di atas, maka penelitian ini akan melakukan uji normalitas 

(one sample Kolmogorov Smirnov) dan homogenitas data (One way Anova), setelah itu akan 

dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menggunakan analisis varians satu jalur (One Way Anova), 

dengan mengggunakan analisis ini maka dapat menunjukkan adanya interaksi sesuai hipotesis 

deskriptif dengan menggunakan SPSS IBM 22 for Windows. 

Sedangkan untuk menginterpretasikan skor yang berhubungan dengan penilaian berbicara 

siswa, digunakan kriteria acuan penilaian milik Simon (2005:17). 

NO SKOR Tingkat Kemampuan 

1 85 – 100 Sangat baik (A) 

2 70 – 84 Baik (B) 

3 55 – 69 Cukup (C) 

4 40 -54 Kurang (D) 

5 0  - 39 Sangat Kurang (E) 

 

Berdasarkan tabel di atas, kategori tingkat pencapaian siswa sebagai berikut: 

1) Kategori ‘sangat baik’ apabila nilai perolehan siswa antara 85 sampaidengan 100 

2) Kategori ‘baik’ apabila nilai perolehan siswa antara 70 sampai dengan 84 

3) Kategori ‘cukup’ apabila nilai perolehan siswa antara 55 sampai dengan69 

4) Kategori ‘kurang’ apabila nilai perolehan siswa antara 40 sampai dengan 54,  

5) Kategori ‘sangat kurang’ apabila nilai perolehan siswa antara 0 sampai 

dengan 39 

 

IV. Hasil Dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 

ANALISIS DATA NILAI TEST 

KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA INGGRIS 

Deskriptif 

 N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Strategi Quiz 

Team 
20 67.00 7.847 1.755 63.33 70.67 55 85 

Strategi 

Konvensional 
20 59.80 6.764 1.512 56.63 62.97 50 75 

Total 40 63.40 8.098 1.280 60.81 65.99 50 85 

 

1. Pengujian Hipotesis 

Untuk menolak atau menerima Hipotesis Nihil (H0) tentang ada atau tidaknya perbedaan antara Mean 

Data Eksperimen dengan Mean Data Kontrol secara signifikan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk 

mengetahui data homogen. 

Tabel 5.6 

Uji asumsi klasik 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar   

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 
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.009 1 38 .926 

 
Dari hasil out put pada tabel diatas, diketahui bahwa data homogen dengan sig > 0,05 yaitu 0,926 > 0,05. 

Dari tabel diatas dapat dilihat juga bahwa nilai hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai hasil belajar pada kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa metode quiz team memberi 

pengaruh terhadap hasil belajar pada kelas eksperimen. Hal ini dapat dijelaskan dalam grafik berikut:      

 

V. Kesimpulan Dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan  yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

: 

1. Pengajaran keterampilan berbicara dengan menerapkan metode quiz team dapat memberikan hasil belajar 

yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang menggunakan metode konvensional. Dari analisis data 

diketahui bahwa sig < 0,05 atau 0.004 < 0.05 berarti dengan metode pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team 

mempengaruhi  terutama dalam berbicara bahasa Inggris. 

2. Kelompok mahasiswa yang mendapat perlakuan dengan metode quiz team mendapatkan hasil belajar  

lebih baik, terbukti dari tes hasil unjuk kerjanya dibandingkan dengan kelompok mahasiswa yang tidak 

mendapat perlakuan (konvensional). Hal ini dapat dilihat dari hasil belajara pada kelas eksperimen yang 

memiliki nilai 0,35 (middle) dan nilai 0,19 (low) untuk kelas control. 
 

B. Saran 

1. Para pengajar bahasa Inggris khususnya dalam yang mengampuh subjek berbicara  memilih metode yang 

tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris para mahasiswa, dalam hal ini metode 

quiz team mampu meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa dalam bahasa Inggris.   

2. Para pengajar diharapkan aktif dan inovatif dalam memberikan latihan pada mahasiswa dalam hal 

berbicara bahasa Inggris sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat mereka. 

3. Para pengajar diharapkan dapat menciptakan suasana aktif dalam berbicara bahasa Inggris di dalam kelas 

khususnya dan di kalangan mahasiswa pada umumnya. 
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DIAGNOSA KESULITAN BELAJAR MATA KULIAH IKD PADA ASPEK PSIKOLOGIS 

 

Asnarni Lubis., S.Pd., M.Pd21 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor psikologis, besarnya faktor psikologis dan pemecahan 

masalah yang dihadapi mahasiswa program studi Bimbingan Konseling, PG-PAUD dan Pendidikan Bahasa 

Inggris Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah Tahun Ajaran 2015/2016 pada Semseter V, 

sehingga sampel diambil secara random purposive dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24 s/d 30 Mahasiswa 

setiap jurusan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pencarian faktor-faktor 

penyebab kesulitan, teknik pengumpulan data dengan angket dan tes, kemudian dengan teknik analisa data K-

MeansCluster, dengan tiga cluster (kelompok) dilanjutkan dengan analisis crosstab dan grafik, dengan 

menggunakan SPSS IBM 22 for windows. 

Hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa aspek psikologis mengalami kesulitan sebesar 60,6%. 

Dalam mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan memberikan dan mengembangkan aspek psikologis 

dengan cara memberikan materi-materi yang aplikatif dan sesuai dengan isu berkembang, penghargaan, 

aturan dan keterbukaan nilai, kesempatan dalam memberikan argumen-argumen ketika proses diskusi 

berlangsung dan materi-materi yang menantang, yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan minat belajar. 

Dalam hal ini diketahui, bahwa program studi yang paling mengalami kesulitan tingkat tinggi adalah 

Bimbingan Konseling sebesar 68,2%, kemudian kesulitan tingkat menengah pada program studi PG-PAUD 

dan Pendidikan Bahasa Inggris sebesar 63,6%. 

 

Kata Kunci: Aspek Psikologis, Aspek Sosiologis, Aspek Kognitif 

1. Pendahuluan 

Menurut Gagne (Dalam Dahar, 2011:2) belajar adalah suatu proses dimana suatu organisasi 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dapat melalui perubahan perilaku, perilaku 

terbuka, pengalaman, dan kematangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Syah (2003:59) bahwa 

belajar adalah key team yang menjadi usaha pendidikan, dengan belajar yang diarahkan untuk 

mencapai pemahaman yang lebih luas dan dengan belajar akan mengenai proses perubahan manusia 

tersebut. Dengan belajar akan membantu perkembangan manusia sehingga mampu mengekplorasi, 

memilih, menetapkan keputusan penting dalam kehidupan dan dengan belajar penting untuk 

kehidupan manusia, belajar akan memberikan manusia pentingnya mempertahankan hidup sehingga 

mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan. 

                                                 
21 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan   sweety_arhamuka@yahoo.com 
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Banyak persoalan yang akan dihadapi seperti tidak mau taunya, bahkan mahasiswa 

menganggap mata kuliah yang diajarkan tidak penting untuk dipelajari. Terutama mata kuliah Ilmu 

Kealamian Dasar (IKD), mata kuliah ini diajarkan hanya pada mahasiswa yang memilih jurusan 

sosial seperti Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bimbingan Konseling, PAUD, PPKN, 

Pendidikan Ekonomi, Ekonomi Manajemen, Ekonomi Akutansi, Sastra Inggris, Hukum dan Jurusan 

sosial lainnya. Mahasiswa yang memilih jurusan tersebut merupakan keinginan atau bahkan 

menghindar dari materi Sains. Ketika bertemu dengan mata kuliah IKD, mahasiswa jurusan sosial 

menganggap mata kuliah tidak penting, padahal IKD diajarkan didalam kelas untuk menciptakan dan 

membentuk kecintaan mahasiswa terhadap alam. 

Berdasarkan pengalaman didalam kelas mahasiswa Jurusan ekonomi manajemen semester V 

UMN Al-Wasliyah, mahasiswa tidak menganggap penting materi yang disajikan, bahkan ketika 

dilaksanakan presentasi mahasiswa hanya diam, tanpa aktif mengikuti pembelajaran, sehingga ketika 

ujian MID/FINAL berlangsung mahasiswa kewalahan dalam menjawab soal yang disajikan, 

bahkan ujian dilaksanakan dengan membuka buku. Ketidak siapan dan ketidak pahaman 

mahasiswa itu mengakibatkan hasil belajar sangat rendah. Aspek psikologis, berhubungan 

dengan faktor internal mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, aspek ini sangat penting dalam 

mengikuti pembelajaran, aspek psikologis berkaitan dengan persepsi, berpikir, motivasi dan 

minat dalam pembelajaran. Penelitian sebelumnya Masitha (2010:512), Sapuroh (2010:1) dan 

Siregar (2012:1) yang menyatakan bahwa aspek psikologis atau faktor internal adalah penyebab 

kesulitan belajar. 

Dengan tujuan penulisan untuk mengetahui faktor psikologis yang mengalami kesulitan 

dan berapa besar faktor serta cara mengatasi masalah pada aspek psikologis. 
 

2. Tinjauan Teori 

Menurut Gagne (Dalam Dahar, 2011:2) belajar adalah suatu proses dimana suatu organisasi 

berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dapat melalui perubahan perilaku, perilaku 

terbuka, pengalaman, dan kematangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Syah (2003:59) bahwa 

belajar adalah key team yang menjadi usaha pendidikan, dengan belajar yang diarahkan untuk 

mencapai pemahaman yang lebih luas dan dengan belajar akan mengenai proses perubahan manusia 

tersebut. Dengan belajar akan membantu perkembangan manusia sehingga mampu mengekplorasi, 

memilih, menetapkan keputusan penting dalam kehidupan dan dengan belajar penting untuk 

kehidupan manusia, belajar akan memberikan manusia pentingnya mempertahankan hidup sehingga 

mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan.Dengan demikian, dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses pengumpulan pengetahuan yang dapat diperoleh dari 

pengalaman, sehingga perilaku dapat berubah dengan baik dan meningkatkan kemampuan 

mengeksplor serta dengan belajar manusia juga mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga 

manusia itu dapat memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri yang sudah ada sejak lahir hingga liang 

lahat. 

Kesulitan belajar atau disebut Learning Disability yang artinya ketidakmampuan belajar, 

walaupun sulit namun masih bisa untuk belajar. Hal ini sama diungkapkan oleh Suyani (2010:33) 

yang menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah gambaran kondisi faktual dimana bukan tidak 

mampu belajar, namun sulit untuk belajar, sehingga terjadi gangguan dalam menyimak, berbicara, 
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menulis atau berhitung, kemudian dilanjutkan oleh National Institute of Health USA (dalam Idris, 

2009:153) bahwa kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja 

yang ditandai oelh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf intelegensia dan kemampuan 

akademik yang seharusnya dicapai. Dengan demikian, kesulitan belajar adalah ketidak mampuan 

mahasiswa dalam mengikuti atau memproses pengetahuan yang diberikan, kesulitan belajar juga 

merupakan gangguan yang diterima mahasiswa dalam belajar, gangguan dapat berasal dari respons 

yang tidak baik, lambat dalam memproses ilmu pengetahuan bahkan mahasiswa tidak mampu 

mengikuti pelajaran dengan baik. 

Diagnosa merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar 

belakangi timbulnya masalah mahasiswa dalam konteks proses belajar mengajar mengajar faktor-

faktor yang menjadi kegagalan belajar, bisa dilihat dari sesi input, proses ataupun output belajarnya 

(Idris, 2009:169). Menurut Maisura (2014:3) diagnosa kesulitan belajar merupakan usaha yang 

dilakukan pendidik untuk menyelidiki penyebab kesulitan belajar yang sangat beragam yang dialami 

oleh peserta didik didalam kelas. Dengan demikian diagnosa kesulitan belajar adalah meliputi 

identifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, yang 

mengakibatkan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan 

pembelajaran dan pemecahan masalah yang akan diambil. Dalam hal ini mata kuliah yang akan 

digunakan adalah IKD, tujuan belajar IKD adalah memperkenalkan dunia beserta alam sekitarnya, 

IKD sama halnya dengan pembelajaran IPA ataupun Sains, dengan mempelajari sains akan membuat 

mahasiswa mencintai alam dan mengetahui besar ciptaan Allah SWT atas alam yang diciptakan. 

Dengan ilmu yang akan diajarkan akan menjadikan mahasiswa lebih bersifat ilmiah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Aspek psikologis menurut Multazam (2013:1) adalah hal-hal yang mempengaruhi manusia 

dalam memperoleh suatu perubahan perilaku secara keseluruhan, aspek-aspek psikologis yang 

diperhatikan dalam pembelajaran diantaranya adalah (a) persepsi masuk ke otak manusia, (b) 

berpikir adalah keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu 

tujuan, (c) minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan, (d) motivasi adalah kecenderungan kekuatan mental yang berupa keinginan, perhatian, 

kemauan dan cita-cita yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan dan (e) memori adalah proses mental yang meliputi penyimpanan dan 

pemanggilan informasi dan pengetahuan. 
 

3. Metode Penelitian 

Tempat penelitian di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah. Waktu kegiatan 

penelitian dimulai dari Mei – Desember 2015. Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Wasliyah Tahun Ajaran 2015/2016 pada 

Semseter V, sehingga sampel diambil secara random purposive atau diambil secara acak, pengambilan 

sampel ditentukan secara undian, jurusan yang akan diambil terpilih akan dijadikan sampel penelitian 

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24 s/d 30 Mahasiswa setiap jurusan.  Dengan metode penelitian 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pencarian faktor-faktor penyebab kesulitan sesuai 

dengan fakta dengan menginterprestasikan yang tepat dan benar.Instrumen yang akan digunakan adalah 

instrumen angket digunakan mengumpulkan data faktor-faktor kesulitan belajar melalui aspek psikologis. 

Direncanakan menggunakan instrumen baku. Berdasarkan teknik pengumpulan data dan metode 
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penelitian akan dilakukan analisa data menggunakan analisis kluster non-hirarki atau K-MeansCluster, 

dengan tiga cluster (kelompok) dilanjutkan dengan analisis crosstab dan grafik, dengan menggunakan 

SPSS IBM 22 for windows, kemudian akan digunakan perhitungan angket sesuai dengan indikator yang 

diteliti, dengan menggunakan rumus, sebagai berikut: 

 

Dimana:  

%A = Persentase angket perindikator 

R    = Jumlah Total yang diperoleh setiap indikitor angket 

S    = Jumlah total maksimum setiap indikator angket 

Perhitungan angket akan dianalsis dengan menggunakan Ms.Exel 2013 sesuai dengan angket yang 

telah dijawab oleh reponden. Dengan katerogi kesulitan sebagai berikut: 

Interval Penilaian Kategori Kesulitan 

100 – 80  Sangat Rendah 

79 – 60  Rendah 

59 – 40  Sedang 

39 – 20  Tinggi 

19 – 1  Sangat Tinggi 

 

Kesimpulan akan diambil sesuai dengan grafik yang dihasilkan oleh angket untuk aspek psikologis dan 

sosiologis mahasiswa, sedangkan untuk aspek kognitif akan diambil dari kemampuan mahasiswa dalam 

menjawab setiap indikator taksonomi Bloom yang telah disediakan, kemudian akan mendeskripsikan 

hasil K-Means dari hasil SPSS dan mendesripsikan semua hasil sesuai dengan rumusan masalah yang 

diharapkan. 
 

4. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam 

mengikuti mata kuliah Ilmu Kealamiaan Dasar (IKD). Sampel penelitian ini adalah mahasiswa semester 

V pada program studi Bimbingan Konseling, PG-PAUD dan Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap 

mahasiswa diberikan tes dan angket untuk mengetahui lebih jelas kesulitan yang dihadapi mahasiswa, 

tiga aspek yang akan di diagnosa sebagai kesulitan yaitu aspek psikologis. 

Program studi Bimbingan Konseling diketahui bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa pada 

aspek psikologis dengan kesulitan kategori sedang terdapat pada indikator persepsi sebesar 59,70% hal ini 

menjelaskan bahwa mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah IKD tidak penting untuk diikuti, kurang 

menyenangkan bahkan mahasiswa sudah menyatakan sebelum materi disampaikan sudah merasa 

kesulitan dan tidak menyukai, kemudian diikuti dengan memori dan kebiasaan belajar sebesar 66,25% hal 

ini menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan pada kategori rendah dengan diberikan materi 

susah untuk diingat, tidak mengulang materi dirumah, bahkan tidak menyiapkan bahan diskusi sebelum 

disajikan dan selalu kurang ikut serta dalam menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan atau 

dikatakan “cuek” dalam diskusi serta kesulitan yang dihadapi adalah pada indikator berpikir sebesar 

68,96% pada kategori kesulitan rendah, hal ini berkaitan dengan kesulitan dalam pemahaman, IKD tidak 

membantu berpikir kritis dalam diskusi dikelas, mahasiswa juga tidak terpancing untuk ikut berargumen 
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dalam menyelesaikan masalah dan kurang membangkitkan pola pikir dalam mengenal makhluk hidup, 

alam semesta dan teknologi. 

Pada program studi PG-PAUD diketahui bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa pada aspek 

psikologis dengan kategori sedang terdapat pada indikator persepsi sebesar 62,27% pada kategori 

kesulitan rendah artinya hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah IKD 

penting untuk diikuti, menyenangkan bahkan mahasiswa sudah menyatakan sebelum materi disampaikan 

sudah merasa kesulitan dan menyukai, kemudian diikuti dengan memori dan kebiasaan belajar sebesar 

65,5% pada kategori kesulitan rendah artinya hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan 

diberikan materi yang diberikan susah untuk diingat, tidak mengulang materi dirumah, bahkan tidak 

menyiapkan bahan diskusi sebelum disajikan dan selalu kurang ikut serta dalam menjawab atas 

pertanyaan-pertanyaan yang disajikan atau dikatakan “cuek” dalam diskusi. 

Pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris diketahui bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa 

pada aspek psikologis dengan kategori sedang terdapat pada indikator persepsi sebesar 60,27% pada 

kategori kesulitan sedang artinya hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah 

IKD penting untuk diikuti, menyenangkan bahkan mahasiswa sudah menyatakan sebelum materi 

disampaikan sudah merasa kesulitan dan menyukai, kemudian diikuti dengan memori dan kebiasaan 

belajar sebesar 64,33% pada kategori kesulitan sedang artinya hal ini menjelaskan bahwa mahasiswa 

mengalami kesulitan diberikan materi yang diberikan susah untuk diingat, tidak mengulang materi 

dirumah, bahkan tidak menyiapkan bahan diskusi sebelum disajikan dan selalu kurang ikut serta dalam 

menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan atau dikatakan “cuek” dalam diskusi, serta 

mahasiswa tidak berarti mengangkat motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran sebesar 66,04% 

pada kategori kesulitan sedang artinya serta mahasiswa merasa mengalami kesulitan dalam proses 

berpikir sebesar 68%pada kategori kesulitan sedang. Dengan kata lain mahasiswa masih mengalami 

kesulitan kategori sedang secara psikologis mahasiswa. 

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor permasalahan 

dalam kesulitan belajar mahasiswa pada psikologis pada mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar (IKD), 

dengan menggunakan K-Means Cluster diperolehlah cluster (kelompok) kesulitan dengan tiga kelompok 

yaitu dengan 1 (kesulitan tingkat tinggi), 2 (kesulitan tingkat menengah) dan 3 (kesulitan tingkat 

rendah/tidak sulit), hasil tersebut telihat pada lampiran I. Setelah secara terperinci diperoleh cluster dalam 

setiap indikator, maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai tabel Final Clusters Centers, sebagai berikut: 

Tabel 1. Final Cluster  Centers 

 

Cluster 

1 2 3 

Aspek Psikologi 77.29 107.77 95.36 

 

Cluster 1 menjelaskan bahwa responden yang menjawab pernyataan angket dan soal mempunyai 

nilai lebih rendah dibanding dengan yang lain, kelompok ini juga memiliki kesulitan dalam 

setiap aspek penilaian baik aspek psikologi, dengan ciri-ciri tersebut bisa diduga hampir seluruh 

mahasiswa tersebut menjawab tidak setuju dalam setiap angket dan menjawab salah dalam setiap 

soal. Dengan demikian, cluster 1 dapat dinyatakan kesulitan tingkat tinggi.Cluster 2 menjelaskan 

bahwa responden lebih baik dibandingkan cluster yang lain baik dalam menjawab angket dan 

soal, kelompok ini hanya sedikit mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya, dengan 

demikian, cluster 1 dapat dinyatakan kesulitan tingkat menengah dan Cluster 3 menjelaskan 

bahwa responden lebih rendah dibandingkan cluster yang lain baik dalam menjawab angket dan 

soal, kelompok ini hanya tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya, baik dari aspek 
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psikologis, dengan ciri-ciri tersebut bisa diduga sebagian mahasiswa tersebut menjawab setuju 

dalam setiap angket dan menjawab benar dalam setiap soal. Dengan demikian, cluster 3 dapat 

dinyatakan kesulitan tingkat rendah atau tidak mengalami kesulitan. 

Dari outputSPSS, diketahui dengan jelas dengan informasi bahwa pada aspek psikologis, 

mahasiswa (responden) sebagian besar terdapat pada kesulitan tingkat redah (tidak sulit) sebesar 60,6% 

atau berada pada cluster 3, sedangkan sisanya ada di cluster 2 atau berada pada kesulitan tingkat 

menengah sebesar 37,9% dan cluster 1 atau berada pada tingkat kesulitan tinggi sebesar 1,5%. Dengan 

kata lain, aspek psikologis berada dtingkat kesulitan rendah. Untuk aspek psikologis, mahasiswa sudah 

memiliki aspek psikologis yang baik artinya faktor internal mahasiswa sudah baik, walaupun pada 

lampiran I diketahui bahwa masih ada kesulitan tingkat tinggi seperti persepsi, berpikir, minat dan 

motivasi mahasiswa, namun hal itu dapat bisa diatasi dengan baik oleh mahasiswa itu sendiri, karena 

faktor internal yang hanya bisa mengontrolnya adalah mahasiswa itu sendiri. Walaupun hasil penelitian 

Masita, Sapurah dan Siregar menyatakan bahwa faktor internal atau aspek psikologi adalah salah satu 

faktor kesulitan peserta didik.  

Kesulitan tingkat rendah (tidak sulit) adalah aspek psikologis (faktor intern) dapat diatasi dengan 

cara berikut: 

 Memberikan materi-materi yang aplikatif dan sesuai dengan isu berkembang saat ini dan kebutuhan 

mahasiswa sehingga mudah dipahami 

 Memberikan penghargaan, aturan dan keterbukaan nilai sehingga mahasiswa lebih antusias dan 

kepercayaan diri 

 Memberikan kesempatan dalam memberikan argumen-argumen ketika proses diskusi berlangsung 

 Memberikan materi-materi yang menantang, yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan minat 

belajar. 
 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar pada mata kuliah IKD dengan menggunakan analisa K-

means cluster aspek psikologis yang berhubungan dengan faktor internal mahasiswa berupa persepsi, 

berpikir, minat dan motivasi mahasiswa. 

2. Besanya faktor penyebab kesulitan belajar IKD dengan menggunakan teknik analisa lanjutan yaitu 

crosstabulation dan cluster grafik diketahui dengan jelas pada aspek kognitif sebesar 100%, aspek 

sosiologis 61,1% dan aspek psikologis sebesar 60,6%. 

3. Untuk mengatasi aspek psikologis dapat dilakukan dengan cara memberikan materi-materi yang 

aplikatif dan sesuai dengan isu berkembang, penghargaan, aturan dan keterbukaan nilai, kesempatan 

dalam memberikan argumen-argumen ketika proses diskusi berlangsung dan materi-materi yang 

menantang, yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan minat belajar. 
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IMPLEMENTASI STRATEGI SURVEY, QUESTION, READING, RECITE AND REVIEW (SQ3R) 

DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI MENULIS TEXT  

DESKRIPTIF MAHASISWA 

 

Mariati Siregar., M.Hum22 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan dan motivasi dengan implementasi strategi 

Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) padatext deskriptif mahasiswa, hal ini sebabkan karena 

saat ini mahasiswa masih mengalami dalam proses menulis, padahal menulis adalah mata kuliah wajib 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, 

dengan demikian sampel akan diambil random purposive, maka dapat diambil dua kelas, masing-masing 

diambil sebanyak 30 mahasiswa. Dengan metode eksperimen (kuantitatif) dan design true experimental, maka 

analisis dengan SPSS akan menggunakan teknik analisa general linier models (Anova 2 x 2). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis dengan syarat terima 0,001 < 0,05 dan 

motivasi menulis dengan syarat teima 0,000 < 0,05, namun tidak ada interaksi yang terjalin antara SQ3R 

dengan motivasi dengan syarat tolak 0,473 > 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa SQ3R dapat menciptakan 

suasana belajar yang baik lebih teratur dan menantang penyelesaian tulisan dengan ide-ide yang telah 

diperoleh. 

 

Kata Kunci: SQ3R, Kemampuan Menulis, Motivasi Menulis 

 

1. Pendahuluan  

Dalam menunjang kegiatan dalam proses pembelajaran, dibutuhkan kreativitas dosen atau guru dalam 

membangkitkan kegiatan yang menarik, menyengkan, menantang bahkan disesuaikan dengan kebutuhan 

mahasiswa dan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Tujuan membentuk kegiatan pembelajaran 

tersebut agar mahasiswa dapat berperan langsung dalam setiap kegiatan atau juga menciptakan kegiatan 

students centered, sehingga mahasiswa dapat mengaktifkan pola pikir yang aktif, kritis dan ingin tahu. Dengan 

proses kegiatan tersebut ini akan membantu mahasiswa dalam mengembangkan diri dengan cara yang baik, 

tanpa ada rasa tekanan untuk memperoleh pengetahuan dari materi yang disajikan. Pembelajaran yang 

menyenangkan akan membentuk motivasi dan kognitif mahasiswa dengan maksimal dan baik. 

Namun, tidak jarang pembelajaran yang monoton yang fokus hanya pada proses mendengarkan dan 

menyimak saja, akan membentuk hasil belajar tidak masksimal dan baik, mata kuliah yang menjadi perhatian 

untuk di maksimalkan oleh dosen adalah writing skill I, mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memaparkan 

semua kegiatan dalam proses menulis. Dalam menulis berarti mahasiswa dituntut sudah mampu membaca 
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masalah yang akan dituliskan, menguasai vocabulary ataupun grammar yang baik dan benar. Dengan tulisan 

mahasiswa juga akan diberi kesempatakan mempresentasikan hasil tulisan dengan membaca tulisan di depan 

kelas. 

Berdasarkan kondisi lapangan didalam kelas, mahasiswa masih mengalami kesulitan dan ketidak 

maksimalan dalam proses pembelajaran, dengan hasil yang tidak memuaskan ketika ujian berlangsung, 

bahkan mahasiswa belum percaya diri dalam proses menulis padahal diketahui mahasiswa yang duduk di 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah mahasiswa sudah pernah belajar bahasa inggris, bahkan ada 

mahasiswa yang kurang menguasai vocabulary dan grammar. Dengan demikian, pada mata kuliah membuat 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam proses pemahaman dan motivasi dalam proses menulis serta 

mahasiswa tidak kurang berani dalam mengungkapkan tulisan di depan kelas. 

Mahasiswa meningkatkan kemampuan dan motivasi dalam menulis, dibutuhkan strategi yang 

menyenangkan, menantang dan menarik yaitu strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review atau 

lebih dikenal dengan strategi SQ3R. Strategi SQ3R menyiapkan mahasiwa dalam menulis, dengan melalui 

proses mencari tahu apa yang akan dituliskan dalam sebuah kertas hingga mengulang apa yang mahasiswa 

dapat dalam proses pertanyaan, membaca dan mengulang kembali dalam menggambarkan permasalahan 

secara terperinci. Dengan demikian akan membantu mahasiswa dalam menuliskan text deskriptif dengan baik 

dan maksimal, dosen akan menyiapkan tema tulisan dan bahan bacaan sebagai media untuk menulis text 

deskriptif dengan baik dan benar. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 

a. Apakah dengan implementasi Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) dapat 

meningkatkan kemampuan menulis text deskriptif mahasiswa? 

b. Apakah dengan implementasi Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) dapat 

meningkatkan motivasi menulis text deskriptif mahasiswa? 

c. Apakah ada interaksi pendekatan pembelajaran Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review 

(SQ3R) terhadap motivasi menulis text deskriptif mahasiswa? 
 

 

2. Tinjauan Teoritis 

Strategi Survey, Questios, Reading, Recite Review (SQ3R) yang dirancang oleh Robinson 

pada tahun 1961 yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca untuk meningkatkan daya 

ingat dan pemahaman peserta didik terhadap isi bacaan (Artu., 2007:108). Dengans trategi SQ3R 

akan membantu mahasiswa dalam menguasai text deskriptif dengan lebih mudah untuk 

menguasai dengan lebih lengkap. Hal ini juga ditegaskan oleh Afdila (2012:2) bahwa pada 

SQ3R dapat akan membantu untuk mengutarakan kata-kata sendiri dalam sebuah tulisan, sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan bahan bacaan kedalam sebuah tulisan 

karangan yang baik dan benar. Strategi SQ3R terdapat langkah-langkah dalam sebuah kegaiatan 

pembelajaran. Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam sebuah pembelajaran: 

Tabel1. Langkah-LangkahStrategi SQ3R 

Fase- Fase 

SQ3R 
SintaksPembelajaran 

Survey Peserta didik diarahkan untuk memperhatikan judul yang ditentukan oleh dosen dalam 

proses pembelajaran, peserta didik membaca teks dalam beberapa menit secara sekilas 

untuk mengenal detil-detil informasi penting dan garis besar isi teks deksriptif sebelum 

membaca bacaan secara lengkap 

Question Peserta didik secara sekilas, peserta didik menyusun bebebarapa pertanyaan sesuai 

tema yang ditentukan oleh dosen, bila pertanyaan yang disusun kurang maksimal 

mendorong mereka untuk memahami isi bacaan, dosen dapat membantu mahasiswa 

dalam memancing untuk membuat pertanyaan 

Reading Dosen mempersilahkan mahasiswa untuk membaca kembali bukunya secara seksama 

sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, waktu 

yang diberikan relative lebih lama disbanding pada tahap survey. 
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Recite Dosen mengarahkan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang telah ditulis didalam 

kertas, pertanyaan yang jawabannya belum sempurna tidak langsung dibahas sampai 

tuntas oleh dosen tetapi diberikan kesempatan untuk disempurnakan oleh mahasiswa 

melalui bimbingan dosen 

Review Membaca kembali teks untuk meninjau atau menyempurnakan seleuruh jawabannya, 

jawaban yang belum tuntas pada tahap sebelumnya dibahas oleh mahasiswa melalui 

bimbingan dosen dan mahasiswa diberi kesempatan untuk menulis dalam sebuah teks 

diskriptif 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:258) menyatakan; “deskripsi adalah 

pemaparan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci”. Deskripsi adalah 

pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana atau 

kejadian. Tujuan deskripsi ini agar seolah-olah pembaca “melihat” hal yang dilihatnya, dapat 

“mendengar” apa yang didengarnya, dapat “mencium bau” hal yang diciumnya, dapat 

“mencicipi” sesuatu yang dimakannya, dapat “merasakan” hal yang dirasakannya sehingga 

pembaca memiliki kesimpulan yang sama dengan penulis. Kemampuan menulis karangan 

deskripsi itu adalah kecakapan seseorang untuk mengungkapakan ide, pengetahuan dan perasaan 

secara rasional dengan menggunakan bahasa tulis dalam menggambarkan atau menyajikan suatu 

objek sedemikian rupa secara detail kepada pembaca atau pendengar sehingga pendengar atau 

pembaca seolah-oleh melihat, merasakan, mendengar, mencicipi, mencium langsung objek yang 

digambarkan oleh penulis melalui tulisannya itu (Yosi, 2012). 

Menulis adalah kegiatan yang dapat menunjang mahasiswa dalam berani dalam 

mengemukan segala ide dalam sebuah komunikasi tulisan, bahkan dengan tulisan mahasiswa 

akan mampu mengemukan semua dengan jelas dan dengan dengan menulis akan meningkatkan 

keterampilan dalam menulis, keterampilan menulis akan meningkatkan daya ingat dan 

mengekspresikankan semua dalam tulisan serta dengan keterampilan menulis akan 

mempengaruhi keterampilan yang lain baik membaca dan berbicara. Hal ini ditegaskan oleh 

Jayanti (2013:1) yang menyatakan bahwa keterampilan menulis sangat penting karena 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan 

menulis, peserta didik dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat, 

pemikiran, dan perasaan yang dimiliki. Selain itu, dapat mengembangkan daya pikir dan 

kreativitas siswa dalam menulis. Keterampilan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, 

gagasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman merupakan keterampilan yang produktif. Dengan 

menulis dipengaruhi oleh keterampilan lainnya, seperti aspek berbicara, membaca dan menyimak. 

Usman (dalam Mujiburahhman., 2010) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu proses 

untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan tingkah laku untuk kebutuhan mencapai 

tujuan atau keadaan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk 

berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, kemudian hal ini ditegaskan oleh menurut 

Abadi (2006:1) yang menyatakan motivasi merupakan modal awal mencapai keberhasilan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, dengan demikian akan meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam berbicara dalam berbahasa Inggris dengan diikuti dengan kemampuan dalam 

menulis, mendengar dan membaca. Dengan motivasi juga akan membangkitkan gairah peserta 

didik dalam mengikuti tahap-tahap kegiatan yang disajikan. Dari penjelasan diatas, diketahui 

bahwa motivasi adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan 

serius, dengan keseriusan dalam proses pembelajaran akan memperoleh hasil belajar yang baik, 
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dengan kegiatan menulis mahasiswa dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh tanpa ada 

paksaan dari dosen, sehingga motivasi akan dapat merubah kesiapan mahasiswa dalam proses 

menulis. Jelas dengan demikian, motivasi dalam menulis mahasiswa dapat menjadikan 

mahasiswa lebih tangguh, siap, tekun, berkomunikasi dengan baik dalam proses kegiatan, sama 

hal dengan diatas bahwa dengan adanya mahasiswa dapat menjadikan mahasiswa yang siap 

dalam belajar sehingga memperoleh keberhasilan sesuai harapan. 
 

3. Metode Penelitian 

Tempat penelitian di FKIP Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Jurusan 

Pendidikan Matematika. Waktu kegiatan penelitian dimulai dari April – Desember 2015. Populasi yang 

dijadikan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan matematika FKIP Universitas Muslim 

Nusantara (UMN) Al Washliyah semester I, sehingga sampel diambil secara random purposive, maka 

dapat diambil dua kelas dimana satu kelas menjadi kelas eksperimen I dengan menggunakan strategi 

SQ3R dan satu kelas menjadi kelas eksperimen II dengan menggunakan strategi konvensional, masing-

masing diambil sebanyak 30 mahasiswa. Metode penelitian ini adalah eksperimen (kuantitatif) yaitu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu.  

Desain penelitian ini adalah desain faktorial yang merupakan modifikasai dari design true 

experimental dimana memperhatikan kemungkinan variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan 

(independentvariabel) terhadap kemampuan menulis (dependent variable). Dimana penelitian ini terdapat 

tiga variabel penelitian yaitu satu independentvariabel dan dua dependentvariabel. Sebagai independent 

variabel strategi pembelajaran dan dua dependent variabel (output) yaitu kemampuan menulis (O) dibagi 

menjadi dua yaitu kemampuan menulis kelas eksperimen I (O1) dan kemampuan menulis kelas 

eksperimen II (O2), kemudian motivasi menulis (Y). Independent variabel dijadikan sebagai variabel 

perlakuan dan variabel moderator (Sugiyono, 2009:113). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan informasi penelitian. 

Instrumen yang akan nilai adalah aspek kognitif dan instrumen motivasi mahasiswa. 

Berdasarkan desain penelitian diatas, maka penelitian ini akan melalukan uji normalitas (one 

sample Kolmogorov Smirnov) dan homogenitas data (One way Anova), setelah itu akan dilanjutkan 

dengan uji hipotesis dengan menggunakan analisis varians dua jalur (General Linier Models), dengan 

menggunakan analisis ini maka dapat menunjukkan adanya interaksi sesuai hipotesis deskriptif dengan 

menggunakan SPSS 22 for Windows maka analisis dilanjutkan dengan uji Tukey. 

Teknik yang dilakukan dalam menyimpulkan hasil penelitian ini adalah membandingkan harga Sig 

hasil perhitungan dengan IBM SPSS 22 for Windows, dengan cara untuk uji normalitas dan homogenitas 

diterima jika sig> 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal dan homogen, sedangkan uji hipotesis 

diterima jika sig < 0,05dan mendeskripsikan hasil data sesuai dengan kuantitas rumusan masalah. 
 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Diketahui dengan jelas, bahwa dengan SQ3R benar-benar mampu meningkatkan setiap indikator 

yang dinilai. Dengan kata lain, SQ3R bukan hanya meningkatkan kemampuan menulis, namun juga dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menulis text deskriptif, perlu diingat kembali bahwa motivasi 

bagian terpenting dalam menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang siap menerima resiko dan 

menghasilkan hasil yang maksimal dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. 

Dengan menggunakan analisis SPSS, diketahui bahwa data melalui statistik deskriptif, dari output 

diatas, diketahui untuk sebagian mahasiswa dengan kemampuan menulis berada pada mean sebesar 78,20 

dengan kata lain dalam kemampuan menulis mahasiswa berada berkategori kemampuan menulis tinggi 
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untuk penggunaan strategi SQ3R, dengan standar deviasi dan variance yang besar yaitu 8,24991 (lebih 

dari 10,5% dari mean) dan 68,061 sehingga dapat diartikan ada perbedaan yang cukup besar kemampuan 

menulis mahasiswa yang diberikan strategi SQ3R dan strategi konvensional. Selanjutnya diketahui bahwa 

hal yang sama juga menghasilkan mean sebesar 66,9833 dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa 

berada pada motivasi menulis tingkat sedang, dengan standar deviasi dan variance yang cukup yaitu 

6,36860 (9,51% dari mean) dan 40,559 dapat diartikan memiliki perbedaan yang cukup dalam motivasi 

menulis baik yang diberikan strategi SQ3R dan strategi konvensional. Dengan kata lain, dari hasil ini 

diketahui bahwa cukup besar perbedaan kemampuan menulis yang diberikan perlakuaan strategi SQ3R 

dan strategi konvensional, namun pada motivasi menulis hanya memiliki hanya perbedaan sedikit dengan 

mahasiswa yang diberikan strategi SQ3R dan strategi konvensional. 

Diketahui bahwa data yang diteliti berdistribusi normal dengan memenuhi syarat ketentuan, baik 

hasil kemampuan menulis dan motivasi menulis, maka hasilnya dapat disimpulkan bahwa sig > 0,05 

(0,095 > 0,05 dan 0,200 > 0,05) artinya semua data dan sampel berdistribusi normal. Setelah melewati uji 

awal, maka akan dilakukan uji berikutnya yaitu uji homogenitas, bagian Sig maka hasilnya dapat 

disimpulkan bahwa sig > 0,05 (0,837 > 0,05 dan 0,451 > 0,05) artinya semua data dan sampel homogen.  

Dengan analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji general linier model, untuk mengetahui 

hipotesis diterima atau ditolak, jika memenuhi syarat penerimaan yaitu sig lebih kecil dari 0,05 (sig < 

0,05), diketahui bahwa sig bernilai 0,001, dengan kata lain sig < 0,05 atau 0,001 < 0,05 artinya 

terdapatmeningkatkan kemampuan menulis dengan implementasi Strategi Survey, Question, Reading, 

Recite and Review (SQ3R) padatext deskriptif mahasiswa, dengan hal sama dengan hipotesis pertama 

bahwa sig < 0,05 atau 0,000 < 0,05 artinya terdapatmeningkatkan motivasi menulis dengan implementasi 

Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) padatext deskriptif mahasiswa. Masih 

dengan syarat penerimaan hipotesis pertama dan kedua, dengan nilai sig 0,473, dengan kata lain bahwa 

sig lebih besar 0,05 (sig > 0,05) yaitu 0,473 > 0,05 artinya tidak terdapat interaksi pendekatan 

pembelajaran Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) terhadap motivasi menulis 

text deskriptif mahasiswa dan uji tidak dapat dilanjutkan. 

Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) yang mengutamakan nalar dalam 

menemukan masalah dan menyelesaikan tulisan hingga memaparkan tulisan didepan kelas. Sesuai dengan 

materi text deskriptif yang bersifat pemaran sebuah gambaran umum dan khusus sesuai dengan 

pengalaman si penulis, sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tulisan dengan menggunakan aturan 

dalam menulis baik pemilihan kata ataupun grammar, hingga tulisan tersebut dapat dikomunikasikan 

dengan teman sejawat. Dengan strategi ini dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

menggunakan penalaran dalam menyelesaikan masalah penulisan, menjadi lebih kreatif melalui proses 

pencarian masalah, menemukan cara yang tepat, memaparkannya dan mengkomunikasikanya baik, 

dengan sendirinya mahasiswa telah berhasil membangun pemahaman konsep dan mengkonstruk sendiri 

pengetahuan dalam proses pembelajaran serta mahasiswa juga akan terbiasa melakukan hal ini pada mata 

kuliah apa saja hingga kemampuan menulis meningkat dengan baik.  

Selain kemampuan menulis yang dapat dicapai, namun dapat meningkatkan motivasi menulis 

mahasiswa. Pada teori konstruktivisme melalui pembelajaran strategi Survey, Question, Reading, Recite 

and Review (SQ3R) juga mengharapkan dapat membantu membangun dan meningkatkan motivasi dalam 

menyelesaikan tulisan. Dengan strategi ini motivasi menulis mahasiswa dapat dibangun mulai dari 

berusaha unggul, menyelesaikan tugas dengan baik, rasional dalam meraih keberhasilan, meyukai 

tantantangan, situasi dan resiko serta menerima tanggung jawab pribadi. Namun, perlu diketahui bahwa 

tidak terdapat interaksi dalam memenuhi motivasi mahasiswa, hal bisa disebabkan karena kedua kelas 

eksperimen menggunakan keiniginan yang hampir sama, sehingga mereka lebih memahami persoalan dan 



5653 

 

sudah dewasa dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran kedua kelas berjalan dengan baik, 

mahasiswa mengutamakan hasil peningkatan kemampuan menulis, mereka melupakan bahwa setiap 

proses pembelajaran diikuti motivasi (faktor internal). 
 

5. Kesimpulan 

a. Terdapatmeningkatkan kemampuan menulis dengan implementasi Strategi Survey, Question, 

Reading, Recite and Review (SQ3R) padatext deskriptif mahasiswa 

b. Terdapatmeningkatkan motivasi menulis dengan implementasi Strategi Survey, Question, Reading, 

Recite and Review (SQ3R) padatext deskriptif mahasiswa 

c. Tidak terdapat ada Strategi Survey, Question, Reading, Recite and Review (SQ3R) terhadap motivasi 

menulis mahasiswa. 
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PENGARUH PENDEKATAN WHOLE LANGUAGE (PWL) DENGAN BANTUAN 

MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR DAN MOTIVASI SPEAKING 

MAHASISWA 

 

Alfitriana Purba., M.Pd23 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendekatan Whole Language (PWL) dengan 

bantuan multimedia terhadap hasil belajar dan motivasi speaking mahasiswa. Dengan bantuan 

pendekatan ini dan bantuan media akan membantu mahasiswa dalam memahami dan melancarkan 

speaking mahasiwa, yang diketahui selama ini bahwa untuk mahasiswa program studi Pendidikan 

Bahasa Inggris masih mengalami dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian adalah seluruh 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, dengan demikian sampel akan diambil random purposive, 

maka dapat diambil dua kelas, masing-masing diambil sebanyak 35 mahasiswa. Dengan metode 

eksperimen (kuantitatif) dan design true experimental, maka analisis dengan SPSS akan 

menggunakan teknik analisa general linier models (Anova 2 x 2). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa:1)Untuk hipotesis pertama Ha diterima artinya PWL dengan bantuan multimedia interaktif 
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dapat mempengaruhi signifikan hasil belajar mahasia speaking. 2) Untuk hipotesis kedua Ha 

diterima dengan jelas bahwa sig lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang simpulkan dengan PWL 

dengan bantuan multimedia interaktif dapat mempengaruhi signifikan motivasi belajar speaking. 3) 

Untuk hipotesis ketiga Ha ditolak hal ini disebabkan karena sig jauh lebih besar dari 0.05 atau 

0.986 > 0.05 artinya tidak terdapat interaksi PWL dengan bantuan multimedia dengan motivasi. 
 

1. Pendahuluan 

Penerapan pembelajaran sangat penting untuk mengahasilkan hasil pembelajaran yang baik, dengan 

demikian sangat dibutuhkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Namun, apa yang terjadi jika 

pembelajaran konvensional berlangsung, peserta didik ataupun mahasiswa, mengalami kesulitan bahkan hasil 

belajar yang tidak maksimal. Salah satu jurusan yang sangat penting adalah jurusan pendidikan Bahasa 

Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris  Program Studi yang ingin menghasilkan calon-calon guru dalam bidang 

studi Bahasa Inggris, bahasa yang sangat penting pada saat globalisasi saat ini. Terutama dalam mata kuliah 

speaking. Speaking adalah mata kuliah yang membutuhkan kemampuan dalam berbicara dengan baik dan 

sesuai aturan, kalau mahasiswa tidak mampu speaking dengan baik, berarti akan mampu mengikuti setiap 

pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan pengalaman dalam lapangan,banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Mahasiswa masih mengalami kesulitan belajar speaking, dalam berbicara Mahasiswa masih tidak sanggup 

berbicara dengan maksimal dan sesuai aturan. Banyak kesalahan yang menjadi faktor tidak mampu speaking 

dengan baik dan benar, ternyata mahasiswa tidak menguasai vocabulary dengan baik dan tidak berani dalam 

memaparkan semua kegiatan yang berlangsung. Akhirnya diketahui bahwa dalam dalam pembelajaran harus 

berlangsung dengan aktif, untuk membantu keberanian dan kemampuan dalam berbicara Bahasa Inggris. 

Hampir 60% Mahasiswa tidak menguasai speaking dengan baik. Speaking memiliki karakteristik aplikatif 

didepan kelas,dan terbiasa dalam berbicara Bahasa Inggris dimanapun. Salah satu pendekatan Whole 

Language yang mampu membantu dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan Whole Language (PWL) 

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan paham kontekstivisme, teori yang menekankan pada kegiatan 

pembelajaran aktif. PWL ada beberapa tahap yang harus dilakukan Reading aloud,sustained silent reading, 

journal writing, shared reading sehingga diperlukan komponen utuh dalam proses pembelajaran. Untuk PWL 

lebih efektif, maka akan digunakan bantuan multimedia interaktif melalui cerita yang di download dari you 

tube, multimedia interaktif digunakan agar mahasiswa lebih aktif, fokus dan berpikir krtitis terhadap apa yang 

disajikan oleh dosen, sehingga mahasiswa lebih aktif sesuai dengan teori konstruktivisme. Maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh mahasiswa yang diberikan Pendekatan Whole Language (PWL) dengan bantuan 

multimedia interaktif  terhadap hasil belajar speaking? 

2. Apakah ada perbedaan peserta didik yang diberikan Pendekatan Whole Language (PWL) dengan bantuan 

multimedia interaktif  terhadap motivasi speaking? 

3. Apakah ada interaksi pendekatan pembelajaran Pendekatan Whole Language (PWL) dengan bantuan 

multimedia interaktif terhadap motivasi speaking mahasiswa? 

2. Tinjauan Teori 

Menurut Suratunah (Dalam Puspita, 2003:10) Pendekatan Whole Language (PWL) merupakan 

salah atu pendekatan pembelajaran bahasa yang dimulai diperkenalkan di Indonesia. Karakteristik 

PWL sama dengan konsep konstruktivisme, yang menenkankan pada aktifitas peserta didik secara 

utuh di dalam kelas atau lebih dikenal dengan sebutan student centered, kemudian dilanjutkan oleh 

Alfulaila (2014:68) PWL dijadikan salah satu perubahan dalam pembelajaran, yang dapat 

mengembangkan pembelajaran dalam bahasa yang dilaksanakan secara menyeluruh diantaranya 
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dalam mendengar, berbicara, membaca dan menulis.Dalam PWL ada beberapa komponen yang 

dapat diterapkan didalam kelas, berikut akan dijelaskan beberapa komponen tersebut (dalam 

Hariyanto, 2009:54): 

a. Reading Alound 

Dalam kegiatan ini akan dilakukan proses membaca yang dilakukan oleh dosen untuk peserta didiknya, 

dosen dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita, dengan membacakan 

menggunakan suara yang nyaring dan intonasi yang baik sehingga setiap mahasiswa dapat mendengarkan dan 

menikmati cerita yang disajikan. Kegiatan ini akan sangat bermakna terutama jika diterapkan didalam kelas 

rendah. Dosen hanya menggunakan beberapa menit dalam pembelajaran saja. Kegiatan ini juga dapat 

membantu dosen untuk memotivasi peserta didik untuk membangun suasana belajar yang kondusif. 

b. Jurnal Writing 

Sarana yang aman bagi peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, dengan menceritakan apa 

yang menjadi pengalaman belajar yang dirasakan, diungkapkan dalam bentuk tulisan, banyaknya peserta didik 

akan membantu dalam proses penulisan karena semakin banyak peserta didik akan semakin banyak 

pengalaman belajar yang terjadi, namun terkadang peserta didik tidak menyadari hal tesebut, sehingga tidak 

mengungkapkan apa yang terjadi. 

c. Sustained Silent Reading (SSR) 

Kegiatan ini diartikan sebagai membaca dalam hati yang dilakukan peserta didik, akan memberi 

kesempatan bagi peserta didik untuk memilih sendiri materi yang menarik kita disajikan yang akan dibacanya. 

Dalam hal ini peserta didik akan memilih sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga peserta didik 

dapat menyelesaikan proses membaca dengan baik, sehingga pada komponen ini dapat menyenangkan, karena 

mampu berkomunikasi dengan baik, lebih konsentrasi dalam waktu yang lama dan dapat mengambil 

pengetahuan yang menarik dari materi yang diajarkan. 

d. Shared Reading 

Kegiatan ini diartikan sebagai membaca bersama antara dosen dan peserta didik, dimaan setiap orang 

mempunyai bahan bacaan yang akan dibacanya. Kegiatan ini dapat dilakukan baik dikelas rendah atau kelas 

tinggi 

e. Guided Reading 

Dalam kegiatan ini dosen berperan sebagai model dalam kegiatan membaca atau disebut juga dengan 

membaca terbimbing. Dosen menjadi pengamat dan fasilitator, kemudian dosen melemparkan beberapa 

pertanyaan dengan meminta peserta didik menjawab pertanyaan dengan kritis, bukan sekedar pertanyaan 

pemahaman. 

f. Guided Writing 

Dalam kegiatan ini diartikan sebagai membaca terbimbing, dalam menulis terbimbing peran dosen 

hanya sebagai fasilitator dengan membantu peserta didik menemukan hal yang ingin ditulisnya dengan jelas, 

sistematis dan menarik. Dosen bertindak sebagai pendorong bahan pengaturan, sebagai pemberi saran bukan 

pemberi pentujuk. 

g. Indepent Reading 

Kegiatan ini membaca dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri 

materi yang ingin dibacanya, membaca bebas merupakan bagian integral PWL, sehingga peserta didik dapat 

bertanggung jawab terhadap bacaan yang dipilihnya, dengan jelas peran dosen pun berubah dari seseorang 

pemrakarsa, model dan pemberi tuntunan menjadi seseorang pengamat, fasilitator dan pemberi respon.  

Dalam hal ini PWL akan dibantu oleh multimedia dalam pembelajaran, dengan alasan menciptakan 

suasan belajar yang menyenangkan, membuat cerita atau bahan bacaan dari multimedia, multimedia 
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merupakan salah satu media pembelajaran, sesuai dengan harapan media, media akan mjadi perantara dalam 

setiap pembelajaran. Multimedia yang akan digunakan adalah cerita pendek yang di download dari you tube. 

Dengan demikian diketahui dengan jelas, menurut Asyhar (dalam Safitri, 2013:48) media adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga 

terjadi lingkungan belajar yang kondusif dan dapat melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan 

kata lain, media dijadikan sebagai alat perantara dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran 

berlangsung akan berjalan dengan menyenangkan.  

Dengan demikian, multimedia inetraktif dapat dijadikan medai PWL dalam menciptkan inetraksi yang 

baik antara dosen atau peserta didik, sehingga memudahkan dan membangkitkan kemampuan peserta didik 

dalam memabca, menulis, menyimak dan berbicara di depan kelas, dengan multimedia ineraktif juga 

membangkitkan dan membangun motivasi peserta didik dalam mengikuti setiap kegaitan yang disajikan di 

kelas. 

Menurut Hidayah dalam hal PWL akan dapat melakukan penilaian didalam kelas dengan harapan dosen 

agar sentiasa memperhatikan segala kegaiatan yang dilalukan peserta didik, penialian dapat dilakukan 

pembelajaran sedang berlangsung, dosen dapat memperhatikan peserta didik menulis, mendengarkan ketiak 

dikelas sedang berlangsung diskusi baik secara kelompok ataupun diskusi kelas. Hal ini juga didukung oleh 

Puspita (2004:19) bahwa dengan penilaian PWL dapat dilaksanakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, penilaian dapat membantu dosen mengetahui kegaiatan yang terjadi pada kegiatan yang 

dilakukan. Dengan demikian, hasil belajar PWL adalah proses menilaian yang dilakukan dosen dalam 

kegiatan pembelajaran, melihat kemampuan peserta didik dalam memahami setiap materi yang disajikan atau 

dengan kata lain dengan mengetahui hasil akhir peserta didik, melihat seberapa jauh peserta didik bertanggung 

jawab dalam memahami setiap kegiatan yang sedang berlangsung dan keberhasilan peserta didik dalam 

membaca, mendengarkan, menulis dan berbicara setiap materi yang disajikan. 

Dalam proses pembelajaran berbahasa inggris, juga diperlukan motivasi dalam berbicara, menurut 

Abadi (2006:1) yang menyatakan motivasi merupakan modal awal mencapai keberhasilan peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran, dengan demikian akan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara dalam 

berbahasa inggris dengan diikuti dengan kemampuan dalam menulis, mendengar dan membaca. Dengan 

motivasi juga akan membangkitkan gairah peserta didik dalam mengikuti tahap-tahap kegiatan yang disajikan. 

Dengan demikian, motivasi dapat meningkatkan kemampuan speaking peserta didik dalam proses 

pembelajaran, dengan adanya motivasi dapat membuat pembelajaran berlangsung dengan maksimal, motivasi 

juga memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat membangkitkan melalui proses pembelajaran, 

dengan motivasi speaking yang baik akan membangun kemampuan peserta didik dalam mnguasai setiap 

kegiatan apapun baik dikelas atau diluar kelas. 

Penelitian ini akan didukung oleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah a) 

Penelitian yang dilakukan oleh Widianto, Suripto dan Suryandari pada tahun 2013 yang Menerapkan PWL 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV SDN 2 Kalibeji Tahun Ajaran 

2012/2013, dengan demikian diperoleh hasil terdapat peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa 

kelas IV, b)Peneltian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2011 dengan judul The Role Of Whole  

Language Teaching of Young EFL Students dengan hasil WLT memberikan efektifitas ketika digunakan 

dalam pembelajaran bahasa inggris. 

 

3. Metode Penelitian 

Tempat penelitian di FKIP Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris. Waktu kegiatan penelitian dimulai dari Mei – Desember 2015. Populasi yang dijadikan dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan matematika FKIP Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-
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Washliyah semester I, sehingga sampel diambil secara random purposive, maka dapat diambil dua kelas 

dimana satu kelas menjadi kelas eksperimen I dengan menggunakan Pendekatan Whole Language dengan 

bantuan multimedia interaktif dan satu kelas menjadi kelas eksperimen II dengan menggunakan Pendekatan 

Whole Language, masing-masing diambil sebanyak 35 mahasiswa. Metode penelitian ini adalah eksperimen 

(kuantitatif) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu. Desain penelitian ini adalah desain faktorial yang merupakan modifikasai 

dari design true experimental, dimana penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian yaitu satu independent 

variabel dan dua dependent variabel. Sebagai independent variabel Pendekatan Whole Language dan dua 

dependent variabel (output) yaitu hasil belajar (O) dibagi menjadi dua yaitu hasil belajar kelas eksperimen I 

(O1) dan hasil belajar kelas eksperimen II (O2), kemudian motivasi speaking (Y). Independentvariabel 

dijadikan sebagai variabel perlakuan dan variabel moderator (Sugiyono, 2010:113). 

Variabel perlakuan dibedakan menjadi dua, yaitu Pendekatan Whole Language dengan bantuan 

multimedia interaktif (X1) untuk kelompok eksperimen I dan strategi Pendekatan Whole Language untuk 

kelompok eksperimen II (X2), sedangkan variabel moderator yaitu motivasi speaking (Y) dibedakan menjadi 

dua tipe yaitu motivasi speaking  kelas eksperimen I (Y1) dan motivasi speaking  kelas eksperimen II (Y2). 

Perangkat Nilai, meliputi deskriptor penilaian speaking. Instrumen tes digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan peserta didik setelah proses pembelajaran. Kedua kelas akan diberikan panduan atau aturan 

dalam membacakan dengan dekriptor baku untuk penelitian ini dan Instrumen pengumpulkan data Motivasi 

speaking Mahasiswa. Direncanakan menggunakan instrumen baku. Instrumen yang digunakan adalah angket 

berskala likert di dalam proses pembelajaran.Berdasarkan desain penelitian diatas, maka penelitian ini akan 

melalukan uji normalitas (one sample Kolmogorov Smirnov)dan homogenitas data (One way Anova), setelah 

itu akan dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan menggunakan menggunakan analisis varians dua jalur 

(General Linier Models), dengan menggunakan analisis ini maka dapat menunjukkan adanya interaksi sesuai 

hipotesis deskriptif dengan menggunakan SPSS IBM 21  for Windows maka analisis dilanjutkan dengan uji 

Tukey. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian telah dilakukan dengan menggunakan dua kelas eksperimen, kelas eksperimen I 

menggunakan pendekatan Whole Language (WL) dengan bantuan multimedia interaktif (video youtube yang 

disesuaikan dengan bahan bacaan) sedangkan kelas eksperimen II hanya menggunakan pendekatan WL. 

Penelitian ini akan mengetahui pengaruh hasil belajar dan motivasi speaking. Berikut akan dijelaskan hasil 

yang diperoleh: 

Perlakuan yang telah diberikan oleh kedua kelas baik eksperimen I dan eksperimen II, dengan 

menggunakn deskriptor penilaian sesuai dengan komponen dalam WL, hasil belajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki mahasiswa setelah diberikan materi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

menarik, atau dengan kata lain hasil belajar merupakan feedbak yang diterima mahasiswa terhadap usaha 

kognitif yang diselesaikan.  

Diketahui dengan jelas bahwa pendekatan WL dengan bantuan multimedia interaktif dapat membantu 

ransangan ke otak dalam menyiapkan mahasiswa mempresentasikan apa yang ada dalam video yang disajikan 

dengan mensajikan bahan tulisansebagai berikut:semakin menjelaskan bahwa dengan pendekatan WL dengan 

bantuan multimedia interaktif, dapat membantu mahasiswa lebih memahami, membangun pengetahuan lebih 

dalam lagi bahkan mahasiswa sangat antusias dalam proses pembelajaran, dengan kemudahan yang diperoleh 

mahasiswa, membuat mahasiswa sangat antusias dan fokus, semua peraturan dan penilaian yang diberikan 

dosen, sehingga proses yang dimulai reading alond hingga independet reading dikerjakan dengan sungguh-

sungguh, sehingga hasil belajar speaking diperoleh dengan baik. Dengan kata lain, secara perhitungan hasil 

rekapitulasi pada lampiran E, pendekatan WL dengan bantuan multimedia interaktif dapat mempengaruhi 
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hasil belajar speaking mahasiswa terutama pada deskriptor speaking skills sebesar 86.71%  dengan kategori 

hasil belajat speaking sangat tinggi dan penggunaan teknik monolog sebesar 83.71%. 

Selain yang diperlukan dalam pembelajaran adalah hasil belajar, ada hal yang juga diperlukan untuk 

mencaapi itu semua yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor internal mahasiswa yang harus dimiliki setiap 

proses pembelajaran berlangsung, motivasi akan menguatkan keinginan dalam mencapai keberhasilan dalam 

belajar, motivasi telah diperoleh, terdapat pada rekapitulasi motivasi speaking mahasiswa melalui angket, 

terlihat bahwa motivasi speaking mahasiswa yang diberikan kelas eksperimen I lebih baik dibandingkan 

dengan kelas eksperimen II. secara singkat penggunaan PWL dengan bantuan interaktif dapat membantu 

membangkitkan semua kejiwaan mahasiswa terutama dalam menentukan apa yang akan dijadikan topik, 

kemudian topik akan dipresentasikan didalam kelas, secara internal mahasiwa telah siap mengikuti 

pembelajaran, mereka akan berusaha menjadikan tugas lebih enjoy, sehingga apapun yang akan terjadi dalam 

proses pembelajaran mahasiswa siap menerima, terutama minat dan menyukai ketika proses belajar 

berlangsung, ditunjukkan pada kelas PWL dengan bantuan multimedia sebesar 80.43% dan mahasiswa siap 

menerima segala konsekuensi yang diberikan oleh dosen sebesar 81%, kemudian mahasiswa merasa ingin 

menjadi yang terbaik atau unggul sebesar 80.57% kepuasaan nilai yang diterima dari dosen serta mahasiswa 

menyatakan bahwa nilai yang mereka terima cukup rasional sebesar 75.05%. Diketahui untuk sebagian 

mahasiswa dengan kemampuan menulis berada pada mean sebesar 77.57 dengan kata lain dalam hasil belajar 

mahasiswa berada berkategori hasil belajar speaking tinggi untuk perlakukan PWL, dengan standar deviasi 

yang besar yaitu 7.73768 (lebih dari 9,97% dari mean)sehingga dapat diartikan ada perbedaan yang cukup 

besar kemampuan menulis mahasiswa yang diberikan PWL dengan bantuan multimedia dan PWL. Hal yang 

sama, diketahui bahwa menghasilkan mean sebesar 63.00 dapat diartikan bahwa sebagian besar mahasiswa 

berada pada motivasi menulis tingkat sedang, dengan standar deviasi yang cukup yaitu 4.98403 (7.91% dari 

mean) dapat diartikan memiliki perbedaan yang cukup dalam motivasi menulis baik yang diberikan PWL 

dengan bantuan multimedia dan PWL. Dengan kata lain, dari hasil ini diketahui bahwa cukup besar perbedaan 

speaking yang diberikan perlakuaan yang menarik dan tepat. 

Pengujian prasayarat digunakan untuk mengetahui penyebaran data (sampel) dalam penelitian. 

Pengujian yang pertama adalah uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal, dengan kata lain melihat “data yang baik” artinya data yang mempunyai 

pola seperti distribusi normal, data yang tidak menceng ke kanan ataupun menceng kiri. Dari data penelitian 

ini, dengan menggunakan pengujin One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, maka diperoleh yaitu pada 

asym.sig (2-tailed) menunjukkan angka yang jauh lebih besar dari 0.05 baik pada hasil belajar ataupun pada 

data motivasi belajar sebesar 0.200 dan 0.62, sesuai dengan menarik kesimpulan pada bab IV bahwa data 

dinyatakan berdistribusi normal jika asym.sig (2-tailed) lebih besar dari 0.05 (sig > 0.05). Dengan demikian 

data ini dapat disimpulkan berdistribusi normal yaitu 0.200 > 0.05 dan 0.62 > 0.05. Setelah dilakukan 

pengujian nomalitas, maka akan diuji kembali dengan pengujian homogenitas. Homogenitas bertujuan untuk 

mengetahui keseragaman data yang tersebar. Diketahui bahwa nilai sig hasil belahar dan motivasi belajar jauh 

diatas 0.05. Dengan penarik kesimpulan pada bab IV, bahwa data dinyatakan homogen jika sig lebih besar dari 

0.05 (sig> 0.05), dengan demikian data penelitian ini memenuhi syarat yaitu data homogen yaitu 0.910 > 0.05 

dan 0.483 > 0.05. Dengan demikian data penelitian ini dapat disimpulkan berdistribusi normal dan homogen 

artinya data yang digunakan penelitian adalah data yang baik baik dan dapat dilanjutkan analisis berikut yaitu 

analisis hipotesis. 

Pengujian hipotesis akan dianalisis dengan menggunakan General Linier Models dengan anova 2 x 2, 

berikut hasil analisis yang telah dilakukan: 

Untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan PWL dengan bantuan multimedia interaktif, maka dapat 

dijelaskan dengan tabel berikut: 
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Dalam pengujian hipotesis, lain halnya dengan pengujian normalitas dan homogenitas, pengujian 

hipotesis Ha diterima jika sig lebih kecil dari 0.05 atau sig < 0.05dengan sig sebesar 0.000, artinya sig lebih 

kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) dapat disimpulkan Ha diterima artinya PWL dengan bantuan multimedia 

interaktif dapat mempengaruhi signifikan hasil belajar mahasia speaking. Sama halnya dengan motivasi 

belajar speaking, dengan sig bernilai 0.000, Ha diterima dengan jelas bahwa sig lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 

0.05) yang simpulkan dengan PWL dengan bantuan multimedia interaktif dapat mempengaruhi signifikan 

motivasi belajar speaking. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hipotesis pertama dan hipotesis 

kedua dapa diterima secara signifikan artinya PWL dengan bantuan multimedia interaktif dapat 

mempengaruhi signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi belajar speaking mahasiswa. 

Untuk menjawab hipotesis terakhir, maka dapat dilihat pada kolom nilai sig sebesar 0.986. Sesuai 

dengan bab IV bahwa pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan penerimaan hipotesis Ha jika sig < 0.05, 

namun dari tabel diatas diketahui bahwa Ha ditolak hal ini disebabkan karena sig jauh lebih besar dari 0.05 

atau 0.986 > 0.05 artinya tidak terdapat interaksi PWL dengan bantuan multimedia dengan motivasi, dengan 

kata lain bahwa PWL dengan bantuan interaktif tidak begitu berbeda dalam mencipatakan suasana ketertarikan 

mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah speaking. 

PWL adalah pendekatan yang sesuai dengan teori konstruktivisme, yang menekankan pada 

pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa dalam pembelajaran. Keaktifan mahasiswa dapat dibentuk 

dengan mengaplikasikan komponen PWL yang akan meningkatkan kemampuan dalam menulis dengan baik 

dari materi yang disampaikan, yang dimulai dengan membaca akan melihat kemampuan mahasiswa dalam 

menguasai vocabulary bahkan melihat pelafalan dalam berbahasa inggris yang benar, dari membaca saja pada 

salah satu komponen ini akan membantu mahasiswa berani dalam mengutarakan apa yang ada disampaikan, 

kemudian mahasiswa akan diperkenankan untuk menulis apa yang telah mereka pahami atas bacaan yang 

disampaikan dan memaparkan ke depan kelas tulisan yang telah paparkan di kertas. Dengan demikian PWL 

akan meningkatkan hasil belajar mahasiswa terutama dalam speaking. PWL akan digunakan multimedia 

interaktif yang dapat membantu mahasiswa lebih menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. 

Multimedia interaktif berupa cerita pendek atau animasi yang diperoleh dari download melalui youtube yang 

dijadikan sebagai bahan bacaan mahasiswa dalam proses pembelajaram, dengan multimedia interaktif akan 

meningkatkan konsentrasi dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Dengan muultimedia interaktif juga 

meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam memahami apa yang tersirat dalam sebuah cerita yang 

disajikan. 

Dari penggunaan PWL dengan bantuan multimedia dapat membantu meningkatkan hasil belajar 

mahasiswa dan motivasi belajar, mahasiswa telah mencapai apa yang diharapkan pada teori konstruktivisme, 

memperoleh, menyimpan dan mengkonstruk pengetahuan sesuai kemampuan dalam menalar bahkan memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk siap tampil di depan kelas bercerita apa yang telah diperoleh dari 

pengamatan animasi yang disajikan. 

 

5. Kesimpulan 

a. Untuk hipotesis pertama Ha diterima artinya PWL dengan bantuan multimedia interaktif dapat 

mempengaruhi signifikan hasil belajar mahasia speaking. 

b. Untuk hipotesis kedua Ha diterima dengan jelas bahwa sig lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) yang 

simpulkan dengan PWL dengan bantuan multimedia interaktif dapat mempengaruhi signifikan 

motivasi belajar speaking.  

c. Untuk hipotesis ketiga Ha ditolak hal ini disebabkan karena sig jauh lebih besar dari 0.05 atau 0.986 

> 0.05 artinya tidak terdapat interaksi PWL dengan bantuan multimedia dengan motivasi. 
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IDENTIFIKASI PRONUNCIATION ERRORS DALAM MENYANYIKAN LAGU  

BERBAHASA INGGRIS 
 

Ratna Sari Dewi., SS., MS24 
 

ABSTRAK 
 

Dunia globalisasi saat ini, komunikasi di butuhkan dalam kehidupan sehari hari, bahasa yang saat ini 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari hari adalah Bahasa Inggris, Bahasa Inggris juga di jadikan mata 

plajaran dari PAUD sampai perguruan tingkat tinggi, Bahasa Inggris di perguruan tinggi terdapat di setiap 

jurusan perguruan tinggi, Bahasa Inggris juga menjadi bahasa gaul untuk saat ini, bahkan banyak di gunakan 

dalam kehidupan formal di sekolah, namun juga dalam dunia sosial. Bahkan banyak saat ini terkontaminasi 

dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, walaupun cara pelafalannya tidak sempurna. Pelafalan atau 

pronunciation sangat penting dalam Bahasa Inggis, padahal sudah di ajarkan dalam proses pemblajaran, 

dengan kesalahan pelafalan atau pronunciationerror dapat membedakan atau salah makna dalam sebuah 

kalimat. Banyak kesalahan di lakukan oleh non-narative. Kesalahan dalam Bahasa Inggris di sebut dengan 

“error “. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi pronunciation errors dalam 

menyanyikan lagu berbahasa Inggris dan mengapa terjadi pronunciation errors dalam menyanyikan lagu 

berbahasa Inggris.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin menjelaskan 

secara tepat tentang kesalahan yang dihasilkan oleh penyanyi. Penulis akan menjelaskan data dalam kata-

kata, frase atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan umum dari subjek penelitian. 

  

Kata Kunci: lagu, pronunciation, error 
 

I. Pendahuluan 

Dunia globalisasi saat ini, komunikasi di butuhkan dalam kehidupan sehari hari, bahasa yang saat ini 

banyak digunakan dalam kehidupan sehari hari adalah Bahasa Inggris, Bahasa Inggris juga di jadikan mata 

pelajaran dari AUD sampai perguruan tingkat tinggi, Bahasa Inggris di perguruan tinggi terdapat di setiap 

jurusan perguruan tinggi, Bahasa Inggris juga menjadi bahasa gaul untuk saat ini, bahkan banyak di gunakan 
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dalam kehidupan formal di sekolah, namun juga dalam dunia sosial. Bahkan banyak saat ini terkontaminasi 

dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, walaupun cara pelafalannya tidak sempurna.  

Pelafalan atau pronunciation sangat penting dalam Bahasa Inggis, padahal sudah di ajarkan dalam 

proses pemblajaran, dengan kesalahan pelafalan atau pronunciationerror dapat membedakan atau salah makna 

dalam sebuah kalimat. Banyak kesalahan di lakukan oleh non-narative. Kesalahan dalam Bahasa Inggris di 

sebut dengan “error “. Error dalam pronunciation menghilangkan proses dalam memaknai sebuah kalimat, 

terutama juga dalam bernyanyi, sebagai contoh banyak masyarakat Indonesia bernyanyi Bahasa Inggris di 

lingkungannya ataupun di tempat hiburan seperti karaoke keluarga, karena globalisasi tadi membuat lagu 

Bahasa Inggris lebih di sukai di Indonesia. 

Error dalam pronunciation dapat terjadi karena perbedaan yang sangat mencolok antara pengucapan 

antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, apalagi Bahasa Indonesia sudah banyak terkontaminasi 

dengan bahasa daerah, seperti Batak Mandailing atau Bahasa Jawa, sehingga terjadi kesalahan dalam setiap 

pengucapan dalam Bahasa Inggris.Sesuai pengalaman dilapangan Mr. X yang menyanyikan lagu Bahasa 

Inggris namun apa yang terjadi, pengucapan yang dilakukan terdapat kesalahan, dengan menyanyikan lagu 

berjudul Night Changes yang dinyanyikan oleh One Direction, Mr.X melafalkan “Chance” yang artinya 

kesempatan, padahal yang dimaksudkan Mr.X adalah “Changes”  yang artinya perubahan. Hal tersebut 

adalah kesalahan kecil yang diperoleh dari Mr.X. Padahal Mr.X merupakan mahasiswa sastra yang sudah 

mempelajari phonology. Dengan demikian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Apa saja yang menjadi pronunciation error dalam menyanyikan lagu berbahasa Inggris? 

2. Mengapa terjadi pronunciation error dalam menyanyikan lagu berbahasa Inggris? 

II.  Tinjauan Pustaka 

 Menurut  Geographical WebsterRevised Home And Office Dictionary Of The English (dalam 

Gopur,2008:5) Error merupakan kesalahan yang terdsapat dalam menulis atau yang lainnya, yang tidak 

sesuai dengan aturan yang ada.Hal ini juga di pertegas oleh Noan Chomsky bahwa Native speakers juga 

masih menjalani kesalahan pada saat tampil di muka umum, padahal Native Speakers sudah aktif dalam 

berkomunikasi dalam pertemuan.Dilanjutkan oleh Mardiana (2008:7) bahwa kesalahan adalah kebiasaan 

yang sering dilakukan oleh manusia yang tidak bisa dihindari dari kesalahan yang tidak ada dari ketentuan 

yang ada. Menurut Astuti dalam buku nya error analysis pronuncing ada 2 macam sumber kesalahan belajar 

bahasa yaitu: 

1. Interlingual Error 

Kesalahan yang disebabkan karena adanya campur tangan bahasa ibu (mother tongue) dengan bahasa 

asing yang sedang dipelajari. 

2. Intralingual Error and Development Errors 

Kesalahan yang disebabkan oleh siswa belajar Bahasa asing (Intralingual Error) dari kesalahan 

pengembangan bahasa asing dari pengalaman yang mereka peroleh ( Development Error). 

 Dengan demikian kesalahan (Error) merupakan kesalahan proses pembelajaran dalam menulis atau 

ber4bicara dalam pemblajaran bahasa Inggris, dengan Error dapat melainkan makna dalam bahasa Inggris 

,kesalahan (Error) sering terjadi akibat orang tua dan pengembangan bahasa Inggris juga pengalaman dalam 

belajar bahasa Inggris. 

Menurut (Hel) Pronunciation merupakan suatu bentuk pembelajaran yang penting di lakukan dalam 

pengajaran Bahasa Inggris, berbeda dengan Bahasa Indonesia, Pengajaran Bahasa Inggris memiliki fonem 

(Binyi kata) dan lafalan yang sedikit sulit untuk di ajarkan. Dengan memplajari Pronunciation kita akan 

mengetahui bagaimana pengucapan (How to pronounce) sebuah kata yang benar. Begitu pentingnya dalam 

Bahasa Inggris adalah karna salah pelafalan kata dalam bnahasa Inggris dapat berakibat fatal. Salah dalam 
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menghafalkan satu huruf konsonan atau huruf vokal saja dalam suatu kata dapat membuat perbedaan kata 

yang akan berakibat pada kesalahan makna yang di maksud. 

Menurut Surwantono (2006:45) pengucapan merupakan bagian penting dalam bahasa, untuk sifat 

bahasa lisan, menurut Gimson ( dalam Surwanto 2006:45) bunyi vokal bahasa Inggris terdiri dari vokal murni 

dan vokal geser ( Slide ) atau vokal rangkap ( dipthong ) vokal murni sendiri sebagian ada yang di lafalkan 

lebih panjang. 

Terdapat ketidakkonsistensian antara tulisan dan ucapan dalam Bahasa Inggris. Barangkali hal ini 

merupakan penyebab utama permasalahan penulisan dan pelafalan bahasa Inggris bagi pembelajar Indonesia. 

Dapat di contohkan beberapa ketidakkonsistensian antara tulisan dengan ucapan bahasa Inggris sebagai 

berikut:Tulisan sama diucapkan berbeda: 

Fruit  [u:]     guitar  [I]      guide  [αi]        ruin   [uI ] Should  [u:]     shout  [αu]    

enough  [^] 

Tulisan berbeda diucapkan sama: 

Pear[ə:]   Sir[ə:] Hurt [ə:]    Colour[ə:]     Her[ə:] 

Guard  [α:]  Sharp [α:] 

 Bila kita cermati sebagian bunyi vokal Bahasa Inggris sama dengan yang terdapat dalam  

bahasa Indonesia, sebagian mirip dan sekitar 50% lainnya merupakan bunyi yang benar-benar baru 

bagi pembelajar di Indonesia.Sebelum berbicara tentang efektivitas lagu sebagai media dalam bahasa 

belajar, disini ada beberapa pengertian lagu dari beberapa ahli: 

a. Menurut Jamalus (  Ratna sari,2007 : 10 ) lagu bisa di katakan sebagai seni bekerja jika mereka terdengar 

atau di (nyanyikan) dengan perangkat iringan musik  

b. Menurut Hornby ( ratna sari,2007 : 11 ) menyatakan lagu sebagai puisi pendek/syair yang di tetapkan ke 

dalam musik yang di peruntukan untuk di nyanyikan. 

c. The Encyclopedia Of America ( Ratna sary, 2007 :11 ) mendefinisikan lagu sebagai karya musik pendek 

yang terdiri daru teks-teks puitis dengan di berikan nya musik dan di iringi oleh instrumen pengiring. 

  Dengan demikian dapat di simpulkan lagu adalah rangkaian kata berupa lirik   yang diikuti dengan 

irama musik yang menghasilkan makna puitis.Menurut Jamalus ketika lagu di mainkan pendengar tidak hanya 

akan mendengarkan lirik,tetapi juga mendengarkan melodi, sehingga dapat di nikmati dengan 

harmoni,ekspresi dan irama, unsur-unsur musik di bagi menjadi dua kategori. 

1. Element utama  

Elemen utama adalah unsur-unsur utama yang terdapat dalam lagu yang terdiri dari ritme,melodi, 

harmoni, dan lirik. Dimana; ritme adalah unsur lagu yang berupa hamparan pergrakan suara. Hal ini menjadi 

dasar dalam musik sehingga terdengar ada irama yang  panjang dan irama yang pendek bahkan terkadang 

terdapat jedah dalam irama lagu. Melodi adalah susunan peregangan suara, harmoni adalah kesatuan dari dua 

atau lebih nada yang memiliki tingkat berbeda ketika di mainkan bersama dan yang terakhir lirik yaitu kalimat 

musik dalam sebuah lagu. 

2. Elemen Ekspresi. 

 Elemen ekspresi adalah cara musisi mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka, yang terdiri 

dari:Tempo, dinamis, dan warna suara. Semua unsur-unsur di atas sangat di perlukan ketika seseorang 

menciptakan sebuah lagu. 
 

III. Metode Penelitian 
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 Penelitian di lakukan di masterpiece karaoke keluarga, Jalan Setia Budi No 93 Medan. 

Kegiatan ini di mulai dari Mei-Desember 2015. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penulis ingin menjelaskan 

secara tepat tentang kesalahan yang dihasilkan oleh penyanyi. Penulis akan menjelaskan data dalam 

kata-kata, frase atau kalimat untuk mendapatkan kesimpulan umum dari subjek penelitian. Studi ini 

berfokus untuk menguraikan kesalahan pengucapan baik itu pada vokal, konsonana ataupun diftong. 

Oleh karena itu, seluruh kondisi tidak di lakukan, sehingga peneliti hanya mengamati pengaturan 

studi dengan cara itu. Kegiatan yang penulis lakukan adalah observasi. 

Dari data yang mencakup rekaman lagu, kemudian penulis membuat transkripsi menggunakan 

simbol-simbol fonetik . Setelah itu , penulis menulis dan membuat daftar penyanyi ' kata-kata dan 

menempatkan semua penyanyi ' kata berdampingan dengan bentuk nyata yang dinyanyikan oleh 

kata-kata samping penyanyi asli atau nyata, Dari perbandingan antara bentuk aktual dan bentuk nyata 

dinyanyikan oleh pribumi, penulis menemukan kesalahan yang dilakukan oleh penyanyi Indonesia . 

Kemudian, dengan mengumpulkan kesalahan dalam beberapa kategori,penulis menemukan apa 

konsonan,  vokal atau diftong kesalahan yang muncul . Setelah itu yang terakhir adalah penulis 

menarik kesimpulan dari penelitian. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester VI Fakultas Sastra  Universitas 

Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, dan dengan sampel di ambil secara acak dengan mengundi 

mahasiswa yang akan di jadikan sampel penelitian sebanyak 10 orang. Sesuai dengan judul 

penelitian ini maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar observasi 

yang digunakan sesuai dengan indikator, vokal, diftong dan konsonan yang benar, yang kemudian 

dijadikan instrumen baku dalam menganalisis kesalahan dalam sebuah lagu. Analisa data yang di 

gunakan adalah menghitung indikator observasi dengan menggunakan Ms.Excel dan 

mendeskripsikan dalam grafik. 
 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

 Hasil penelitian yang didapatkan dari 10 lagu yang dinyanyikan oleh sepuluh mahasiswa Fakultas 

Sastra UMN Al Washliyah Medan. Sepuluh lagu terdiri dari 2.569 kata-kata dan dari kata-kata terhitung 

bahwa ada 506 kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas sastra UMN Al Washliyah 

Medan dalam menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris. Kesalahan terdiri dari tiga kategori yaitu kesalahan 

konsonan, kesalahan vokal dan kesalahan pada diftong. 

Ditemukan bahwa ada 226 kesalahan dalam pengucapan konsonan, 186 kesalahan vokal dan yang 

terakhir adalah 94 kesalahan diftong yang dibuat oleh mahasiswa fakultas sastra UMN Al Washliyah Medan  

dalam menyanyikan lagu-lagu ber bahasa Inggris. Dari penelitian ini saya menemukan 506 kesalahan 

pengucapan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Sastra UMN Al Washliyah Medan. 506 kesalahan 

tersebut ditemukan dari 10 lagu berbahasa Inggris yang mereka nyanyikan. 

1. Kesalahan pada Konsonan 

 Kesalahan pertama ditemukan dalam pengucapan konsonan. Dalam pengucapan konsonan saya 

menemukan 226 kesalahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada sebelas konsonan yang diucapkan tidak 

benar oleh mahasiswa. Mereka / t /, / d /, / k /, / v / / θ /, / ð /, / s /, / z /, / ʃ /, / m /, / r / dan sisanya adalah 

kesalahan aneka di konsonan. Hasil kesalahan dapat dilihat pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 1. Kesalahan pada Pengucapan Konsonan 



5666 

 

No. Konsonan 
Frekuensi (Banyak) 

Kesalahan 

Error 

% 

1 T 48 21.3 

2 D 26 11.6 

3 K 6 2.8 

4 V 9 3.9 

5 Θ 23 10.2 

6 Ð 10 4.4 

7 S 11 4.9 

8 Z 63 27.9 

9 ʃ 8 3.6 

10 M 2 0.8 

11 R 16 7.2 

12 miscellaneous error 3 1.4 

Total Error 226 100 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kesalahan terbanyak pada pengucapan konsonan terletak pada 

konsonan T, yaitu sebanyak 48 kali yaitu 21,3 %. Sedangkan kesalahan yang paling sedikit mengalami 

pengucapan dalam konsonan adalah M, yaitu sebanyak 2 kali, yakni 0,8 %. 

2. Kesalahan pada Pengucapan Vokal 

Yang berikutnya adalah kesalahan vokal. Terdapat 186 kesalahan dari mahasiswa fakultas sastra UMN 

Al Washliyah dalam mengucapkan vokal.  Posisi kedua setelah konsonan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

mereka membuat kesalahan pengucapan dalam sebelas vokal,  / ɪ /, / ʌ /, / ɜ /, / ə /, / ɔː /, / æ /, / e /, / ʊ /, / u: /, / 

i: / dan / a: /. Hasil nya bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.Kesalahan pada Pengucapan Vokal 

No. Vokal 
Frekuensi 

(banyak)kesalahan 
% 

1 ɪ 134 72.1 

2 ʌ 9 4.8 

3 ɜ 4 2.2 

4 ə 13 6.9 

5 ɔː 3 1.6 

6 Æ 5 2.7 

7 E 1 0.5 

8 ʊ 1 0.5 

9 u: 4 2.2 

10 i: 11 5.9 

11 a: 1 0.5 

Total Error 186 100 

 

 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kesalahan terbanyak pada pengucapan vokal 

terletak pada vokal I, yaitu 134 kali kesalahan yakni 72,1 %. Sedangkan kesalahan yang paling 

sedikit terjadi terlihat dalam beberapa vokal yaitu,  E, ʊ, a:, ketiga vokal tersebut masing2 

mengalami 1 kali kesalahan yakni 0,5%. 
 

3. Kesalahan pada pengucapan diftong  

Yang berikutnya adalah kesalahan dalam pengucapan diftong yang terjadi 94 kali. Ada 

empat diftong yang salah diucapkan oleh mereka, yaitu / aɪ /, / oʊ /, / eɪ / dan / aʊ/. Hasilnya bisa 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Kesalahan Pada Pengucapan diftong 

No. Diftong 
Frekuensi (banyak) 

kesalahan 
% 
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1 aɪ 79 84 

2 oʊ 12 12.8 

3 eɪ 1 1.1 

4 aʊ 2 2.1 

Total Error 94 100 
   

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kesalahan terbanyak pada pengucapan diftong terletak 

pada diftong aɪ, yaitu 79 kali kesalahan yakni 84%. Sedangkan kesalahan yang paling sedikit terjadi 

terlihat dalam pengucapan diftong eɪ yaitu sekali kesalahan   yakni 0,5%. Dari data yang ditemukan 

bahwa sebagian besar kesalahan terjadi karena pengaruh bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia. 

Kemungkinan pertama adalah perbedaan sistem fonologi antara bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pertama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Penyebab potensi kedua kesalahan adalah 

profiency Inggris terbatas dari mahasiswa fakultas sastra UMN Al Washliyah. Hal ini karena 

keterbatasan pengetahuan kosakata. Oleh karena itu, mereka harus lebih sering menggunakan bahasa 

Inggris. 

Kesalahan dalam konsonan, vokal dan diftong yaitu beberapa kesalahan yang meliputi 

penghapusan, penambahan atau penyisipan, trilling, konsonan atau vokal perubahan, 

diphthongization dan monophthongisasi. Penghapusan adalah proses dalam menghapus suara. Hal 

ini dapat ditemukan dalam kasus bentuk jamak dalam konsonan / z / dan / s /. Mahasiswa cenderung 

menghilangkan suara akhir dalam bentuk jamak. Penambahan atau penyisipan adalah suatu proses di 

mana mahasiswa menambahkan suara. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus mengucapkan kata 

setiap. Perlu diucapkan / evri: / mereka cenderung untuk menambahkan suara / e / sehingga menjadi / 

everi: /. Konsonan atau perubahan vokal substitusi adalah proses di mana  mereka pengganti suara 

bahwa mereka tidak terbiasa dengan suara yang mereka kenal. Berikutnya adalah aspirasi, itu adalah 

proses di mana mereka tidak aspirasi suara. Hal ini dapat ditemukan dalam kasus mengucapkan 

suara / k /.  Kesalahan diftong dapat ditemukan dalam kasus mengucapkan kata hitam. Itu harus 

diucapkan sebagai / blæk /, namun mereka mengucapkan menggunakan diftong / ei / kemudian 

menjadi /Bleik/. 
 

V. Kesimpulan  

1. Peneliti menghitung bahwa ada 506 kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh mahasiswa UMN Al-

Washliyah dalam menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris. Hal itu terungkap bahwa ada tiga jenis 

kesalahan pengucapan. Kesalahan terdiri dari tiga kategori yaitu kesalahan pada konsonansebanyak 

sebelas konsonan yang salah diucapkan diantaranya / t /, / s /,/ z /, / θ /, / d /, / ʃ /, / r /, / ð /, / v /, / k /, / m / 

dan sisanya adalah kesalahan aneka di konsonan. Mahasiswa cenderung membuat kesalahan pengucapan 

konsonan / z /, hal ini karena sistem fonologis berbeda terutama dalam bentuk jamak dari bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris  , kesalahan pada vokal Kesalahan pengucapan dalam vokal ada sebelas 

diantaranya / ɪ /, / ʌ /, / ɜ /,/ ə /, / ɔː /, / æ /, / e /, / ʊ /, / u: /, / i: / dan / a: /. Mahasiswa cenderung membuat 

kesalahan dalam pengucapan vokal / ɪ /. Ini terjadi 134 kali dari 186 kesalahan dalam kesalahan vocal dan 

kesalahan pada diftong Ada 4 jenis kesalahan diftong diantaranya / aɪ /, / oʊ /, / eɪ / dan / aʊ /. Dalam 

kesalahan pengucapan diftong, mereka membuat kesalahan dalam diftong / aɪ /. Ini terjadi 79 kali dari 94 

kesalahan pada pengucapan diftong.  

2. Dari analisis data, ditemukan bahwa kesalahan terjadi  karena pengaruh bahasa pertama yakni bahasa 

Indonesia. Kemungkinan pertama adalah perbedaan sistem fonologi antara bahasa Indonesia sebagai 

bahasa pertama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Peneliti telah memberikan penjelasan lengkap 
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tentang cara yang berbeda mengucapkan konsonan, vokal, dan diftong dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. Penyebab kesalahan yang kedua adalah pengetahuan bahasa Inggris dari mahasiswa fakultas 

sastra UMN Al-washliyah. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan kosakata. Oleh karena itu, mereka 

lebih sering melafalkan kata-kata dalam bernyanyi bahasa Inggris. Misalnya dalam kasus mengucapkan 

kata dalam lagu 'Girl on Fire' oleh Alicia Keys. Kata yang harus diucapkan sebagai /DI/ sebelum vokal.  
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Rizqy Fadhlina Putri25 
 

ABSTRACT 
 

The problem in this research is whether profession commitment, profession perception, and ethical 

awareness affect toward public accountant’s profesionalism at public accountant office in Medan. 

This research is intended to investigate the effect of profession commitment, perception profession, 

and ethical awareness  toward public accountant’s profesionalism.Colecting data tehnique used in 

this research is by doing field survey which is done by distributing questionaire. The selected sample 

in this research   is gotten by purposive sampling method. The used data is a primer data gotten by 

giving 40 questionaires to 22 public accountant offices in Medan. From these questionaire 

distributions and recollections, the data that can be processed are 33 questionaires. The data 

collected were analyzed with double regresion method with SPSS 17.The analysis revealed that there 

is a significant effect of profession commitment, profession perception, and ethical awareness 

affecting simultaneonsly toward public accountant’s profesionalism at public accountant offices in 

regional Medan. 
 

Key Words : Profession Commitment, Perception Profession, Ethical Awareness, 

Profesionalism 
 

I. Pendahuluan 

Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan penilaian dan bertanggungjawab atas 

kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang 

menyesatkan kepada masyarakat dan pemakainya. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan 

mengharapkan agar akuntan publik dapat memberikan jaminan mutlak (Absolute Assurance) 

mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan akuntan publik, Sehingga diperlukannya etika. etika 

menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang 

menyimpang dari hukum. Salah satunya adalah profesi akuntan yang dituntut untuk berprilaku etis 

dan juga untuk menjadi pemberi informasi yang professional (Information Professional), yang tidak 

hanya bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku akan tetapi juga menghasilkan 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam hal ini akuntan publik harus dapat 

menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas, dapat dipercaya, serta memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. 

Profesi akuntan publik lebih banyak disorot masyarakat, mengingat diantara akuntan yang lain, 

akuntan publik dirasa paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. 

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan dilema yang 

mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan. 

Sebagai contoh dalam proses auditing, seorang auditor akan mengalami 

suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai 

beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila auditor memenuhi tuntutan 

klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan 

komitmen auditor tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak 

memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada 

penghentian penugasan oleh klien.  

Kurangnya kesadaran etika akuntan publik dan maraknya manipulasi akuntansi korporat 

membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para 

pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik 

sebagai pihak independen. 

                                                 
25 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan 
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Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan harus mengedepankan 

sikap dan tindakan yang mencerminkan profesionalisme dimana hal tersebut 

telah diatur dalam kode etik profesinya. Namun pada kenyataannya seorang 

auditor dalam menjalankan tugasnya masih banyak melakukan kesalahan yang 

melanggar kode etik profesi yang berlaku. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fahalina (2007). 

Peneliti juga menambah satu variabel yaitu profesionalisme profesi akuntan publik, dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada perbedaan sampel dan tahun 

penelitian, dengan mengambil wilayah sampel yang berbeda yaitu di kota Medan. Alasan memilih di 

kota Medan dikarenakan perkembangan ekonomi di kota Medan bisa di katakan cukup pesat 

sehingga membutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang ada di kota 

Medan, serta terdapat banyaknya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang di kota Medan, sehingga dapat 

menghasilkan jawaban yang lebih bervariasi dalam mengisi kuesioner dan akan menghasilkan 

jawaban yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti juga ingin membuktikan secara empiris, apakah 

komitmen profesi, persepsi profesi dan kesadaran etis berpengaruh terhadap profesionalisme profesi 

akuntan publik di wilayah Medan. 
 

II. Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis 

Beberapa peneliti terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Alfianto (2002) melakukan penelitian mengenai pengaruh etika kerja akuntan terhadap 

komitmen profesi dan komitmen organisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh 

positif signifikan antara etika kerja dengan komitmen profesi dan juga adanya pengaruh positif 

signifikan antara etika kerja dengan komitmen organisasi.  

Ani Yuliani (2002) melakukan penelitian untuk mengethaui pengaruh Penerapan  Aturan 

Etika Terhadap Peningkatan Profsionalisme Akuntan Publik. Hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan antara penerapan etika dengan profesionalisme akuntan publik 

menunjukkan bahwa penerapan etika sudah berjalan dengan baik. 

 Fahalina (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh persepsi profesi dan 

kesadaran etis terhadap komitmen profesi akuntan publik. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan untuk variabel persepsi profesi terhadap komitmen profesi dan 

menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan untuk variabel kesadaran etis terhadap komitmen 

profesi. 

Komitmen Profesi pada dasarnya adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya. Menurut 

Steer dan Poter (2003), komitmen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: faktor yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja dan dipengaruhi oleh pekerjaan nya itu sendiri, Semakin 

tinggi level tanggung jawab dan otonomi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, semakin rendah 

repetitive, dan semakin menarik pekerjaan tersebut akan lebih tinggi tingkat komitmen yang 

diperlihatkan oleh individu.  

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka (Robbins, 

2003 : 160). Menurut (Robbins ,2003:160) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi profesi adalah 



5671 

 

(1) Pelaku Persepsi, dimana seorang individu memandang pada suatu objek 

dan mencoba untuk menafsirkan apa yang dilihatnya, maka penafsiran itu 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku individu. (2) Target, dimana 

Karakter seseorang yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang akan 

dipersepsikan. (3) situasi,  dimana Unsur-unsur lingkungan yang ada disekitar kita dapat 

mempengaruhi persepsi kita. 

Menurut (Arens dan loebbecke, 2003:43) Pengertian Etika adalah perangkat perinsip moral 

atau nilai yang mencakup hukum dan peraturan, etika bisnis untuk kelompok profesional seperti 

akuntan publik dan etika untuk anggota suatu organisasi”. Berdasarkan beberapa pengertian tentang 

kesadaran etis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran etis akuntan publik 

merupakan suatu tindakan sadar dari seorang akuntan publik untuk melakukan tidakan professional 

pada saat dihadapkan pada suatu keadaan dilema etis profesinya. 

Menurut Arens, dkk (2003:117-118) profesional adalah Tanggung jawab untuk bertindak 

melebihi kepuasan yang dicapai oleh si professional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab 

yang diembannnya walaupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang 

berlaku dalam masyarakat”. 

Kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                    Variabel independent                             

Variabel dependent 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 

Hipotesis Penelitian : 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka perumusan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha : Komitmen Profesi, Persepsi profesi dan Kesadaran etis mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Profesionalisme akuntan publik. 

 

III. Metodologi Penelitian 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey lapangan 

yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner akan diberikan kepada seluruh kantor akuntan 

Publik (KAP) dikota Medan. Berdasarkan data dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), kantor 

akuntan publik di kota Medan berjumlah 22 (dua puluh dua). 

 Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuisioner dibagi dalam dua tahap, yaitu 

pertama adalah melakukan penyebaran kuisioner kepada seluruh auditor yang menjadi sampel 

penelitian, kemudian menunggu pengisian kuisioner tersebut. kedua adalah pengambilan kuisioner 

yang telah diisi oleh responden untuk dilakukan pengolahan data 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di wilayah Medan.  
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Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ”Purposive Sampling 

yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Suharyadi, 2004:332). Pertimbangan 

tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah auditor-auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Medan yang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Auditor yang bekerja pada KAP di Wilayah Medan. 

2. Auditor yang mempunyai pengalaman kerja minimal dua tahun. Dipilih telah bekerja dua tahun, 

karena telah memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai  kondisi 

lingkungan kerjanya. 

Jadi sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini ada 34 auditor dari seluruh KAP di kota Medan. 

 Defenisi operasional dan pengukuran untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah : 
 

Tabel. 1 Defenisi Operasional Variabel 
 

NO Varibel 
Defenisi 

Operasional 
Indikator Skala 

1. Komitmen 

Profesi 

kemauan untuk 

melakukan usaha 

yang dibutuhkan 

bagi organisasi 

dan/atau profesi, 

keinginan untuk 

menjaga anggota, 

dengan organisasi 

dan/atau profesi 

1. Loyalitas auditor terhadap profesi 

2. Kompetensi profesi auditor 

Ordinal 

2 Persepsi 

Profesi 

Sebagai proses 

seseorang untuk 

memahami 

lingkungan yang 

meliputi orang, 

objek, symbol, dan 

sebagainya yang 

melibatkan proses 

kognitif.  

1. Standar teknis 

2. Kompetensi dan kehati-hatian 

professional 

Ordinal 

3. Kesadaran 

Etis 

Tanggapan atau 

penerimaan 

seseorang terhadap 

suatu peristiwa 

moral tertentu 

melalui suatu 

proses penentuan 

yang kompleks 

sehingga dapat 

memutuskan apa 

yang harus 

dilakukan 

Kesadaran auditor terhadap profesinya Ordinal 

4.  Profesiona

lisme 

Akuntan 

Publik 

seseorang yang 

mampu mengenal 

lingkungan, bisnis 

dan mampu 

memperhatikan 

perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

ketrampilan yang 

sesuai dengan 

profesinya 

pendapatnya. 

1. pengabdian terhadap profesi,  

2. kewajiban sosial, 

3. kemandirian,  

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi,  

5. Hubungan dengan sesama profesi. 

Ordinal 

 
IV. Hasil 

IV.1 Persamaan Regresi 



5673 

 

  Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah diadakan pengujian kualitas data seperti uji 

validitas dan reliabilitas, serta pengujian asumsi klasik, berikut pengujian melalui analisis regresi 

berganda dengan cara menguji apakah persepsi profesi, kesadaran etis, dan independensi auditor 

berpengaruh terhadap komitmen profesi akuntan publik di kota Medan baik secara parsial maupun 

simultan. 

 Regresi Linier Berganda bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh dan hubungan antar 

variabel independen dengan variabel dependen sehingga dapat diinterpretasikan ke dalam model 

persamaan. Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Tole 

rance VIF 

1 (Constant) 2.105 9.306  .226 .823   

Komitmen 1.006 .323 .462 3.119 .004 .363 2.753 

Persepsi .073 .289 .032 .251 .804 .502 1.993 

Kesadaran Etis 1.355 .327 .483 4.139 .000 .587 1.704 

a. Dependent Variable: Profesionalisme 
 

Berdasarkan tabel koefisien regresi di atas, pada kolom Unstandardized Coefficients bagian 

B diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +ε 

Y = 2.105 + 0.462 X1 + 0.032 X2 + 0.483 X3 

 

Dari persamaan regersi linier tersebut dapat diinterprestasikan sebagai 

berikut : 

1. Konstanta sebesar 2.105 memberikan arti bahwa apabila variabel prediktor diasumsikan = 0, 

maka komitmen profesi secara konstan bernilai sebesar 2.105 

2. Koefisien regresi X1 sebesar 0.462 memberikan arti bahwa komitmen profesi berpengaruh 

positif terhadap profesionalisme akuntan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

penambahan satu satuan komitmen profesi maka akan akan terjadi kenaikan profesionalisme 

akuntan publik sebesar 0.462. Dan begitu juga sebaliknya. 

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0.032 memberikan arti bahwa persepsi profesi berpengaruh positif 

terhadap profesionalisme profesi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu satuan 

persepsi profesi maka akan terjadi kenaikan profesionalisme akuntan publik sebesar 0.032. Dan 

begitu juga sebaliknya. 

4. Koefisien regresi X3 sebesar 0.483 memberikan arti bahwa kesadaran etis berpengaruh positif 

terhadap profesionalisme akuntan publik. Nilai ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai 

kesadaran etis sebesar satu satuan maka akan menyebabkan nilai profesionalisme akuntan publik 

mengalami kenaikan sebesar 0.483. Begitu juga sebalikya. 

 

IV.2 Pengujian Hipotesis 
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Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

simultan dengan uji F.  

   TABEL 2 

       Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

df 

Mean 

Squar

e 

F Sig. 

1 Regr

essio

n 

4925.87

9 

3 1641.

960 

32.08

0 

.000a 

Resi

dual 

1484.30

3 

29 51.18

3 
  

Total 6410.18

2 

32 
   

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Etis, 

Persepsi, Komitmen 

b. Dependent Variable: Profesionalisme 

 

Dari tabel 2 Nilai F hitung adalah 32.080. Dengan tingkat signifikansi, a = 5%, df pembilang 

= k-1 = 4-1 = 3, df penyebut = N – k = 33 – 4 = 29, df Total = N – 1 = 33 – 1 = 32 ( k adalah jumlah 

banyaknya variabel, N adalah jumlah banyaknya sampel ). 

 Hasil diperoleh untuk nilai F tabel sebesar 2.95 Maka,  

Fhitung > Ftabel (32.080 > 2.95) 

Oleh karena Fhitung lebih besar dibandingkan Ftabel, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis tidak dapat ditolak atau komitmen profesi, Persepsi Profesi 

dan Kesadaran Etis berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profesionalisme Akuntan Publik 

pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. 

Untuk meyakinkan hubungan atau tingkat kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat 

pada uji koefisien determinasi pada tabel 5 sebagai berikut : 

Tabel 3 

Hasil Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .877a .768 .744 7.15422 

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Etis, Persepsi, 

Komitmen 

b. Dependent Variable: Profesionalisme 

 

Koefisien determinasi dilihat dari R square yang menunjukkan seberapa besar variabel 

independen menjelaskan variabel dependennya. Dari Tabel 3 besar R square adalah 0,768 

mengandung pengertian bahwa  variabel independent yaitu Komitmen Profesi, Persepsi Profesi dan 

Kesadaran Etis dapat menjelaskan  variabel dependen yaitu Profesionalisme sebesar 76,8 %, 

sedangkan sisanya  dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diuji dalam penelitian ini. 
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V. Kesimpulan Dan Keterbatasan 

V.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh persepsi 

profesi, kesadaran etis dan independensi auditor maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil Uji F menunjukkan bahwasannya Komitmen Profesi, Persepsi profesi dan Kesadaran 

Etis berpengaruh signifikan terhadap Profesionalisme akuntan publik secara simultan, nilai 

(Fhitung >(Ftabel ), yang berarti menerima hipotesis alternatif (Ha). 

2. Nilai Adjusted R square sebesar 0,744 berarti Profesionalisme akuntan publik dipengaruhi 

oleh variabel komitmen profesi, persepsi profesi dan kesadaran etis sebesar 74,4%. 

Sedangkan sisanya sebesar 25,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
 

V.2 Ketebatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Kertebatasan yang perlu 

diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya adalah: 

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya melibatkan auditor yang bekerja di kota 

Medan. Hal ini mungkin berbeda apabila diperluas tidak hanya wilayah Medan. Maka hasil penelitian 

ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Indonesia. 

2. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner dan kuesioner 

tersebut dititip pada bagian administrasi kantor-kantor akuntan yang ada di Medan dengan alasan 

auditor sedang sibuk dan tidak berada di kantor, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-

kelemahan yang ditemui yaitu terdapat responden yang tidak menjawab pertanyaan dengan serius, 

tidak jujur, asal-asalan dalam menjawab, serta kurang memahami maksud pertanyaan dalam 

kuesioner yang diberikan. 

3. Jumlah akuntan publik yang menjadi sampel penelitian ini sangat terbatas yaitu 34 orang. Hal ini 

dikarenakan sangat terbatasnya akuntan publik yang mau menerima untuk dijadikan sampel dan 

menolak mengisi kuesioner. 

Dilihat dari segi jabatan, mayoritas akuntan publik yang mengisi kuesioner adalah akuntan junior 

sedangkan akuntan senior lebih sedikit mendapatkan porsi mengisi kuesioner. Sehingga hasil yang 

diperoleh hanya menginterpretasikan sebahagian besar keadaan yang dialami oleh auditor junior 
 

V.3.  Saran 

Dalam penelitian ini, saran yang diberikan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta keterbatasan 

penelitian antara lain:  

1. Bagi peneliti selanjutnya memperluas lingkup atau wilayah penelitian, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengkajian aspek-aspek keperilakuan dalam 

pengembangan teori-teori akuntansi keperilakuan, 

2. Penggunaan selain metode survey seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan 

komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban subjek. 

3.  Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel dan pemilihan sampel acak, dan dapat 

menambah objek penelitian dengan secara khusus pada akuntan pemerintah.  

4. Pengisian kuesioner sebaiknya dibagikan merata kepada junior dan senior auditor, sehingga hasil yang 

diperoleh menginterpretasikan seluruh keadaan yang dialami oleh auditor junior dan audior senior. 
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TANGGAPAN PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TERUNG (Solanum.melongena L.) 

AKIBAT PEMBERIAN AMPAS KOPI DAN KONSENTRASI EM-4 

 

Sri Handayani26 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis ampas kopi yang tepat dan konsentrasi 

EM-4 yang sesuai serta ada tidaknya interaksi antara kedua faktor  yang dicobakan terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman terung. Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Jabal Ghafur yang direncanakan pada bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014. Penelitian ini 

mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial. Ada 2 faktor yang diteliti yaitu faktor 

pengaruh dosis ampas kopi disimbolkan dengan D yang terdiri dari 4 taraf dan faktor konsentrasi EM-4 

disimbolkan dengan K yang terdiri dari 4 taraf. Parameter yang di amati antara lain: Tinggi tanaman terong, 

jumlah buah perbatang tanaman terong pada umur 15, 30 dan 45 HST, berat buah per plot. 

Dosis ampas kopi berpengaruh sangat nyata terhadap parameter tinggi tanaman terung umur 30, 45 

HST, berat buah per plot, dan berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman terung urnur 15 HST, 

jumlah buah perbatang umur 75 dan 80 HST. Dosis ampas kopi terbaik dijurnpai pada perlakuan D, (30 ton  

Ha-1 setara dengan 150 gl plot). Kosentrasi EMA berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanarnan terung 

umur 30 dan 45 HST, dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST, jumlah buah per plot 

tanarnan terung an 80 HST, berat buah per plot. Perturnbuhan yang terbaik dijurnpai pada perlakuan K3 (15 

rnl EM-4 plot). Terdapat  interaksi yang sangat nyata antara dosis arnpas kopi dan kosentrasi EM-4 terhadap 

parameter jumlah buah perbatang umur 70, 75 dan 80 HST, dan terhadap berat buah per plot, dan terdapat 

interaksi yang nyata terhadap tinggi tanaman urnur 15, 30 dan 45 HST, dan jumlah buah perbatang umur 70 

HST. Kornbinasi perlakuan terbaik dijurnpai pada perlakuan pada CD K3). 

 

Kata kunci : Dosis ampas Kopi, konsentrasi EM-4, pertumbuhan dan hasil 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Terung (Solanum melongena L.) berasal dari Benua Asia, terutama Indonesia, India dan Myanmar. 

Dari daerah-daerah tersebut, kemudian dibawa ke Spanyol dan disebar luaskan ke negara-negara lain di Afrika 

Tengah, Afrika Barat, Afrika  Selatan. Karena tanaman ini banyak tersebar di berbagai Negara, rnaka tanaman 

ini rnerniliki berbagai rnacam nama khas, bagi negara atau daerah tertentu, misalnya di  Eropa terkenal dengan 

Eggplant, Gardenegg, Aubergine, Melongene, Brinjal, Gie-zi (Cina), Nasubi(Jepang), dan Terung Melayu 

(Mashudi,  2007). 

 Tanaman terung merupakan salah satu jenis tanarnan yang digemari oleh masyarakat karena selain 

memiliki rasa yang enak, juga banyak mengandung vitamin dan gizi seperti: vitamin A, vitamin B, vitamin C, 

kalium, pospor, zat besi, protein, lernak, dan karbohidrat. Terung juga salah satu sayuran yang sangat disukai 

                                                 
26 Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur  
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oleh banyak orang (Srimuryati 2000). Selain sebagai bahan makanan, Terung  juga bisa dijadikan obat 

tradisional, antara lain untuk batuk, gatal-gatal, dan kencing  rnanis (Musnamarj2003). 

 Terung juga mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, produksi tidak hanya dikonsumsi 

masyarakat desa, namun juga masyarakat yang ada di kota. Secara ekonomi yang diandalkan adalah cita 

rasanya yang nikrnat menjadikan terung sebagai lalapan rnakanan, sayuran lodeh. opor. dan juga diolah 

rnenjadi terung asinan dan terung manisan (Mashudi, 2007). 

 Tanaman terung termasuk family solanaceae. Tanaman ini sangat mudah di kembangbiakkan karena 

dapat tumbuh di daratan rendah maupun daratan tinggi. Jenis produksi tanaman terung yang tumbuh secara 

normal dan terpelihara dengan baik sampai habis panen dapat menghasilkan buah sebanyak 2.230 buah 

sebingga pada lahan seluas satu hektar akan menghasilkan buah terung sebanyak32,5 ton (Musnamar, 2003). 

 Terung mempunyai kedudukan cukup penting dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Buah 

terung termasuk sayuran komersial yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Bahkan, terung merupakan 

komoditas ekspor yang cukup berarti. Pada tahun 1997, contohnya, seorang pakar hortikultura Bob Sadino 

lewat perusahaannya PT Kern Farm berhasil mengekspor terung ke Jepang sebanyak 2.500 ton. Padahal 

prospek pasamya diperkirakan 40.000 ton terung mentah setahun. Jadi bias dikatakan usaha tani terung 

memiliki prospek yang cukup baik (Anonim, 1997). 

 Banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman terung, di 

antaranya dengan cara penggunaan ampas kopi dan bakteri EM-4 sebagai pupuk hayati yang dapat 

meningkatkan ketahanan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman dan mencegah kanker pada 

batang terung (Kloepper dan Schroth, 1978). 

 EM4 merupakan pupuk hayati cair yang mengandung mikroorganisme, salah satunya yaitu bakteri 

pelarut fosfat dan mikoriza. Terdapat beberapa jenis fungi dan bakteri, seperti: Bacillus polymyxa. 

seudomonas striata. Aspergillus awamori, dan Pencillium digitatum yang diidenrifikasi mampu rnelarutkan 

bentuk P tak larut menjadi bentuk tersedia bagi tanaman, sangat cocok digunakan untuk mendukung pertanian 

berkelanjutan dan menekan penggunaan pestisida. Selain itu, berperan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman terung, melindungi hasil panen, mengendalikan penyakit layu rebah (damping ojJ) dan 

bisa menyuburkan tanah (Wirianti, 2006). 

 Ampas kopi merupakan  pupuk organik ya ekonomis dan ramah lingkungan. Ampas kopi mampu 

menambah asupan Nitrogen, Fosfor, dan Kalium (NPK) yang  dibutuhkan oleh tanaman sehingga tanaman 

tumbuh dengan sehat. Ampas kopi dapat  ditebarkan di hal aman rumah, kebun, taman, dan pot, sehingga 

dapat mengeluarkan zat pelan-pelan, Selain itu, ampas kopi mengandung magnesium, sulfur, dan kaisium 

yang berguna bagi·pertumbuhan tanaman (Susanto, 2002). 

 Berdasarkan uraian di atas belum diketahui dosis ampas kopi yang tepat dan konsentrasi EM-4 yang 

sesuai terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung maka perlu dijawab melalui sebuah penelitian. 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis ampas kopi yang tepat dan konsentrasi EM-

4 yang sesuai serta ada tidaknya interaksi anatara kedua faktor yang dicobakan terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman terung. 
 

1.3. Hipotesis 

 Diduga ada pengaruh dosis ampas kopi dan konsentrasi EM-4serta interaksi  antar keduanya terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 

 

 

 

1.4. Metode Penelitian 
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 Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas   Jabal Ghafur mulai  

Januari sampai dengan  April 2014.  

 Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial. Ada 2 faktor yang 

diteliti yaitu faktor pengaruh dosis ampas kopi disimbolkan dengan D yang terdiri dari 4 taraf dan faktor 

konsentrasi EM-4 disimbolkan dengan K yang terdiri dari 4 taraf. Faktor  dosis  ampas kopi terdiri  dari 4 

faktor  yaitu  Do = 0 tonHa-1 setara dengan 0 g f plot Dl = 10 ton Ha-1 setara  dengan   100  g /plot, D2 = 20 

tonHa-1 setara  dengan   200  g /plot dan D3 = 30 ton  Ha-1   setara  dengan   300  gf  plot. Faktor konsentrasi 

EM-4 terdiri dari 4 faktor  yaitu K0 = 0 ml  EM-4/plot, K1 = 5 ml  EM-4/plot, K2 =10  ml  EM-4/plot. K3 = 15 

ml EM-4/plot. 
 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Morfologi Tanaman Terung 

 Tanaman terung berakar tunggang dengan akar samping yang dangkal. Akar tanaman terung dapat 

menembus tanah sampai kedalaman 80-100Em, sedangkan akar yang turnbuh kesamping dapat menyebar 

pada jarak 40-80 em dari pangkal batang (Tjitrosoepomo, 2005). 

 Batang tanaman terung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu batang utama (batang primer) dan 

(batang sekunder), dalam perkembangannya batang sekunder ini akan mengalami pereabangan lagi. 

Pereabangan merupakan bagian tanaman yang akan mengeluarkan bunga dan buah, sedangkan batang utama 

sebagai penyangga berdirinya tanaman terung (Mashudi,2007). 

 Bunga terung merupakan bunga yang berkelamin ganda, yaitu dalam satu bunga terdapat 2 alat 

kelamin, yaitu kelamin jantan (benang sari) dan alat kelamin betina (putik). Bunga terung memiliki bentuk 

yang mirip dengan bintang, bunganya berwama ungu. Biasanya terpisah dari daun dan batang dan berbentuk 

dalam tandan (Sunarjono, 2003). 

 Buah terung rnerupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal dan lunak. Buahnya menghasilkan yang 

berukuran kecil, warnanya coklat muda dan bentuknya pipih. Buah terung merniliki bentuk dan wama yang 

beraneka ragam, bentuk yang sering ditemui adalah panjang silindris, panjang lonjong, bulat lebar dan 

setengah bulat. Wama kulit buah umumnya wama ungu, hijau keputih-putihan, putih keungu-unguan, putih 

kekuningan dan ungu tua (Mashudi,2007). 

 Tanaman terung Menghasilkan biji yang berukuran kecil, wamanya coklat muda dan bentuknya pipih. 

Biji itu dapat dimakan tetapi, rasanya pahit karena mengandung nikotin. Terung merupakan salah satu dari 

kelompok tanaman yang menghasilkan biji (spermatophyta), biji yang dihasilkan berkeping dual biji belah 

(dicotyledonae) dan letak biji berada di dalam buah. Biji yang dihasilkan merupakan alat perkembangbiakan 

tanaman secara generative (Imdad dan Nawangsih, 1995). 

 

2.2.  Peranan Ampas Kopi Terhadap Tanah dan Taman 

 Ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

tanaman itu sendiri, penyebab penyakit serta lingkungan' tempat tumbuh tanarnan. Lingkungan tumbuh 

tanaman dapat berupa lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan biotik termasuk didalamnya 

mikroorganisme yang ada di dalam tanah tempat tumbuh tanarnan. Keberadaannya merupakan penghuni asli 

tanah setempat atau hasil  introduksi dari lokasi lain, berupa bakteri dan jamur (Hanafiah, 1993). 

 Hal tersebut menyebabkan pelepasan nitrogen yang larnbat ke dalarn tanah. Pelepasan nitrogen secara 

cepat membahayakan, sarna halnya dengan membakar otot  daun dan  tanaman akan mati. Nitrogen 

merupakan elemen paling penting  untuk pertumbuhan tanarnan dan dibutuhkan dalam jumlah yang banyak 

untuk pembentukan klorofil pada tanarnan sehingga wama  daun menjadi hijau dan dapat memperlancar 

proses fotosintesis. Tanaman yang kekurangan Nitrogen menunjukan pertumbuhan yang terhambat dan daun 

yang kekuningan (Ashari,1995). 
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 Kelebihan Nitrogen, menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak sempuma dan batang yang lemah, 

kualitas buah seperti peach dan apeI rendah dan kandungan gula pada buah seperti beetroot rendah. Di 

samping itu, akumulasi nitrat dalam daun tanaman yang dapat dimakan meningkat. Mencerna makanan seperti 

makanan tinggi nitrat dapat menyebabkan resiko pada kesehatan hewan dan manusia (Darmawijaya, 1993). 

 Jumlah Nitrogen sangat banyak di atmosfer, tetapi tanarnan tidak  mampu menyerap secara langsung, 

kecuali diproses secara alami dalam tanah. OIeh karena itu, dengan menambahkan arnpas kopi ke dalam tanah 

menghasilkan pelepasan rendah nitrogen. Hal tersebut sarna seperti menarnbahkan pupuk ke dalam tanah 

(Ashari,  1995). 

 

2.3.  Peranan EM-4 Terhadap Tanah dan Tanaman 

 Pupuk hayati merupakan bahan yang mengandung unsur mikroorganisme baik jamur maupun bakteri. 

Ada beberapa bentuk pupuk hayati rnisalnya berupa cairan atau padatan. Sebagai contoh adalah EM-4, M-Bio 

dan lain-lain (cairan), pupuk hayati Mikoriza, Rhizoplus, Rhizogen (padatan). 

 Pupuk hayati EM-4 rnengandung jamur mikoriza yaitu sejenis jamur tanah yang mempunyai peran 

dalam menyediakan unsure hara bagi tanaman terutama P, sedangkan M-Bio mengandung beberapa bakteri 

yang berperan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Karena secara langsung maupun tidak langsung dapat 

menambah ketersediaan unsur maka aplikasi pupuk hayati dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia 

seperti pupuk buatan, pestisida dan juga dapat menanggulangi pemakaian pestisida (Musnamar, 2005).  

 Aplikasi pupuk hayati di bidang pertanian merupakan salah satu alternative untuk mendukung 

pertanian organik atau  pertanian berkelanjutan untuk menanggulangi persoalan lingkungan dan keamanan 

hasil panen. 

 EM4 merupakan pupuk hayati cair yang mengandung mikroorganisme, salah satunya yaitu bakteri 

pelarut fosfat dan mikoriza. Terdapat beberapa jenis fungi dan bakteri, seperti:Bacillus polymyxa, 

Pseudomonas  striata, Aspergillus awamori, dan Pencillium  digitatum yang diidentifikasi mampu  melarutkan 

bentuk P tak larut menjadi bentuk  tersedia bagi tanaman (Susanto. 2002).  

 Mikoriza merupakan jenis fungi yang menguntungkan perturnbuhan tanaman terutama pada tanah-

tanah yang mengalami kekurangan P. Mikoriza tidak hanya menguntungkan perturnbuhan tanarnan. tetapi 

juga rnenekan kebutuhan pupuk P sampai 20% - 30%. Mikoriza bersimbiose   dengan  perakaran tanaman dan 

membantu dalam  penyerapan fosfat.  Ektomikoriza seperti seperti Pisolitus, Laccaria, Amanita, Scleroderma,   

russula, 0dan Tricolomu Jenis fungi ini meningkatkan luas permukaan akar  sehingga meningkatkan absorbsi 

hara, terutama jenis hara fosfat  yang  mempunyai mobilitas yang  rendah dalam larutan tanah. Disamping itu 

juga  membantu penyerapan air dan  melindungi akar dari serangga pathogen  akar (Susanto.  2002). 

 Perpaduan antara pupuk hayati dengan pupuk auorganik (kimia) juga dapat memperbanyak jumlah 

daun yang tumbuh. Hal ini disebabkan kandungan N yang disediakan oleh pupuk kimia cukup banyak dan 

diimbangi dengan mikorizalrnikroorganisme yang terkandung dalam pupuk hayati sehingga perttumbuhan 

dapat seimbang dan cepat (Marsono dan Paulus,  2001). 
 

3. Pembahasan 

3.1.  Pengaruh Dosis Ampas  

a.Tinggi  Tanaman 

 Rata-rata tinggi tanaman terung pada umur 15, 30 dan 45 akibat dosis ampas kopi dapat dilihat pada  

Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman terung pada umur 15,30 dan 45 hari HST akibat dosis ampas kopi  

Perlakuan  
Tinggi Tanaman Terung (cm) 

 15 HST 30 HST 45 HST 
00 12,12 a 19,64 a 49,66 a 
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DJ 11,73 a 21,90 b 53,94 b 
D2 12,30 a 23,56 e 59,25 e 
D3 14,86 b 24,41 e 63,78 d 

BNJ  0,05 1,58  0,82  1,19  

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom Yang   samaberbeda   nyata  pada  

taraf  a = 5 % (uji  BNJ) 
 

 Dari Tabel 1 dapat di jelaskan bahwa, rata-rata tinggi tanaman terung tertinggi pada umur 15, 

30 dan 45 HST akibat dosis ampas kopi dijumpai pada perlakuan D3 (30 ton Ha-] setara dengan 150 

g/plot),yaitu 14,86, 24,41 dan 63,78 cm yang berbeda nyata dengan semua perlakuan lainya 

Sedangkan tinggi tanaman terung yang terendah pada umur 15 HST  dijumpai pada perlakuan 01 (10 

ton Ha-1 setara dengan 50 gr g /plot) yaitu1.73 yang berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya, 

akan tetapi pada urnur 30 dan 45 HST tinggi tanaman tercndah diumpai pada perlakuan  Do (0 ton 

Ha-' setara dengan 0 g / plot) yaitu 19.64,49.66cm. Hal ini sesuai dengan pendapat Leiwakabessi 

(1988) menyatakankan bahwa, pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur 

hara. Jika unsur hara berada dalam keseimbangan maka laju pertumbuhan dan kenaikan hasil 

cenderung meningkat. 

 

b. Jumlah Buah Perbatang 

 Rata-rata jumlah buah perbatang tanaman terung pada umur 70, 75 dan 80 akibat dosis ampas 

kopi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2  Rata-rata .Tumlah Buah Perbatang Tanaman Terung pada Umur 70, 75 dan 80 HST Akibat 

Dosis Ampas Kopi 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman Terung (cm) 

 70 HST 75 HST 80 HST 

00 2.38  2.38 a 2.50 a 
DJ 2.38 a 2.50 ab 2.63 a 
D2 2.38 a 2.38 a 2.63 a 

D3 2.36 b 3.38 a 3.36 b 

BNJ  0,05   0.28  0.34  

Keterangan:  Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna pada kolom yang  saran tidak berbeda nyata 

pada taraf a = 5 % (uji  BNJ) 

 Dari Tabel 2 dapat di jelaskan bahwa, rata-rata jumlah buah terung perbatang terbanyak pada 

umur 75 dan 80 HST akibat dosis ampas kopi dijumpai pada perlakuan D3 (30 ton Ha-1 setara 

dengan 150 g/ plot),yaitu 3,38 dan 3,63 yang berbeda nyata dengan sernua perlakuan lainya. 

Sedangkan jumlah buah tanaman terung yang terendah dijumpai pada perlakuan Do (0 ton Ha-1 

setara dengan 0 g / plot)  yaitu 2.38 dan 2,50 yang berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. 

 Meningkatnya jumlah buah  perbatang tanarnan terung pada perlakuan D3 (30 ton Ha-1 setara 

dengan 150 g/ plot),terhadap jumlah buah perbatang tanarnan terung yang diamati memberi 

garnbaran bahwa dosis arnpas kopi sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman terung .Hal ini sesuai 

dengan pendapat Lingga (2008) menyatakan bahwa, pupuk organik menaikkan kondisi kehidupan di 

dalam tanah. Hal ini terutarna disebabkan oleh organisme dalam tanah yang memanfaatkan bahan 

organik sebagai makanan. 
 

c. Berat Buah Per Plot 

 Rata-rata berat buah per plot tanarnan terung akibat dosis amp as kopi dapat dilihat pada 
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Tabel 3. 

Tabel  4. Rata-rata Berat Buah Per  Plot  Tanarnan Terung Akibat Dosis Ampas Kopi 

Dosis Ampas Kopi Berat buah per Plot 

D0 

D1 

D2 

D3 

2.53a 

2.85b 

2.80b 

4.23c 

BNJ 0.05 0.25 

Keterangan :  Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna pada kolom yang sama  tidak berbeda 

nyata pada taraf α – 5% (uji BNJ)  

 Dari  Tabel 4 dapat di jelaskan bahwa, rata-rata berat buah terung perpJot terberat akibat 

dosis ampas kopi di jurnpai pada perlakuan  D3 (30 ton Ha-1setara dengan 150g/plot) yaitu berbeda 

dengan semua perlakukan Hal ini sesuai dengan pendapat Sutedjo dan Kartasapoetra (1990), 

menyatakan bahwa, ketersediaan udara di dalam tanah sangat mutlak karena udara di dalam tanah 

berpengaruh bagi pemafasan akar dan kegiatan organisme di dalam tanah. 
 

4.2. Pengaruh  Kosentrasi  EM-4 

a. Tinggi  Tanaman 

 Rata-rata tinggi tanaman terung pada umur 15,30 dan 45 akibat kosentrasi EM-4 dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Tinggi Tanaman  Terung pada Umur 15,30 dan 45 HST Akibat Kosentrasi  EM-

4 

Konsentrasi 

EM-4 

Tinggi Tanaman (cm) 

15 HST 30 HST 
45 

HST 

K0 11,61 a 19,67 a 49,66 a 

K1 12,25 a 22,65 b 53,94 b 

K2 13,15 b 23,19 c 59,25 c 

K3 14,00  23,99 c 63,78 d 

BNJ 0,05 1,15 0,82 1,19 

Keterangan:  Angka   yang  diikuti oleh huruf yang sama pada  kolom yang sarna tidak berbeda 

nyata pada taraf  a = 5 % (uji  BNJ) 

 Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa,rata-rata tinggi tanaman terung tertinggi pada umur 

15.30 dan 45 HST akibat kosentrasi EM-4 di jumpai pada perlakuan K, (15 rnl EM-4 plot).yaitu 

masing-masing 14.00,23,99 dan 63,78cm yang berbeda nyata dengan perlakuan K2  akan tetapi 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan K" dan K}. Sedangkan tinggi tanarnan terung yang terendah 

dijumpai pada perlakuan Ko (0,0 g/plot), yaitu dengan masing-masing 11,61, 19,67 dan 49,66 cm 

yang berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. 

 Meningkatnya Iaju pertumbuhan tinggi tanaman terung pada perlakuan K3 (15 ml EM-4 

plot), terhadap parameter  tinggi tanaman yang diamati memberi gambaran bahwa pemberian 

kosentrasi EM-4 sangat singkron untuk pertumbuhan tanaman terung OIeh kama itu pada anjuran 

kosentrasi tersebut telah menciptakan   struktur dan aerasi tanah menjadi lebih baik sehingga 

perakaran tanaman  menyerap unsur hara yang cukup  untuk pertumbuhan tanaman terung. 

(Alibasyah,  2000). 
 

b. Jumlah  Buah Perbatang 

 Rata-rata jumlah buah perbatang tanaman terung pada umur 70, 75 dan 80 akibat kosentrasi 
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EM-4 dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel  6. Rata-rata Jumlah Buah Perbatang Tanaman Terung pada Umur 70, 75 dan 80 HST Akibat 

Kosentrasi EM-4 

Konsentrasi  

EM-4 

Jumlah Buah per batang 

15 HST 30 HST 45 HST 

K0 2,00 a 2,00 a 2,13 a 

K1 2,13 ab 2,50 ab 2,38 ab 

K2 2,63 bc 3,00 c 3,00 c 

K3 3,00 c 3,13 c 3,88 d 

BNJ 0,05 0,30 0,28 0,34 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sarna pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

pada  taraf a = 5 % (uji BNJ) 

 Dari Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa, rata-rata jumlah buah perbatang terbanyak pada urnur 

70. 75 dan 8O HST tanaman terung jumlah buah  perbatang tanaman terbanyak dijumpai pada 

perlakuan K3 (15 ml EM-4 plot), yaitu masing- masing 3,00, 3,13 dan 3,88 yang berbeda nyata 

dengan semua perlakuan lainya kecuali dengan perlakuan K0. Sedangkan jumlah buah perbatang 

tanaman terung yang terendah dijumpai  pada perlakuan K0 berbeda nyata  dengan  semua perlakuan 

lainnya. 

 Menurut Rinsema (1986) menyatakan bahwa, keseimbangan unsur hara dalam pemupukan 

sangat penting karena kelebihan dan kekurangan salah satu unsur hara tertentu tidak saja berakibat 

negatif, tetapi dapat juga mengakibatkan kematian bagi tanaman. Tanaman yang kekurangan unsur 

hara akan terganggu proses metabolisme sehinggga akan mengakibat pertumbuhan tanaman terung 

terhambat. 

c. Berat Buah Per Plot 

 Rata-rata berat buah per plot tanaman terung akibat kosentrasi EM-4 dapat dilihat  pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata  Bera! Buah Per Plot Tanaman Tentang Akibat Kosentrasi  EM-4 

 

Konsentrasi EM-4 
Berat Buah Per 

Plot 

K0 = ml EM-4/plot  2,33 a 

K1=5 ml EM-4/plot 2,81 b 

K2= 10 ml EM-

4/plot 
3,40 c 

K3=15 ml EM-

4/plot 
3,86 d 

BNJ 0,05 0,25 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pacla kolom yang sarna tidak berbeda  

nyata pada taraf a = 5 % (uji BNJ) 
 

 Dari Tabel 7dapat dijelaskan bahwa, rata-rata berat buah terberat akibat kosentrasi EM-4 

dijumpai pada perlakuan K3 (150 ml EM-4/ plot), yaitu 3,86 yang berbeda sangat nyata dengan 

semua perlakuan lainya kecuali dengan perlakuan K2 (50 g/ plot) yaitu 3,40. Hal ini sesuai pendapat 

Marsono dan Sigit dalam Lubis 2004 menyatakan bahwa, dimana unsur-unsur tersebut0 mempunyai 

fungsi masing-masing dalam proses metabolisme tumbuhan. unsur N berperan  dalam  

pembentukan klorofil yang berguna dalam proses fotosintesis, dimana  apabila fotosintesis lancar 
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maka  semakin banyak  pula karbohidrat yang akan dihasilkan. 

 

4.3.Pengaruh  Interaksi 

 Rata-rata jumlah buah perbatang tanaman terung pada umur 70, 75 dan 80 akibat dosis 

ampas kopi dan kosentrasi EM-4 tcrhadap jumlah buah perbatang tanaman  terung dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8.  Rata-rata Jumlah Buah Perbatang Tanaman Terung pada Umur 10,75 dan 80 HST Akibat 

Dosis Ampas Kopi dan Kosentrasi EM-4 

Perlakuan 

Jumlah Buah per batang 

70 

HST 

75 

HST 

80 

HST 

D0K0 2,00 a 2,00 a 2,50 b 

DoK1 2,00 a 2,50 b 2,00 a 

D0K2 2,50 b 2,50 b 2,50 b 

D0K3 3,00 c 2,50 b 3,00 c 

D1K0 2,00 a 2,00 a 2,00 a 

D1K1 2,00 a 2,00 a 2,00 a 

D1K2 2,50 b 3,00 c 3,00 c 

D1K3 3,00 c 3,00 c 3,50 d 

D2K0 2,00 a 2,00 a 2,00 a 

D2K1 2,00 a 2,00 a 2,00 a 

D2K2 2,50 b 2,50 b 2,50 b 

D2K3 3,00 c 3,00 c 4,00 e 

D3K0 2,00 a 2,00 a 2,00 a 

D3K1 2,50 b 3,50 d 3,50 d 

D3K2 3,00 c 4,00 e 4,00 e 

D3K3 3,00 c 4,00 e 5,00 f 

BNJ 0,05 0,30 0,28 0,34 

Keterangan: Angka  yang  diikuti  oleh  huruf  yang  sarna  pada  kolom  yang  sarna tidak berbeda  

nyata pada taraf a = 5 % (uji BNJ) 

 Dari Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa, interaksi terbaik akibat pemberian dosis arnpas kopi 

dan kosentrasi EM-4 terhadap jumlah buah perbatang dijumpai pada kombinasi perlakuan 03 K3 (30 

ton Ha-1 setara dengan 150 g/ plot dan 150 ml EM-4/plot), yaitu3,00,4,00 dan 5,00  yang berbeda 

sangat nyata dengan semua perlakuan lainya, Hal ini sesuai dengan pendapat Wididana (1994), 

penarnbahan EM-4 pada tanah yang dipupuk kompos bertujuan menarnbah populasi 

mikroorganisme yang menguntungkan sehingga dapat mempercepat proses dekomposisi bahan 

organik dan penyediaan unsur hara yang mudah diserapoleh tanaman. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

1. Dosis ampas kopi berpengaruh sangat nyata terhadap parameter tinggi tanaman terung umur  30, 

45 HST, berat buah per plot, dan berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman terung 

umur IS HST, jumlah buah perbatang umur 75 dan 80 HST. Dosis ampas kopi terbaik dijumpai 

pada perlakuan D3 (30 ton Ha-1   setara dengan  150 gI plot). 

2. Kosentrasi EM-4 berpengaruh sangat nyata  terhadap tinggi tanarnan terung umur 30 dan 45 HST, 

dan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST, jumlah buah per plot tanaman 

terung umur 70,75, dan 80 HST, berat buah per plot. Pertumbuhan yang terbaik dijurnpai 

pelakuan K3 (15 ml EM-4 plot). 
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3. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara dosis ampas kopi dan kosentrasi EM-4  terhadap 

jumlah buah perbatang umur 75 dan 80 HST, dan terhadap berat buah per  plot, dan terdapat 

interaksi yang nyata terhadap tinggi tanarnan umur 15, 30 dan 45 HST, dan jurnlah buah 

perbatang umur 70 HST. Kornbinasi perlakuan terbaik  dijumpai  pada perlakuan  pada (D3 K3). 

 

5.2. Saran 

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tenmg pemberian ampas kopi dan kosentrasi 

ET'v1-4  dapat dianjurkan. 

2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang berbeda perlakuan dengan penelitian ini. 
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KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN NIKAH SIRI OLEH PENGHULU  

BERDASARKAN HUKUM POSITIF 
 

Suhaibah27 
 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindakan nikah siri  

oleh penghulu berdasarkan hukum  positif  yang terjadi di Kabupaten Pidie, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkawinan siri  dan dampak dari perkawinan siri menurut hukum positif akibat 

tidak memenuhi hukum di Kabupaten Pidie.  

 Bahwa kebijakan hukum  terhadap tindakan nikah siri  oleh penghulu berdasarkan KUHP 

yang terjadi di Kabupaten Pidie  melanggar  Pasal 151  dan 143 Rancangan Undang-Undang 

Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) tahun 2007 dinilai tindakan nikah siri oleh 

penghulu melanggar pidana dan hukum administrasi  Negara, namun  sejauh ini di Kabupaten Pidie  

belum ada penegasan tindak pidana terhadap pelaku tindakan nikah siri. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkawinan siri  di Kabupaten Pidie yaitu faktor kurang kesadaran terhadap hukum, 

faktor Agama, faktor ekonomi dan status anak yang dilahirkan  dianggap sebagai anak tidak sah, 

sehingga dimata hukum tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya tetapi hanya meiliki 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI). Dampak dari perkawinan siri menurut hukum positif akibat tidak 

memenuhi hukum di Kabupaten Pidie yakni kedudukan istri tidak dicatatkan pada administrasi 

Negara, kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin 

(dianggap tidak sah) oleh Negara dan harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan kalau ada 

perceraian, si istri sulit untuk mendapatkan hak atas harta bersama mereka apabila si suami tidak 

memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia 

istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Diharapkan kepada 

masyarakat agar tidak melakukan perkawinan secara siri khususnya  kepada perempuan agar tidak 

menjadi petaka di kemudian hari. Diharapkan kepada Pemerintah menegaskan tindak pidana bagi 

pelaku yang melakukan  perkawinan siri, agar masyarakat tidak melakukan perilaku yang 

merugikan pihak lain. 
 

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Terhadap Nikah Siri 
 

                                                 
27 Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur Sigli 
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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

 Seorang  pria maupun wanita pada umumnya memiliki kebutuhan untuk hidup bersama, 

hidup bersama antara seorang pria dan wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam 

masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat 

lainnya. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, 

yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan 

sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan 

perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota 

keluarganya. 

 Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu 

rumah tangga yang kekal abadi. Adapun pengertian perkawinan dalam hukum islam, ialah supaya 

manusia itu butuh hidup berpasangan suami isteri guna membangun rumah tangga yang tenteram,  

damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul. Perkawinan 

merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam 

masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan 

pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak 

dihargai kesakralannya. Pernikahan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan 

dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang diakui 

secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum Agama.  

 Pelaksanaan  perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan 

lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer  di 

kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan 

berbagai istilah lain seperti ‘kawin di bawah tangan’ kawin siri atau nikah siri adalah perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan aturan Agama atau adat Istiadat dan tidak dicatatkan di  kantor pegawai 

pencatat nikah (KUA).  

 Nikah siri adalah  salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di 

Kabupaten Pidie. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang 

berwenang, karenan mareka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya 

nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, 

atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudia tidak dilaporkan kepada pihak 

yang berwenang yaitu KUA.  

 Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahan di lembaga 

pencatatan. Ada yang faktor biaya. Faktor tidak  mampu membayar administrasi pencatatan sehingga 

tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara 

Negara ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melanggar pegawai 

Negeri nikah lebih dari satu. Ada juga pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-

pertimbangan tertentu seperti adanya pertimbangan-pertimbangan  rumit yang memaksa seseorang 

untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat perkawinan tidak 

dicatatkan dan dirahasiakan.  
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 Perkawinan Siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan 

dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam 

Pasal 2 Ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Akibat hukum  terhadap nikah siri, istri buka 

merupakan istri sah dan kerenanya tidak berhak atas nafkah dan wirisan dari suami serta tidak berhak 

atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Terhadap anak status  nya menjadi anak luar kawin 

dan kerenanya ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  kleuarga ibunya serta 

sewaktu-waktu ayahnya  dapat menyengkal  keberadaan anak tersebut, selain itu ia tida berhak atas 

nafkah hidup, biaya pendidikan serta warisan dari ayahnya. 

 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nikah siri tidak sah menurut hukum Islam, 

meskipun sebagian masyarakat berpendapat  nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. 

Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Mejelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa. 

Nikah siri sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga.  “Pernikahan di bawah tangan 

hukumnya sah kaau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat 

atau dampak negatif.” 

 Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi 

semua rukun dan syarat  yang ditetapkan dalam fiqih (hukum Islam), namun tanpa  pencatatan resmi 

di instasi berwenang sebagaimana diatur oelh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bila 

dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi 

syarat dan rukunnya. Perkawinan  itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam 

hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orang 

tuannya, pewaris serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu sari suami atau isteri 

meninggal dunia. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak 

yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki 

hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas 

mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-

permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri 

tersebut. 

 Berdasarkan uraian latar belakang  tersebut di atas, maka penulis tertarik menelaah lebih 

lanjut mengenai kebijakan hukum terhadap tindakan nikah siri. Dari uraian diatas, dapat dirumuskan 

pokok permasalahan yang diteliti lebih mendalam pada penulisan ini, adalah bagaimanakah 

Kebijakan Hukum Terhadap Tindakan Nikah Siri Oleh Penghulu Berdasarkan Hukum Positif ? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap tindakan nikah siri  

oleh penghulu berdasarkan hukum  positif  yang terjadi di Kabupaten Pidie, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkawinan siri  dan dampak dari perkawinan siri menurut hukum positif akibat tidak 

memenuhi hukum di Kabupaten Pidie. 

 

2. Pembahasan 

2.1. Perkawinan dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan 

a. Perkawinan dan Syarat-Syarat  
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1). Definisi Perkawinan  

 Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai perjanjian antara laki-laki 

dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Perkawinan atau 

nikah menurut hukum Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri 

antara seorang laki-laki dengan wanita untuk menghalakan hubungan kelamin antara kedua belah 

pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan 

hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh 

Allah SWT. 

 Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu bentuk hidup bersama yang langgeng lestari 

antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh keluarga dan persekutuan adat. Perkawinan ini 

merupakan perikatan adat serta merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Dalam artian 

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat serta 

menyangkut upacaraupacara adat dan keagamaan. Menurut hukum adat, perkawinan memiliki sifat 

genealogis yang terdiri dari 3 (tiga) sistim perkawinan. Pertama, perkawinan patrilineal  (perkawinan 

jujur), dimana pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, isteri 

mengikuti tempat tinggal dan kediaman suami.  

 Dalam sistim ini dikenal adanya kawin ganti suami  (levirat) atau kawin ganti istri (sororat), 

yaitu jika suami meninggal, maka isteri yang menjanda tersebut harus menikah lagi dengan saudara 

almarhum suaminya, begitu juga sebaliknya. Kedua, perkawinan matrilineal (perkawinan semanda), 

dimana pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan, suami 

mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri serta anak keturunannya akan masuk dalam 

keluarga istrinya dan suami tidak memiliki kekuasaan terhadap anaknya. Ketiga, perkawinan 

parental (perkawinan bebas), dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan, 

kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak 

mereka.  

 Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. Para pakar hukum perkawinan Indonesia juga mendefinisikan tentang perkawinan, antara 

lain: 

1) Menurut Soedharjo Soimin, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh 

dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan 

material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaga dan kekal itu haruslah 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. 

2) Menurut Subekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara 

seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama. 
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3) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk 

hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk 

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. 

4) Menurut Wirjono Prodjodikoro Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

 Perkawinan atau nikah pada prinsipnya adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan 

serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara 

keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah 

suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami 

istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih 

sayang dan kebijakan serta saling menyantuni antara keduanya. 

 Uraian tentang pengertian perkawinan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan 

merupakan suatu akad yang suci dan luhur atau suatu ikatan lahir dan batin untuk meghalalkan 

hubungan serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup 

bersama yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta saling mengasihi 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. 
 

2). Syarat-syarat Perkawinan 

 Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Adanya akibat 

hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah 

tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif). Berdasarkan 

ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan,  yaitu, adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang 

saksi serta ijab dan kabul. 

 Menurut Sudarsono, syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di kelompokkan menjadi 2 (dua)  yaitu syarat 

materiil dan syarat formil. 

a.  Syarat Materiil  yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin yang harus 

diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. 

Selanjutnya syarat materiil dibagi 2  (dua) yaitu: 

1) Syarat Materiil Mutlak yaitu syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang hendak 

kawin, dengan tidak memandang siapa ia hendak dikawin. 

Adapun syarat materiil mutlak ini lebih di titik beratkan kepada orangnya yang 

terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, Pasal 

6, Pasal 7 dan Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 

Pasal 3 

(1)  Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang 

istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 

(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang 

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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Pasal 6 
 

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

Pasal 7 

(1)  Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

(2) Pasal 11 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, "Bagi wanita yang 

putus perkawinannya, berlaku jangka waktu tunggu". Bagi wanita yang kawin 

kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum 

pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu. 

Ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perkawinan itu.  

2) Syarat Materiil Relatif yaitu, syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang  

telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh dengan 

setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif. 

Syarat tersebut yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping,  yaitu antara saudara, antara 

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu,  dan ibu/bapak tiri; 

d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan; 

e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 

sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan); 

g) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, 

kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 

ini  (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan); 

h) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya,  maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan 

perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing  agamanya dan kepercayaannya 

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan). 

b. Syarat Formil,  syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang 

mendahului perkawinan. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1) Pemberitahuan Kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3,  Pasal 4 dan Pasal 5). 

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan 

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan 

dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 
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(sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan.  Pengecualian terhadap 

jangka waktu itu, dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila 

ada alasan yang penting. Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan 

harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua 

atau wakilnya . Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka 

pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Pemberitahuan dimaksud untuk 

melangsungkan perkawinan itu harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, 

pekerjaan,  tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah satu orang atau 

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. 

2) Penelitian Syarat-syarat Perkawinan (Pasal 6 dan Pasal 7). Setelah Pegawai Pencatat 

Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-

syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan 

menurut undang-undang, yaitu: 

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak 

ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan 

yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh 

Kepala Desa, atau yang setingkat dengan itu 

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan,  pekerjaan dan tempat tinggal 

orang tua calon mempelai; 

c) Ijin tertulis/ijin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon 

mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun; 

d) Ijin Pengadilan dalam hal calon mepelai adalah seorang suami yang masih 

mempunyai isteri; 

e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal ini adanya halangan perkawinan; 

f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat 

keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya; 

g) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, 

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan 

Bersenjata; 

h) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, 

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena 

sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan orang lain. Apabila terdapat 

halangan untuk melangsungkan perkawinan,  maka keadaan semacam ini harus 

segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kedua orang tuanya atau 

wakilnya. 

3) Pengumumam Tentang Pemberitahuan Untuk Melangsungkan Perkawinan (Pasal 8 dan 

Pasal 9). Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat 

perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan 

perkawinan,  dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang 

ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah 
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ditentuka dan mudah  dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan, juga memuat kapanpun dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. 

 Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada 

umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya 

perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan dapat dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukun 

nikah. Rukun nikah adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Menurut Soemiyati 

yang dimaksud dengan rukun dari Perkawinan ialah “hakekat dari Perkawinan itu sendiri". Jadi tanpa 

adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun yang termasuk rukun 

perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah: 

a. Calon Suami dan Calon Isteri; 

b. Wali; 

c. Saksi; 

d. Akad Nikah (Ijab dan Kabul). 

 Mengenai Perkawinan, jika syarat maupun rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka 

perkawinannya tidak batal demi hukum akan tetapi  perkawinan tersebut dapat dibatalkan. 
 

2.2. Pencatatan Perkawinan dan Akibat Perkawinan  

1. Pencatatan Perkawinan  

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara perkawinan, yaitu: Ayat 

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya. 

Ayat (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan 

kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 

dua orang saksi. 

  Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut: 

a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan 

oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan 

disampaikan 10  (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan; 

b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan 

perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku 

daftar dan diumumkan;  

c. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai harus menandatangani Akta 

Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang 

beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah; 

d. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai,  masing-masing diserahkan 

kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti. 
 

2. Akibat Perkawinan 
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Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi 

dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah: 

a. Timbulnya Hubungan Antara Suami dan Isteri Hubungannya sebagai suami isteri dalam 

perkawinan yang sah,  menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 

untuk menegakkan rumah tangganya. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur 

dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yaitu: 

1)  Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat; 

2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat; 

3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum; 

4) Suami adalah Kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga. 

Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri mengatur rumah tangga 

sebaikbaiknya; 

5) Suami dan isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati,  setia-

menyetiai dan memberi bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain;  

6) Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat 

kediaman tersebut ditentukan oleh suami dan isteri bersama. 

b. Timbulnya Harta Benda Dalam Perkawinan 

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, 

baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap 

harta kekayaan  perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 

1) Harta benda yang dipoeroleh selama perkawinan menjadi  harta bersama, sedangkan 

harta bawaan dari masaing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh 

masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengasaan masing-masing 

sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami dan isteri. Apabila ditentukan oleh suami dan 

isteri maka harta bawaan suami dan isteri tersebut menjadi hara bersama. Untuk 

menentukan agar harta bawaan, suami  dan isteri tersebut harus membuat perjanjian 

kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan; 

2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah 

pihak. Sedangkan mengenai harta  bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya; 

3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing. 
 

c. Timbulnya Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak 
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Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara 

orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya  terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, sampai anak itu 

kawin atau dapat berdiri  sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun 

perkawinan kedua orang tua putus; 

2) Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah 

kekuasaan orang tuanya,  selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Orang tua 

mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar 

Pengadilan; 

3) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 

tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin 

sebelumnya, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki; 

4) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak 

dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang. Kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan alasan, ia sangat melalaikan 

kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Meskipun telah dicabut 

kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan terhadap 

anaknya; 

5) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika 

anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan 

keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya. 
 

2.3. Perkawinan Siri dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan  

1. Perkawinan Siri 

  Perkawinan siri/Nikah siri muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Karena dalam kedua peraturan tersebut, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus 

dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Perkawinan siri ini biasa 

dilakukan dihadapan pemuka agama dengan melakukan ritual-ritual atau sejenisnya, yang 

dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. 

  Perkawinan siri sering kita kenal dengan istilah Perkawinan di bawah tangan. Kata 

siri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia, yang berarti Perkawinan siri adalah 

perkawinan rahasia. Sedangkan pengertian perkawinan siri menurut hukum yaitu perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat-istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor 

Pegawai Pencatat Nikah, dalam artian perkawinan semacam ini tidak memiliki bukti otentik, 

sehingga dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Definisi perkawinan siri sendiri 

sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat 

menyatakan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain: 

a.  Nikah siri ialah nikah yang pelaksanakaannya dilakukan oleh kyai 
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atau tokoh masyarakat. 

b. Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Uusan 

Agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan dari 

KUA bagi yang beragama Islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. 

c. Nikah siri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya 

dilaksanakan sendiri oleh walinya. 

Dilakukannya perkawinan siri disebabkan oleh beberapa faktor. Dari sebagian 

masyarakat mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendasari dilakukunnya perkawinan 

siri, antara lain: 

a. Faktor Agama; 

b. Faktor Sosial Budaya; 

c. Faktor Pendidikan; 

d. Faktor Ekonomi; 

e. Faktor Birokrasi. 

 

 

2. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan 

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan  dambaan bagi setiap 

orang tua, di mana kehadirannya akan dapat mempererat hubungan antara suami dan isteri 

yang bersangkutan. Hal ini 

sesuai dengan teori perkawinan yang menyatakan bahwa walaupun pada 

umumnya kebahagian suami dan isteri tidak mutlak tergantung pada kehadiran anak, namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa adanya anak dalam 

sebuah perkawinan dan keluarga akan mempererat hubungan suami dan 

isteri. Anak ditinjau dari segi keturunan adalah ketunggalan leluhur,  artinya ada 

perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau 

keturunan yang seorang dari yang lain. 

Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan 

antara keduanya yaitu anak keturunanya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai 

hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan 

orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. 

Perbedaan terjadi akibat sistim kekeluargaan masing-masing daerah. 

Anak ditinjau dari asal-usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak 

angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu 

perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan). Pasal 99 Kompilasi Hukum 

Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan 

dilahirkan oleh istri tersebut. Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang 

tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo bahwa seorang anak 

dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak yang sah. Anak luar kawin 
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ialah anak yang asal-usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu 

hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna 

seperti anak sah. Sedangkan Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak   orang 

lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang  memungut anak dan anak yang 

dipungut itu timbul suatu hubunga kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua 

dengan anak kandungnya sendiri. 

Menurut Soedaryo Soimin, dalam hukum islam anak yang sah dilahirkan sekurang-

kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah 

orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terkait perkawinan ataukah sudah berpisah karena 

wafatnya si suami atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum 

jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya. Diluar dari ketentuan itu, anak 

dianggap sebagai anak tidak sah atau zina. 

Menurut Riduan Syahrani, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah adalah 

bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan, sebab anak 

yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan 

keluarga ibunya saja. 

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa, wanita yang hamil kemudian ia kawin sah 

dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir anak itu adalah anak sah dari perkawinan 

wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan. 
 

2.4. Pembuktian Asal-Usul Anak dan Hak-Hak Anak  

1. Pembuktian Asal-Usul Anak 

Dalam hal pembuktian asal-usul anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Pasal 55 menegaskan, bahwa: 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 

(2) Bila akta tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat 

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan 

pemeriksaan yang teliti berdasarkan buktibukti yang memenuhi syarat; 

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka 

instansi Pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang 

bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa: 

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 

kelahiran atau alat bukti lainnya; 

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka 

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 

setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; 

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat 

kelahiran yang ada dalam daerah hukum Penadilan Agama tersebut yang 

mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
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Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan kerabat ibunya. Dilihat dari segi perlindungan hukum anak, maka hal ini sangat 

merugikan anak yang lahir di luar perkawinan, karena ia tidak berhak memperoleh biaya 

hidup dan pendidikan oleh ayahnya, yang turut menyebabkan ia lahir di dunia dan oleh 

karena itu seharusnya ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan anak 

tersebut. 

Untuk dapat membuktikan asal-usul seorang anak dapat dilakukan dengan cara: 

a. Adanya akte kelahiran. 

b. Surat keterangan kenal lahir. 

c.  Kesaksian dua orang yang sudah dewasa, dilengkapi dengan surat 

keterangan dokter, bidan, dukun bayi dan lain-lainya. 

 

 
 

2. Hak-hak Anak 
 

 Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan 

dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan 

bebas dan sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk itu diperlukan undang-undang untuk 

melindungi kepentingan anak. Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  menyatakan bahwa: 

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 

a. Diskriminasi; 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

c. Penelantaran; 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 

e. Ketidakadilan; 

f. Perlakuan salah lainnya. 

Perlindungan terhadap hak-hak anak juga diatur dalam Pasal 22 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: 

Pasal 22 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. 

Berdasarkan Pasal 23 disebutkan : 

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang 

secara hukum bertanggung 

jawab terhadap anak.  

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan 

anak. 

Berdasarkan Pasal 24 disebutkan : 

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.  
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Berdasarkan Pasal 25 disebutkan : 

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan 

melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Menurut 

Abdur Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut: 

a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 

b. Hak anak dalam kesucian keturunan; 

c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 

d. Hak anak dalam menerima susuan; 

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan; 

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan 

hidupnya; 

g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 
 

Setiap anak memiliki hak. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, tidak hanya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak 

pada umumnya, tetapi juga kewajiban antara orang tua dengan anaknya yang terdapat dalam 

pasal-pasal sebagai berikut: 

a. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

(Pasal 45 ayat 1); 

b. Bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin 

atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban  tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus. (Pasal45 ayat 2); 

c. Bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak 

mereka yang baik. (Pasal 46 ayat 1); 

d. Bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuanya, apabila orang 

tua dan keluarganya dalam ganis lurus ke atas memerlukan bantuannya. (Pasal 46 ayat 2); 

e. Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang 

tuanya tidak dicabut. (Pasal 47 ayat 1); 

f. Bahwa orang tua berkewajiban mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 ayat 2); 

g. Bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 

tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. (Pasal 

48); 

h. Bahwa apabila seorang anak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, 

keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat 

yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal (Pasal 49 ayat 1): 

1) Ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya; 

2) Ia berkelakuan buruk sekali. 
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i.  Meskipun orang tuanya dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk 

memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. (Pasal 49 ayat 2). 

4. Penutup 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan bahwa kebijakan hukum 

terhadap tindakan nikah siri  oleh penghulu berdasarkan hukum  positif  yang terjadi di Kabupaten 

Pidie  melanggar  Pasal 151  dan 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama 

(RUU HMPA) tahun 2007 dinilai tindakan nikah siri oleh penghulu melanggar pidana dan hukum 

administrasi  Negara, namun  sejauh ini di Kabupaten Pidie  belum ada penegasan tindak pidana 

terhadap pelaku tindakan nikah siri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan siri  di 

Kabupaten Pidie yaitu faktor kurang kesadaran terhadap hukum, faktor Agama, faktor ekonomi dan 

status anak yang dilahirkan  dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga dimata hukum tidak memiliki 

hubungan perdata dengan ayahnya tetapi hanya meiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

dari ibunya saja (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI).Dampak 

dari perkawinan siri menurut hukum positif akibat tidak memenuhi hukum di Kabupaten Pidie yakni 

kedudukan istri tidak dicatatkan pada administrasi Negara, kedudukan anak yang dilahirkan dari 

perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara dan harta 

bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan kalau ada perceraian, si istri sulit untuk mendapatkan hak 

atas harta bersama mereka apabila si suami tidak memberikan. Selain itu, jika ada warisan yang 

ditinggalkan suami, karena suami meninggal dunia istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak 

dari harta warisan.  
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PENGARUH PEMBERIAN BOKASHI DAN URINE SAPI TERHADAP 

PERTUMBUHAN  

DAN HASIL TANAMAN KEDELAI (Glycine max L.) 

 

Nuryulsen Safridar28 
 

ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian bokashi dan urine sapi 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai (Glycine max L). penelitian ini dilaksanakan di 

Kebun Percobaan  Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur dari bulan April hingga Juli 2015. 

Metode yang digunakan adalah percobaan factorial 4 x 4 dengan 2 ulangan yang disusun dalam 

rancangan acak kelompok (RAK). Faktor pertama adalah bokashi (B) yang terdiri dari 4 taraf yaitu : 

B0 (0 ton/Ha), B1 (1 ton/Ha), B2 (2 ton/Ha), B3 (3 ton/Ha). Factor kedua adalah konsentrasi urine sapi 

(U) yang terdiri 4 taraf, yaitu U0 (0 cc/l air), U1 (0,3 cc/l air), U2 (0,6 cc/l air), U3 (0,9 cc/l air). 

Pengamatan yang dilakukan meliputi : tinggi tanaman, jumlah polong, berat biji kering dan bobot 100 

biji kering/plot. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan bokashi (B2 : 20 ton/Ha) berpengaruh nyata 

terhadap jumlah polong dan berat biji kering tanaman kedelai. Urine sapi secara signifikan 

berpengaruh tidak nyata pada tinggi tanaman, jumlah polong, berat biji kering dan bobot 100 biji. 

Interaksi bokashi dan urine sapi berpengaruh sangat nyata terhadap berat biji kering. 
 

Kata kunci : bokashi, urine sapi dan kedelai 
 

1. Pendahuluan 

1.1. LatarBelakang 

 Kedelai (Glycine max L), berasal dari kedelai liar China mulai dikenal sebagai bahan 

makanan dan pupuk hijau. Kedelai masuk ke Indonesia pada tahun 1750 M. Kedelai merupakan 

komoditas pangan utama ketiga setelah padi dan jagung yang memjadi komoditi prioritas dalam 

program revitalisasi pertanian (Badan Litbang Pertanian Deptan, 2005). 

 Kedelai termasuk salah satu jenis tanaman legum/kacang-kacangan yang sangat potensial 

sebagai sumber protein nabati. Kedudukannya sangat penting dalam kebutuhan dalam kebutuhan 

pangan karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Sebagai 

sumber protein kedelai menempati urutan pertama diantara tanaman kacang-kacangan (Suprapto, 

2004).   

 Limbah tanaman kedelai berupa berangkasan dapat dijadikan bahan pupuk organik penyubur 

tanah. Limbah dari bekas pengolahan kedelai, misalnya ampas tempe dan ampas kecap dapat 

dimanfaatkan untuk bahan makanan tambahan (konsentrat) pada pakan ternak (Rukmana dan 

Yuyun, 1996). Biji kedelai mengandung protein yang relatif tinggi (43%), minyak (20%) dan juga 

unsur kalium, fosfor, besi, vitamin A dan B. Disamping itu juga dapat dipakai sebagai bahan 

makanan seperti tempe, tahu, tauco dan kecap, serta  sebagai obat-obatan dan bahan baku industri 

pada pembuatan mentega dan minyak (Adisarwanto, 2006).  

                                                 
28 Dosen Universitas Jabal Ghafur, Sigli 



5703 

 

 Kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dan belum dapat 

diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga setiap tahun Indonesia harus mengimpor kedelai. 

Pada tahun 2011, impor kedelai Indonesia mencapai lebih dari 2 juta ton (BPS, 2012). 

 Untuk memacu perkembangan produksi kedelai didalam negeri, ditempuh berbagai cara, 

diantaranya perluasan areal penanaman dan peningkatan produktifitas. Perluasan areal pertanaman 

kedelai dilaksanakan dengan dengan memanfaatkan tanah marjinal yang tersedia cukup luas 

terutama yang terdapat di luar pulau Jawa, seperti tanah gambut.  Tanah gambut mempunyai faktor 

pembatas yang relatif banyak dalam pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, antara lain reaksi 

tanah masam dengan kapasitas tukar kation sangat tinggi tetapi kejenuhan basa sangat rendah.  

Kondisi demikian tidak mendukung tersedianya unsur hara yang memadai untuk tanaman terutama 

unsur K, Mg, Ca, di samping N dan P (Barchia, 2006). 

 Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan 

pemberian bokashi dan urine sapi yang merupakan sistem pertanian berwawasan lingkungan. 

 Menurut Indriani (2001), penggunaan pupuk organik lebih menguntungkan dibandingkan 

pupuk an-organik karena tidak menimbulkan sisa asam organik didalam tanah dan tidak merusak 

tanah jika pemberiannya berlebihan. Salah satu jenis pupuk organik diantaranya adalah bokashi. 

 Bokashi adalah kompos yang dihasilkan melalui fermentasi dengan penggunaan Effective 

Mikroorganism-4 (EM-4) yang merupakan salah satu bioaktivator untuk mempercepat proses 

pembuatan kompos  (Indriani, 2001). Dalam proses pembuatan bokashi terjadinya peristiwa 

pengomposan yang merupakan proses perombakan bahan organik yang melibatkan mikroorganisme 

dalam keadaan terkontrol (Marsono dan Lingga, 2003). Proses perombakan atau dekomposisi bahan 

organik menjadi zat organik berbentuk ion tersedia bagi tanaman umumnya berlangsung relatif lama 

sekitar 2-3 bulan, sedangkan pemberian bahan organik yang belum terdekomposisi sempurna dapat 

berakibat negatif bagi tanaman karena dalam proses tersebut akan terjadi persaingan antara 

mikroorganisme dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi didalam tanah. Untuk mengatasi hal 

tersebut dapat digunakannya Effective Mikroorganisme-4 (EM-4) yang menyebabkan bahan organik 

akan terdekomposisi dalam waktu yang cepat yaitu sekitar 1-2 minggu. Selain itu, pada proses ini 

tidak meninggalkan efek residu yang negatif seperti bau dan panas (Widiana, 1992).   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bokashi mempunyai kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan teknik pengomposan secara sederhana. Menurut Sedjati (2006) dalam hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa, pemberian bokashi jerami padi  pada tanaman kedelai yang 

terbaik adalah dengan dosis 5 – 7,5 ton / ha. Pada dosis tersebut dapat meningkatkan hasil panen 

(bobot polong isi dan bobot biji). 

 Berdasarkan penelitian Rahim dan Sukarmi (2011) pemberian bokashi jerami padi mampu 

memberikan pertumbuhan yang lebih baik pada tanaman melon yaitu meningkatkan tinggi tanaman 

dan jumlah daun. Aplikasi pupuk organik cair dengan konsentrasi 2 ml / L-1 air memberikan hasil 

terbaik dari pengukuran berat buah, diameter buah dan produksi melon, baik itu dikombinasikan 

dengan bokashi pupuk kandang maupun bokashi jerami.   

 Urine (air seni) merupakan hasil eskresi dari ginjal yang mengandung air, urea, dan produk 

metabolik yang lain (Suprijadji, 1992). Urine sapi mempunyai komposisi N-total 0.33 %, C-organik 

0.67 %, pH 8.33 (Adijaya, 2011). Hasil penelitian Adijaya et al. (2008) mendapatkan potensi urin 
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ternak sapi jantan dengan berat ± 300 Kg menghasilkan 8-12 liter perhari. Sedangkan sapi betina ± 

250 Kg menghasilkan urine 7.5-9 liter perhari.  

 Salmawati (2013), menyatakan bahwa pemberian urine sapi yang dengan dosis 20 ml per 

polibag, menghasilkan pertumbuhan yang tinggi pada  tanaman sawi, karena unsur hara lebih besar 

sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Urin sapi ini berpengaruh terhadap bahan organik 

karena pada saat pengaplikasian akan terjadi penambahan unsur hara kedalam tanah, sehingga akan 

bertambah bahan organiknya yang akhirnya pertumbuhan tanaman akan meningkat. 
 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh bokashi dan pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman kedelai dan ada tidaknya interaksi antara kedua faktor yang dicobakan.  

 

1.3.  Hipotesis 

Diduga ada pengaruh bokashi dan urine sapi terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai serta adanya interaksi antara  bokashi dan pemberian urine sapi terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman kedelai. 
 

1.4. Metode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Jabal Ghafur 

Sigli. Mulai 25 April 2015 sampai 14 Juli 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok/RAK(Random Block Design) pola faktorial yang terdiri dari 2  faktor yaitu urine sapi  (U) 

ada 4 taraf  dan pemberian pupuk bokashi (B) ada 4 taraf. Faktor Pemberian Pupuk bokashi (B),  

terdiri dari 4 taraf, yaitu : B0 = 0 ton Bokashi  ha-1  (0 kg plot-1), B1 = 10 ton Bokashi ha-1 (1,2 kg  plot-

1), B2 =  20 ton Bokashi ha-1 (2,4  kg plot-1), B3 =  30 ton Bokashi ha-1 (3,6  kg plot-1). Faktor urine 

sapi (U), terdiri dari 4 yaitu taraf  : U0  = 0 cc/l air, U1 =  0,3 cc/l air, U2 =  0,6 cc/l air dan U3 = 0,9 cc/l 

air. 
 

2. Hasil dan Pembahasan 

2.1. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman kedelai umur 16 HST , 32 HST dan 48 HST dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh Interaksi Faktor Bokashi dan 

Pemberian Urine Sapi. 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (Cm) 

16 HST 32 HST 48 HST 

B0U0 20.64 48.03 72.13 

B0U1 24.21 58.03 93.50 

B0U2 26.41 63.56 99.00 

B0U3 16.29 49.97 79.51 

B1U0 25.98 60.35 88.73 

B1U1 22.32 61.99 98.70 

B1U2 22.11 58.98 97.13 

B1U3 26.11 64.68 99.38 

B2U0 24.17 58.82 96.50 

B2U1 24.34 57.66 98.50 

B2U2 24.72 60.17 101.56 

B2U3 24.69 58.98 96.50 

B3U0 23.60 64.64 104.19 

B3U1 27.04 71.03 104.63 
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B3U2 23.87 52.19 83.41 

B3U3 21.48 53.93 90.88 

2.2. Jumlah Polong 

 Jumlah polong tanaman kedelai dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Berat Jumlah Polong Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh Interaksi Faktor Bokashi dan 

Pemberian Urine Sapi. 

Perlakuan Jumlah Polong 

B0U0 47.88 

B0U1 69.25 

B0U2 72.50 

B0U3 50.25 

B1U0 61.13 

B1U1 71.75 

B1U2 70.88 

B1U3 73.75 

B2U0 73.00 

B2U1 76.00 

B2U2 77.50 

B2U3 76.13 

B3U0 74.50 

B3U1 74.25 

B3U2 55.75 

B3U3 65.13 

 

2.3.3. Berat Biji Kering  

 Berat biji kering  tanaman kedelai ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Berat Biji Kering Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh Interaksi Faktor Bokashi dan 

Pemberian Urine Sapi. 

Perlakuan Berat Biji Kering (g) 

B0U0   86,0 ab 

B0U1 165,0 ef 

B0U2 111.5 bcd 

B0U3   50,0 a 

B1U0   82,0 ab 

B1U1 161,0 ef 

B1U2 135,0 cde 

B1U3 136,5 cde 

B2U0 185,0 fg 

B2U1 152,0 def 

B2U2 224,5 g 

B2U3 180,0 f 

B3U0 112,5 bcd 

B3U1 131,0 cde 

B3U2 100,0 bc 

B3U3   80,5 ab 

BNJ 41,14 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda tidak nyata 

pada taraf α = 5% (uji BNJ) 

Dari Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa berat kering tertinggi di jumpai pada kombinasi 

perlakuan B2U2 yaitu 224,5 g, yang berbeda nyata dengan seemua perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bokashi yang ditambah dengan urine sapi 

dapat  meningkatkan produksi (berat kering) yang lebih tinggi.  Penambahan bahan organik (bokashi 

dan urine sapi) kedalam tanah dapat meningkatkan kandungan bahan organik dan unsur hara tanah.  

Pupuk bokashi yang diberikan juga mengandung mikroorganisme EM-4 yang memiliki peran yang 
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sangat penting dalam penyuplaian unsur hara. Pemberian EM-4 pada bahan organik akan 

meningkatkan bakteri pengikat nitrogen didalam tanah sehingga akan berakibat pada meningkatkan 

produksi tanaman secara nyata (Djunaedi, 2002). 

Penggunaan urine sapi mampu meningkatkan hasil tanaman kedelai. Hal ini menunjukkan 

bahwa pupuk urine sapi dapat segera diserap oleh tanaman,  penggunaan pupuk berbentuk cair 

mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan cepat. 

Pemberian bahan organik (bokashi dan urine sapi) tidak hanya memperkaya unsur hara bagi 

tanaman, namun juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah, tata udara dan air dalam tanah, 

mengikat unsur hara dan memberikan makanan bagi jasad renik yang ada dalam tanah sehingga 

meningkatkan peran mikrobia dalam menjaga kesuburan tanah (Santoso, 2005). 

Hubungan interaksi antara perlakuan bokashi dan urine sapi terhadap berat kering tanaman 

kedelai dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini : 

 
 

Gambar 1. Hubungan Pengaruh Interaksi Pemberian Bokashi dan Urine Sapi  Terhadap Berat Biji 

Kering Tanaman Kedelai. 

2.3.4 Bobot 100 Biji 

 Jumlah polong tanaman kedelai dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4.  Berat Jumlah Polong Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh Interaksi Faktor Bokashi dan 

Pemberian Urine Sapi. 

 

Perlakuan Bobot 100 Biji 

B0U0 12.5 

B0U1 10.0 

B0U2 13.0 

B0U3 12.5 

B1U0 15.0 

B1U1 13.5 

B1U2 11.0 

B1U3 12.0 

B2U0 12.0 

B2U1 11.5 

B2U2 13.0 

B2U3 14.0 

B3U0 14.0 

B3U1 12.0 

B3U2 13.5 

B3U3 13.5 

 

3. Kesimpulan dan Saran 

3.1. Kesimpulan 

1. Dosis bokashi  berpengaruh nyata terhadap jumlah polong dan berat biji kering per plot. 

2. Urine sapi tidak berpengaruh nyata terhadap semua perlakuan.  

3. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara bokashi dan urine sapi terhadap berat biji kering per plot.  

 

3.2. Saran 
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1. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil kedelai penggunaan bokashi dapat dianjurkan.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap urine sapi yang berbeda konsentrasi dengan penelitian ini. 
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THEME-SHIFT IN THE TEXT OF SOEKARNO’S SPEECH 

 

Diana Sopha, SS.M.Hum29 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pergeseran Tema (Theme-Shift) dalam Teks 

Pidato Soekarno. Tema sebagai titik keberangkatan suatu pesan merupakan unsur yang penting 

untuk dikaji. Melalui kajian Tema, maka dapat dilihat struktur bahasa yang digunakan agar 

pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dapat tersampaikan kepada pendengarnya 

dengan baik. 

Pergeseran Tema dalam penelitian ini dilakukan pada teks pidato Presiden pertama di 

Negara Republik Indonesia, Soekarno, karena bahasa pidatonya yang banyak dikagumi, 

menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi terhadap Teks-Teks 

Pidato Soekarno yang mencakup empat pidato yaitu, Pidato Presiden Soekarno di Semarang 29 

Juli 1956, Pidato Presiden Soekarno tentang Pancasila, Pidato Soekarno pada saat pembacaan 

Teks Proklamasi dan Pidato Presiden Soekarno di Konferensi Asia Afrika 1955. 
 

Kata Kunci :  Theme-Shift, Text, Soekarno’s speech. 

1.    Introduction 

1.1 Background of the Research 

Theme as the point of departure of as a message is analyzed in this research. Through this 

analysis, there can be found out the structure of someone’s language. How the speaker organizes his 

idea or message into his/her oral or written language.  
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This research analyzes the Theme-Shift. The theme-shift describes how the themes are 

organized from one clause to another clause. Thus, this involves the process of moving element to 

the front of a clause. Crystal (1980: 355) said the process of moving an element to the front of the 

sentence in this way  is called ‘fronting’, and it acts as theme. It is part as part of analysis of the 

structure of sentences (their thematic structure): it refers , not on the subject matter matter of a 

sentence (its everyday meaning) but to the way a speaker identifies the relative importance of of his 

subject matter, and is defined  as the first major  constituent of a  sentence (string of constituents). 

Theme-Shift in this research is analyzed in the written texts of Soekarno’s speech. Soekarno as 

the first Indonesian President is a great orator. During his life he is well-known for his intelligence 

especially in speaking many foreign languages. His speeches were always welcomed greatly and 

excitedly by his people during his life. He is famous for his influential speeches. His speeches could 

arise and motivate Indonesian people’s spirit at that moment. Till now, Indonesian people still 

memorize his extraordinary speeches. This research is as one of proves to appreciate his great 

speeches.  

This research focuses its analysis on Theme-Shift in Soekarno’sspeeches. The Theme-shift is 

limited to the process of moving an element to the front (fronting) and the types of theme-Shift is 

also analyzed in Soekarno’s speeches. His speeches are limited to four speeches: (1) President 

Soekarno’s Speech in Semarang 29 Juli 1956, (2) President Soekarno’s Speech about Pancasila. (3) 

President Soekarno’s Speech at the time of declaring Proclamation and (4) President Soekarno’s 

Speech in Asia-African Conference 1955. 

Based on this considerations, it is very important and interesting to analyze the Theme-Shift 

in Soekarno’s Speech, in order that people can understand the way how his message or meaning is 

organized or structured in his language.  

1.2 Problems of the Research  

There are two questions in this research, they are: 

(1) How is the Theme-Shift in the texts of Soekarno’s speech?  

(2) How many types of Theme-Shift can be found in the texts of Soekarno’s speech? 
 

1.3 Objectives of the Research 

This research  is acomplished to achieve two objectives. They are: 

(1) To analyze the Theme-Shift in the texts of Soekarno’s speech 

(2) To identify the types of Theme-Shift in the texts of Soekarno’s speech 
 

2.       Review of Related Literature 

2.1      Theme-Shift in a Text 

Martin ( 1997:22) described that the choice for any individual clause will generally relate to 

the way information is being developed over the course of the whole text. The progression of 

Themes over the course of a text is referred to as the text’s method of development.Theme provides 

the local context of information in the rest of the clause. An important aspect to this is that the clause 

can be contextualized in terms of all three of its metafunctional perspectives – textually, 

interpersonally and ideationally. The Theme of a clause can thus have textual interpersonal and 

ideational stages.  
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Saragih (2007: 61) described that Theme and Rheme of the clause become the basic 

development of the clause that can be a larger text or discourse. Seven patterns are often used: (1) the 

upside down (2) the development from Theme to Theme, (3) the development from Rheme to 

Theme, (4) the development from Theme to Rheme, (5) the development from Rheme to Rheme, (6) 

the united development from Theme-Rheme to Theme and (7) the united development from Theme-

Rheme to Rheme. These seven patterns of Theme-Rheme development are drawn in the formula 

below: 

Pattern 1:    Pattern 2:   

T------------R   T------------R 

T------------R   T------------R 

T------------R   T------------R 

T------------R   T------------R 

In pattern 1, Rheme 1 becomes Theme 2, Rheme 2 becomes Theme 3 and Rheme 3 becomes 

Theme 4. Therefore, the Theme in every clause is taken from new Rheme.In pattern 2, Theme 1 

becomes all of the next Themes (Theme 2, 3 and 4). 

 

 

Pattern 3:    Pattern 4 : 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

In pattern 3, Rheme 1 becomes all of  the next Themes (Theme 2, 3, and 4). In opposite, in 

pattern 4, Theme 1 becomes the next Rhemes (Rheme 2, 3 and 4). 

Pattern 5:     Pattern 6: 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

T------------R    T------------R 

In pattern 5, Rheme 1 becomes the next Rhemes (Rheme 2, 3 and 4), while in pattern 6, both of 

the Theme1 and Rheme1 become the next Theme (Theme 2, 3 and 4). 

Pattern 7: 

T------------R 

T------------R 

T------------R 

T------------R 

In pattern 7, both of the Theme1 and Rheme1 become the next Rhemes (Rheme 2, 3 and 

4).In natural interaction, speaker or writer tends to use the combination of the development patterns. 
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The use of one pattern concessively makes a boredom and contrast with characteristic of natural text. 

Thus, naturally, the various use of Theme-Rheme development pattern is used in the language. 
 

3. Method of the Research 

This research uses descriptive-qualitative approach that describes Theme-Shift in  the text of 

Soekarno’s speecgh . The descriptive method used in this research because it can give a systematic, 

factual, and accurate about the data, the characteristices and the relations of phenomena studied and 

finally is able to give natural dsecription (Djajasudarma, 1993). The descriptive research may use 

qualitative or quantitative data  (Soejono dan Abdurrahman,1999). 

The object of the research is taken from written texts that consists of four speeches: (1) 

President Soekarno’s Speech in Semarang 29 Juli 1956, (2) President Soekarno’s Speech about 

Pancasila. (3) President Soekarno’s Speech at the time of declaring Proclamation and (4) President 

Soekarno’s Speech in Asia-African Conference 1955. 

In doing a research, the data can be collected by doing some observations that consist of 

writing the data, analysing the data and finally drawing the conclusions (Moleong,1999). The 

internet is needed to take data in the form of written text particularly speeches that can be accessed 

easily and fast.  

4.        Result of the Research  

Based on the analysis of the four texts of Soekarno’s speeches, the result found is that there are some 

variations of Theme-Shift used in his speeches as described in the table below: 

The Number and Percentage of Theme-Shift Types 

Texts of Speech Types of Theme-Shift 

Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 

5 

Pattern 

6 

Pattern 

7 

Text 1 4 46 2 - 13 - - 

Text 2 6 9 - - 18 - - 

Text 3 6 4 5 3 - - - 

Text 4 - 28 - - - 10 - 

Total of clauses 16 87 7 3 31 10 - 

Percentage 10,3 % 56,5 % 4,5 % 2 % 20,2 % 6,5 % - 
 

Based on the table, the most dominant Theme-Shift found in the text of Soekarno’s speeches 

is Pattern 2 with the total 87 clauses (56,5%). The second place is pattern 5 with the total 31 clauses 

(20,2 %), the third is pattern 1 with the total 16 clauses (10,3 %), the fourth is pattern 6 with the total 

10 clauses (6,5 %) and the two last patterns are Pattern 3 with the total 7 clauses (4,5 %) and Pattern 

4 with the total 3 clauses (2 %). 

First, the most dominant Theme-Shift found in Soekarno’s texts is Pattern 2. Theme in a 

clause becomes Theme in the next clauses. The repetition of the same word as Theme in the first 

clause to be the Theme in the next clauses, stress the meaning, significant idea, and important 

message to be remembered by the listeners. Thus there is a consistency of the speaker to arrange the 

ideas of his speech by concentrating the use of the Theme to be developed into Themes in the next 

clauses. Secondly, The use of Pattern 5 in the speech means that every clauses of the speech are 

arranged by realizing one Rheme into the Rhemes  in the next clauses. Third, the use of Pattern 1 in 

the speech is used to relate one idea of a clause to another clause. In other words, the Theme is 

expressed based on the Rheme in the previous clause. Fourth, the use of Pattern 6 in the speech 

means that the speaker’s ideas in some clauses are the development of a previous clause. Fifth, the 
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use of Pattern 3 in the speech indicates that the speaker describes his ideas by shifting Rheme of a 

clause into some Themes in the next clauses.  Finally sixth, the use of Pattern 4 in the speech means 

that an idea is realized by developing a Theme into some Rhemes in the next clauses.  
 

5.        Conclusions and Suggestions 

5.1 Conclusions 

Based on the analysis of the texts of Soekarno’s speeches, there are two conclusions: 

1) Theme as the starting message of a clause indicates the significant idea to be expressed in the speech. 

There are various Theme-Shifts used in the texts of Soekarno’s speeches. The first and the most 

dominant Theme Shift used is by shiftinga Theme in a clause into Themes in the next clauses (Pattern 

2). The second way is byshifting one Rheme into the Rhemes  in the next clauses (Pattern 5). The 

third way is by shifting Rheme of a clause into Theme in the next clause , or in other words, the 

Theme is expressed based on the Rheme in the previous clause (Pattern 1). The fourth way is by 

shifting Theme and Rheme into Themes in the next clauses (Pattern 6). The fifth way is by shifting 

Rheme of a clause into some Themes in the next clauses (Pattern 3).  Finally the sixth way is by 

shifting Theme into Rhemes in the next clauses (Pattern 4). Therefore, there are six ways of Theme-

Shift in the texts of Soekarno’s speech. 

2) There are six types of Theme-Shift in the Texts of Soekarno’s Speeches. The most dominant Theme-

Shift used in the Speech is Pattern 2 (56,5 %). Then in the second place is Pattern 5 (20,2 %), the third 

is Pattern 1 (10,3 %), the fourth is Pattern 6 (6,5%), the fifth is Pattern 3 (4,5 %) and the last is Pattern 

4 (2 %). 

 

5.2     Suggestions 

          The study of language should be developed and applied to all languages, especially for the 

developmentof the theory of Systemic Functional Linguistics. There are many languages in this 

world that should be analyzed including oral and written language in various forms and styles such 

as formal and informal language. As the researcher of language, we should keep doing the research 

of language that will be very significant for the development of scientific knowledge of language and 

the existence of the language itself. 
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PENGARUH MUSIK BERBAHASA INGGRIS TERHADAP PENGUASAAN 

KOSAKATA SISWA 

 

Ayu Melati Ningsih S.Pd. MS30 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berkenaan dengan peningkatan penguasaan kosakata siswa melalui mendengarkan 

musik dalam bahasa inggris. Rumusan masalahnya adalah berapa banyak kosakata yang ditemukan 

dalam musik berbahasa inggris? Dan apakah mendengarkan musik berbahasa inggris dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris siswa? Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kosakata apa yang ditemukan dalam musik berbahasa inggris. Dan apakah 

mendengarkan lagu berbahasa inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris 

siswa. Sample penelitian ini adalah dua puluh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Medan yang 

dipilih secara acak. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan test. Berdasarkan 

analisis data disimpulkan bahwa kegiatan siswa dalam mendengarkan musik berbahasa inggris 

memberikan konstribusi yang berguna dalam peningkatan kosakata siswa. 
 

I.  Pendahuluan 

1. 1. Latar Belakang. 

Brumfit (1991:1) menyatakan bahwa bahasa inggris adalah bahasa internasional dan media komunikasi 

yang paling luas, karena kedua jumlah dan wilayah geografis dari pembicara dan jumlah besar pembicara non 

aktif yang menggunakannya untuk bagian dari kontak internasional mereka. Bahasa inggris adalah bahasa 

yang pertama kali dituturkan di Inggris dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan diseluruh 

dunia. Bahasa inggris juga dituturkan sebagai bahasa pertama oleh mayoritas penduduk diberbagai negara. 

Dalam pembelajaran sehari-hari kemampuan yangbiasanya dilakukan adalah mendengarkan, berbicara, 

membaca dan menulis. Mendengarkan adalah salah satu proses kegiatan menerima bunyi bahasa yang 

dilakukan dengan sengaja. Mendengarkan juga merupakan proses merupakan proses penangkapan pesan atau 

gagasan yang disajikan melalui ujaran.  

 Sylado (1983:12) menyatakan bahwa musik adalah waktu yang memang untuk didengar. Musik 

merupakan wujud yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi 

rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakan hati para pendengarnya.  

Mediayang biasa digunakan untuk mendengarkan musik adalahbisa dari radio, komputer atau pun dari 

handphone. Dalam proses pembelajaran musik dapat merangsang otak. Deporter dan Hernacki (2011:74) 
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mengatakan bahwa dalam situasi otak kiri sedang bekerja,seperti mempelajari situasi baru, musik akan 

membangkitkan reaksi otak kanan yang intuitif dan kreatif sehingga masuknya dapat dipadukan dengan 

keseluruhan proses, otak kanan senderung untuk terganggu selama rapat,kuliah dan sebagainya yang 

merupakan penyabab mengapa seseorang itu melamun dan memperhatikan pemandangan ketika seeorang 

berniat untuk berkonsentrasi, memasang musik adalah cara efektif untuk menyibukan otak kanan ketika 

sedang berkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas otak kiri. Banyak para siswa yang jenuh dengan pelajaran 

pelajaran yang memungkinkan untuk mereka berpikir keras. Kondisi seperti ini lah yang terjadi pada siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah. Berdasarkan alasan diatas peneliti ingin melihat pengaruh mendengarkan 

musik berbahasa inggris terhadap kosakata siswa kelas VII SMP Muhammdaiyah. 

 

2.  Perumusan Masalah 

Dalam penyusunan penelitian ini ada beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Kosakata apa yang ditemukan dalam mendegarkan musik berbahasa inggris? 

2. Apakah mendengarkan musik berbahasa inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 

inggris siswa? 
 

3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya 

penelitian sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.Berdasarkan 

pendapat di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui seberapa banyak kosakata yang dapat ditemukan oleh siswa SMP 

Muhammadiyah dalam mendengarkan musik berbahasa inggris. 

2. Untuk mengetahui apakah mendengarkan bahasa inggris dapat meningkatkan penguasaan bahasa 

inggris siswa. 
 

4.  Target Luaran 

Hasil penelitian ini dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah (ISSN) dan prosising. 
 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat. Waktu Penelitian 

dilaksanakan Mei – Desember 2015. 

2.2. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksud untuk 

menjelaskan fenomena atau karakteristik individual. Menurut Sugiyono (2003: 11)Penelitian diskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang 

dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif ini bersifat kuantitatif. Kuantitatif bertujuan untuk 

menjelaskan, meramal dan meramal fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. 

2.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2013: 117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya.  Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah jumlah 

keseluruhan objek yang akan diteliti sedangkan sampel adalah jumlah keseluruhan atau sebagian dari populasi. 

Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Muhammadiyah 61 Tanjung 

Selamat. Total sampel yang digunakan adalah 20 siswa yang diambil dari populasi melalui penerapan random. 

Ini maksudkan, jika contoh adalah random yang semua itu kemungkinan contoh dari 20 siswa sama dalam 

penyeleksian. 

Arikunto (2002:112) mengatakan bahwa jika populasi 100 atau kurang, lebih baik ambil populasi 

yang satu sampel. Jika populasi lebih dari 100, maka peneliti bisa mengambil 10-15% atau 20-25% atau lebih 

dari 25% populasi berdasarkan kemampuan peneliti. 

2.4. Instrument Penelitian 

Peneliti, menggunakan instrument angket dan tes kosakata 

1. Kuesioner 

Angket adalah pertanyaan atau statmen yang digunakan untuk pengambilan informasi dari 

tanggapan tentang pengetahuan .Angket dalam penelitian ini digunakan pengukuran kegiatan 

siswa dalam mendengarkan musik berbahasa inggris.  
 

2. Tes Kosakata 

Instrument kedua digunakan peneliti ini untuk mengetes kosakata. Yaitu dengan memberikan sebuah lagu 

yang berjudul “if you’re happy and you know it lalu mendengarkannya kemudian siswa di menuliskan 

kosakata yang ada pada lagu tersebut.   

2.5. Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (2002:197) menyatakan bahwa ada lima metode pengumpulan data. Yaitu metode angket, 

wawancara, obserpasi, tes dan documentasi. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode angket dan 

tes.  

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa langkah. Pertama menyusun angket. 

Kedua angket percobaan dengan  membutuhkan  perbaikan. Yang ketiga langkah pengumpulan dan  

menganalisa validasi dan reliability. Keempat mendistribusikan angket kepada siswa dan mengumpulkannya. 

Dan yang kelima adalah mengambil skor dari tes kosakata dan terakhir mengkomputing data.  

2.6 Analisis Data 

 Data kuantitatif didapat dari nilai hasil tes awal, nilai hasil tes akhir dan kuesioner. Kedua data tersebut 

dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif dianalisis untuk mendapatkan hasil sejauh manakah peningkatan 

penguasaan kosakata siswa dengan membandingkan hasil dari tes awal dengan hasil dari tes akhir. Nilai rata-

rata yang diperoleh siswa dari tes awal dibandingkan dengan nilai rata-rata pada tes akhir. Nilai rata-rata siswa 

menunjukkan tingkat penguasaan kosakata siswa. Hasil tes akhir lebih tinggi dari tes awal, berarti siswa 

dinyatakan mengalami peningkatan penguasaan kosakata atau mengalami peningkatan hasil belajar. Adapun 

cara untuk menganalisis hasil tes atau mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata menggunakan 

beberapa kriteria dari Hamalik (2001:120) Criterion Referenced Evaluation yang dijabarkan sebagai berikut.  

a. Nilai dari tiap siswa dihitung dengan menggunakan formula:  

X = Jumlah jawaban yang benar x 100  

              Jumlah pertanyaan  

Kemampuan siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

        Tabel 3.2 

   Kriteria Kemampuan Siswa 
No Skor % Tingkat Kemampuan 
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1  90% - 100%  Sangat baik (Excellent)  

2  80% - 89%  Baik (Good)  

3  65% - 79%  Cukup (Sufficient)  

4  55% - 64%  Tidak cukup (Insufficient)  

5  Kurang dari 55%  Sangat jelek (Poor)  
 

Penjelasan tingkat kemampuan siswa:  

1. Excellent = Kemampuan siswa yang mampu menjawab soal 90% - 100% benar.  

2. Good = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 80 % - 89% benar.  

3. Sufficient = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 65 % - 79% benar.  

4. Insufficeint = Kemampuan siswa yang mampu menjawab 55 % - 64% benar.  

5. Poor = Kemampuan siswa yang mampu menjawab benar kurang dari 55% 

2.7 Hipotesis Penelitian 

       Sesuai dengan tinjauan teori, kerangka berpikir dan rumusan masalah, maka    hipotesis penelitian ini 

adalah: 

1. Berapa banyak kosakata yang dapat ditemukan ketika mendegarkan musik berbahasa inggris? 

2. Apakah mendengarkan musik berbahasa Inggris dapat meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Inggris siswa? 
 

1. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1.1. Hasil Penelitian 

 Dari hasil mendengarkan lagu yang berjudul “if you’re happy and you know it” 

menunjukkan bahwa siswa SMP Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat 80% lebih tertarik 

menggunakan musik berbahasa inggris untuk meningkatkan  penguasaan kosakata. Mendengarkan 

musik merupakan salah satu wahana belajar yang sangat menyenangkan dan dari segi psikologi 

dapat menambah daya ingat seseorang. Pengaruh musik berbahasa inggris dapat meningkatkan 

penguasaan kosakata siswa. 20 siswa yang mengikuti tes kosakata, dengan cara mendengarkan dan 

kemudian menuliskan kembali kosakata yanng mereka dengarkan sebelumnya untuk menunjukkan 

tingkat kemampuan penguasaan kosakata. 

1.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Dari hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosakata siswa di 

SMP Muhammadiyah 61 Tanjung selamat sangat baik. 

Gambar 5.1 Lirik lagu 

 

  Banyaknya lirik lagu yang terdapat pada lirik lagu “if you’re happy and you know it” , 12 

siswa yang dapat menuliskan 20 kata yang dapat mereka tuliskan. Berdasarkan analisis data diatas 

siswa yang dapat menuliskan 20 kata dari lirik lagu tersebut.berarti siswa tersebut mendapatkan 

tingkat kemampuan excelent (sangat baik), sedangkan 6 siswa yang hanya dapat menuliskan 15 kata 

mendapatkan tingkat kemampuan good (baik), dan sedangkan 2 orang lainnya hanya mendapatkan 

10 kata mendapatkan tingkat kemampuan sufficient (cukup).  

Gambar 5.2 
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Persentase tingkat kemampuan siswa 

 

Dari gambar persentase diatas menunjukkan bahwa dengan musik, siswa lebih tertarik 

belajar bahasa inggris dan dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris. selain itu 

dengan musik belajar jadi lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan daya ingat siswa. 

2. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis data diatas bahwa dengan menggunakan musik berbahasa inggris siswa SMP 

Muhammadiyah 61 Tanjung Selamat dapat meninggkatkan penguasaan kosakata. Oleh karena itu musik 

merupakan salah satu media penunjang pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk meninggkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa inggris. Dari hasil tes jumlah 

kosakata yang berikan berjumlah 20 kosakata, jawaban yang tertinggi berjumlah 20 kosakata dan 

terendah  10 kosakata. Itu menunjukan bahwa ketertarikan siswa belajar bahasa inggris dengan 

menggunakan media musik sebagai peningkatan penguasaan kosakata.  
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI SISWA KELAS VIII MTS. NEGERI 

TAKENGON II T.A. 2015-2016 MELALUI PENGGUNAAN METODE 

PEMBELAJARAN LANGSUNG 
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ABSTRAK 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah proses penerapan metode 

pembelajaran langsung dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi oleh siswa kelas VIII MTs. 

Negeri Takengon II Tahun Pembelajaran 2015-2016?; 2) bagaimanakah peningkatan kemampuan 

menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II melalui penggunaan metode pembelajaran 

langsung?. Tujuan dalam penelitian ini adalah:  1) untuk mengetahui proses penerapan metode 

pembelajaran langsung dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi oleh siswa kelas VIII MTs. 

Negeri Takengon II Tahun Pembelajaran 2015-2016; 2) untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II melalui penggunaan metode pembelajaran 

langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang peningkatan kemampuan menulis puisi 

siswa melalui metode pembelajaran langsung pada siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II T.A. 

2015-2016. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II T.A. 2015-

2016 yang berjumlah 40 orang. Objek dalam penelitian ini adalah hasil kemampuan menulis puisi 

siswa. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah essai tes. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran langsung hasil kemampuan 

menulis puisi siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III, melalui rata-rata 

kemampuan menulis puisi siswa yaitu tes hasil belajar I, II dan III. Dari siklus I ke siklus II 

kemampuan menulis puisi siswa meningkat dari 64 menjadi 72.5, demikian juga dari siklus II ke 

siklus III meningkat dari 72.5 menjadi 83.16. Demikian juga dengan ketuntasan belajar siswa pada 

siklus I siswa yang tuntas belajar sebesar 47.5%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan 

belajar berada pada kriteria kurang. Kemudian naik menjadi 72.5% pada siklus II. Pada siklus III 

ketuntasan belajar sudah mencapai 87,5%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan 

belajar berada pada kriteria baik.  Dengan demikian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat 

diterima kebenarannya. 

Kata Kunci: Metode pembelajaran langsung, Kemampuan, Menulis Puisi 

Pendahuluan 

 Menulis merupakan suatu proses. Oleh karena itu, menulis harus mengalami tahap prakarsa, 

tahap pelanjutan, tahap revisi, dan tahap pengakhiran. Dalam tahap prakarsa, sebelum penulis 

menulis, harus mencari ide yang akan dituangkan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelanjutan, 

yaitu penulis mulai mengembangkan idenya. Setelah selesai mengembangkan, ide harus direvisi 

karena sebagai seorang manusia tidak lepas akan kesalahan. Setelah tulisan itu direvisi, maka ada 

tahap pengakhiran, atau tahap penyelesaian yaitu tahap selesai yang siap untuk dipublikasikan. 

Apabila tahap-tahap tersebut dilaksanakan secara sistematik, maka hasil menulis seseorang akan 

lebih baik. 

 Pembelajaran menulis baik menulis kreatif maupun nonkreatif sudah ada sejak sekolah dasar. 

Oleh karena itu seharusnya siswa sudah pandai menulis. Di samping itu dalam kurikulum pun 

diajarkan menulis kreatif dan menulis non kreatif. Namun realitanya siswa masih merasa kesulitan 

dalam hal menulis khususnya pada menulis kreatif yaitu menulis puisi. Pelajaran menulis tidak 

hanya mempelajari bahasa saja tetapi juga mempelajari tentang sastra. Pengajaran sastra 

direncanakan untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Pengalaman sastra itu terwujud 

dari apa yang diketahui dan dirasakan oleh siswa yang berupa sensasi, emosi, dan gagasan-gagasan. 

Saat pengajaran berlangsung siswa harus diikut sertakan dalam pemecahan masalah sehingga siswa 

menjadi lebih aktif dan kreatif, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  
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 Pembelajaran sastra di sekolah melatih anak didik untuk menanamkan rasa cinta sastra, 

sehingga kelak setelah anak didik itu dewasa, dewasa pula ia dalam kemampuan menangkap 

(apresiasi) dan kemampuan menilai hasil-hasil sastra. Dengan demikian pengajaran sastra tidak 

hanya mempunyai aspek-aspek latihan teori dan praktek, tetapi mempunyai nilai pembentukan watak 

dan sikap, di samping adanya unsur-unsur kesenangan dan kenikmatan artistik (Situmorang, 2009: 

25).  

 Kegiatan bersastra juga mengasah kemampuan siswa untuk memahami pikiran, perasaan, 

dan pendapat yang disampaikan oleh orang lain melalui bahasa. Salah satu tujuan pengajaran 

kesusastraan ialah menanamkan apresiasi seni pada anak didik. Dengan mengapresiasi sastra, siswa 

dapat secara langsung menikmati sebuah karya sastra, dari teori-teori tentang sastra sampai 

penerapan teori tersebut untuk memahami sebuah karya sastra.  

 Salah satu cara untuk mengembangkan apresiasi sastra pada anak didik ialah dengan 

pembelajaran puisi. Pembelajaran puisi merupakan kegiatan bersastra yang berisi luapan 

ekspresipikiran, gagasan, dan pengalaman hidup dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna dan 

unsur estetis puisi. Pembelajaran puisi di sekolah bertujuan untuk menanamkan rasa peka terhadap 

hasil seni sastra, agar anak didik mendapatkan rasa keharuan yang diperoleh dari apresiasi puisi. 

Selain itu, pembelajaran puisi di sekolah sangat penting dan berguna bagi siswa karena dapat 

membantu siswa agar menjadi manusia yang simpatik dan pemikir.  

 Menulis puisi berarti mengungkapkan suatu kehidupan dalam medium bahasa yang harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu  sesuai dengan norma-norma estetis puisi. Untuk mencapai estetis 

ini diperlukan kemahiran dan kecakapan untuk menggunakan unsur-unsurnya hingga menghasilkan 

paduan yang harmonis. Kemahiran dan kecakapan tersebut dapat diperoleh dengan rajinnya kita 

berlatih menulis sebuah puisi secara intensif (Situmorang, 2009:26). Dengan latihan yang intensif, 

seseorang akan memperoleh pengalaman bagaimana menggunakan daya pikir secara efektif, 

menguasai struktur bahasa dan kosakata secara meyakinkan. Latihan-latihan ini secara bertahap dan 

rutin akan meyakinkan seseorang melahirkan ide, pengetahuan, dan perasaan dalam bentuk bahasa 

yang baik dan logis sesuai dengan norma-norma estetis yang ingin dicapai.  

 Proses pembelajaran menulis puisi sangat memerlukan peran guru sebagai fasilitator, guru 

hendaknya mampu mengajarkan pengetahuan tentang sastra terutama puisi secara mendetail kepada 

siswa sebagai salah satu dasar mereka dalam kegiatan menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi 

juga akan dapat terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa. 

Selain itu cara guru dalam mengajar juga berpengaruh. Cara mengajar guru dalam mengajar puisi 

masih menggunakan cara tradisional seperti ceramah dan penugasan. Kebanyakan guru mengajarkan 

puisi hanya dari buku-buku sastra berupa kumpulan puisi ataupun contoh puisi. Guru juga jarang 

menggunakan teknik yang inovatif dalam pembelajaran sastra termasuk pembelajaran menulis puisi.  

 Teknik pembelajaran  merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Teknik pembelajaran  berfungsi untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Teknik merupakan salah satu sumber belajar yang mampu menyalurkan pesan atau 

informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Penyampaian informasi dapat melalui bahasa lisan dan tulisan 

yang didukung oleh penggunaan teknik atau alat bantu yang tepat. Dalam  proses pembelajaran  puisi 
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dibutuhkan penyampaian informasi yang tepat agar anak didik mampu menyerap ilmu yang 

terkandung di dalamnya secara akurat.  

 Berdasarkan hasil observasi, pada kelas VIII MTs Negeri Takengon II, rata-rata kemampuan 

menulis puisi siswa sangat rendah. Berdasarkan hasil ulangan harian siswa kelas VIII MTs. Negeri 

Takengon II, diketahui bahwa dari 32 siswa hanya 43,75% yang tuntas secara klasikal, sementara 

yang tidak tuntas yaitu sebesar 56,25%,dimana berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang ditetapkan oleh pihak sekolah adalah 75. Dari hasil tersebut, diketahui juga bahwa skor 

tertinggi kemampuan menulis puisi siswa yaitu 86,67 sementara skor terendah yaitu 33,33. 

 Berpedoman pada penjelasan di atas, maka dapat dibuat diagram ringkasan hasil observasi 

kemampuan menulis puisi siswa, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram Ringkasan Hasil Observasi Kemampuan Menulis Puisi 
 

 Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa dari 5 aspek penilaian kemampuan menulis 

puisi siswa diketahui rata-rata pada aspek tema yaitu 51,04, pada aspek diksi rata-rata yang 

diperoleh sebesar 66,67, pada aspek majas rata-rata yang diperoleh sebesar 62,50, pada aspek nada 

rata-rata yang diperoleh sebesar 75,00 dan pada aspek rasa rata-rata yang diperoleh sebesar 70,83. 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa dari 5 aspek penilaian kemampuan menulis puisi, terlihat 

bahwa aspek yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu pada aspek nada. 

Selanjutnya, berpedoman pada tabel di atas, maka ketuntasan klasikal siswa dapat dilihat pada 

diagram berikut ini: 

 
Diagram Ketuntasan Klasikal  

  

 Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa dari 32 siswa, hanya 14 siswa atau 43,75% 

yang tuntas secara klasikal dan 18 siswa atau 56,25% yang tidak tuntas atau tidak memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Rendahnya kemampuanmenulis puisi siswa kelas VIII MTs 

Negeri Takengon II, disebabkan oleh salah satu faktor utama, adalah yaitu teknik yangdigunakan 

dalam pembelajaran. Pada siswa kelas VIII MTs Negeri Takengon II pembelajaran 

puisimenggunakan metode ceramah, dengan cara siswa diberi ceramah tentang puisi.Padahal 

metode ceramah menuntut konsentrasi yang terus menerus, membatasipartisipasi siswa,sehingga 

siswa akan merasa jenuh dan bosan. Setelah itu siswadiberi tugas untuk membuat puisi, minggu 
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berikutnya tugas itu dikumpulkan.Dengan metode seperti itu siswa merasa tertekan, sehingga 

siswa sulit dalammenemukan ide, dan akhirnya siswa merasa kesulitan dalam menulis puisi. 

 Metode pembelajaran  yang semacam ini terkadang memberikan dampak kemalasan dan 

kurangnya aktivitas siswa untuk mengikuti pelajaran menulis puisi. Dapat dikatakan pembelajaran 

tersebut dianggap kurang variatif sehingga berdampak pada aktivitas siswa dalam menulis menjadi 

rendah dan secara tidak langsung akan mengakibatkan kemampuan menulis mereka pun menjadi 

rendah. Hal ini dibuktikan saat siswa diberitugas menulis puisi, hasilnya kurang maksimal, sedikit 

yang mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal yaitu nilai 75. Hasil yang kurang maksimal 

tersebut juga disebabkan oleh beberapa kendala yang muncul dari diri siswa sendiri. Kendala 

tersebut diantaranya adalah siswa kesulitan dalam menentukan dan menemukan ide, siswa 

kesulitan menentukan kata pertama dalam puisinya, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah 

didapat dalam bentuk puisi karena minimnya penguasaan kosakata, dan tidak terbiasanya siswa 

mengemukakan pikiran atau imajinasinya ke dalam bentuk puisi. Kendala-kendala tersebut 

mengakibatkan nilai menulis puisi siswa menjadi rendah, sehingga diperlukan perubahan dalam 

proses pembelajaran.  

 Salah satumetode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa 

yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran langsung (direct method). Metode pembelajaran 

ini menunjang proses belajar mengajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif 

dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola 

kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. 

 Metode pengajaran langsungmerupakan suatu model pengajaran yang bersifat teacher 

center, artinya peran atau tugas guru lebih dominan. Penerapan metode pembelajaran langsung 

(direct instruction) ini memiliki keuntungan dalam proses pembelajaran yaitu siswa memperoleh 

pengetahuan prosedural dan siswa mampu memahami pengetahuan deklaratif. Pada metode 

pengajaran pengajaran langsung terdapat lima fase yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, 

yaitu fase pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, fase kedua 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, fase ketiga membimbing pelatihan, fase 

keempat mengecek pemahaman dan memberi umpan balik, dan fase kelima memberikan 

kesimpulan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan (Depdiknas, 2006).  

 Penelitian dengan menggunakan metode langsung pernah dilakukan oleh Ike Sulistiyati 

Septiyani (2013) dengan judul: “Efektivitas Metode Langsung dengan Media Picture Power Point 

dalam Pembelajaran Pola Kalimat”. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 

adalah 87, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 74.70. Analisis tes berdasarkan tabel 

ttestdengan taraf kepercayaan 5% untuk N-2 (63-2) adalah 2.00, dan diperoleh nilai thitung= 4.80. 

Diketahui bahwa thitunglebih besar daripada ttabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode langsung dengan media picture power point efektif dalam meningkatkan 

penguasaan pola kalimat bahasa Jepang siswa kelas X SMA N 1 Singorojo. 

 Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asiyah Nur Hidayati (2012) dengan judul: 

“Efektivitas Model Pembelajaran Direct Instruction (Metode Langsung) terhadap Hasil Belajar 

Matematika”. Hasil penelitian ini thitung= 3,216, sedangkan ttable=1,671 Karena thitung> ttablemaka 

berarti rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan pembelajaran Direct 
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Instruction lebih tinggi dari rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. Berdasarkan data yang diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen = 77,774 dan nilai 

rata-rata kelas kontrol = 70,194, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Direct 

Instruction efektif terhadap hasil belajar matematika materi pokok himpunan peserta didik kelas 

VII semester II SMP Islam Miftahul Huda kabupaten Jepara tahun ajaran 2011-2012. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan para pendidik dapat menerapkan model pembelajaran Direct 

Instruction untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok lain yang sesuai. 

Pendidik juga diharapkan dapat mengembangkan kreativitas variasi pembelajarannya di kelas agar 

peserta didik semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa metode langsung sangat tepat 

digunakan dalam pembelajaran menulis puisi, karena melalui metode langsung, guru membantu 

siswa memperoleh pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan 

sesuatu, misalnya bagaimana cara menulis puisi yang baik, dan bagaimana pemahami suatu puisi 

yang sesuai baik. Guru juga membantu siswa untuk memahami pengetahuan deklaratif, yaitu 

pengetahuan tentang sesuatu (dapat diungkapkan dengan kata-kata), misalnya bagian-bagian puisi 

(Depdiknas, 2006). Maka, dengan penerapan metode pengajaran langsung anak didik diberikan 

pengetahuan tentang makna dari sesuatu dan bagaimana melakukan sesuatu, sehingga dapat 

memperbaiki hasil belajar anak didik.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian 

dengan judul: “Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas VIII MTs. Negeri Takengon 

II T.A. 2015-2016 Melalui Penggunaan Metode Pembelajaran Langsung” 

 

Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini   adalah :  

1. Untuk mengetahui proses penerapan metode pembelajaran langsung dalam meningkatkan kemampuan 

menulis puisi oleh siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II Tahun Pembelajaran 2015-2016. 

2. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II 

melalui penggunaan metode pembelajaran langsung. 

 

Tinjauan Pustaka 

Menulis  

 Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka 

sang penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis 

ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Dalam kehidupan modern ini jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu 

berlebihan bila kita katakan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau 

bangsa yang terpelajar. Sehubungan dengan hal ini ada seorang penulis yang mengatakan bahwa "menulis 

dipergunakan oleh orang terpelajar untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, melaporkan atau 

memberitahukan, dan mempengaruhi. Maksud serta tujuan seperti itu hanya dapat dicapai dengan baik oleh 

orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas, kejelasan ini tergantung 

pada pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat."  

 Pengertian menulis yang telah ditulis di atas diperkuat oleh pengertian menulis yang dikemukakan 

lado dalam Ahmadi yang dikutip oleh Subyantoro dan Hartono (2004:4) yang mengemukakan bahwa menulis 

adalah meletakkan atau mengatur simbol-simbol grafis yang menyatakan pemahaman suatu bahasa 
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sedemikian rupa sehingga orang lain dapat membaca simbol grafis itu sebagai bagian penyajian satuan-satuan 

ekspresi bahasa.  

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian menulis adalah keterampilan 

berbahasa yang dilakukan dengan cara meletakkan atau mengatur simbol-simbol grafis menjadi rangkaian 

bahasa yang bermakna dan berisi suatu pesan yang ingin disampaikan penulis.  
 

Menulis Puisi 

 Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra. Secara etimologis, katapuisi dalam bahasa 

Yunani berasal dari poesis yang artinya berati penciptaan.Dalam bahasa Indonesia (Melayu) 

dikenal istilah poezie (puisi), yaitu jenis sastra(genre) yang berpasangan dengan istilah prosa. 

Sementara dalam bahasa Inggrisada istilah poetry yang artinya adalah puisi (Pradopo, 2002: 306). 

 Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja olehpendidik untuk 

menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakansistem lingkungan dengan 

berbegai metode sehingga siswa dapat melakukankegiatan belajar secara efektif dan efisien dan 

dengan hasil yang optimal(Sugihartono, 2007: 81). Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakansuatu proses penyampaian ilmu pengetahuan sehingga siswa dapat belajar secaraefektif 

untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 

 Dalam hai ini pembelajaran dimaksudkan pada pembelajaran menulispuisi. Pembelajaran 

menulis puisi merupakan penyampaian informasi tentang teori-teoripenulisan puisi dengan tujuan 

siswa akan memiliki kemampuan menulis puisiyang baik. Pembelajaran menulis puisi memiliki 

fungsi untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

mutukehidupan manusia. 

 Pembelajaran menulis puisi dalam penelitian ini adalah pembelajaranmenulis puisi pada 

siswa kelas VIIIMTs. Negeri Takengon II. Pembelajaran menulis puisidalam standar isi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan kelas VIII meliputi mengungkapkan keindahan alam dan 

pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. Kompetensi dasar yang terkait adalah menulis 

kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami. 

 Dalam kegiatan pembelajaran menulis puisi siswa dituntut untuk dapat menentukan topik 

yang berhubungan dengan pengalaman yang pernah terjadi, menemukan gagasan dalam peristiwa 

tersebut, dan merangkainya ke dalam bentuk puisi dengan memperhatikan pilihan kata, gaya 

bahasa, rima, pengimajian, isi, dan amanat. 

 Puisi termasuk salah satu genre sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair, mengandung 

rima dan irama, serta diungkapkan dalam pilihan kata yang cermat dan tepat. Ciri-ciri puisi dapat 

dilihat dari bahasa yang digunakan serta wujud puisi tersebut. Bahasanya mengandung rima, 

irama, dan kiasan. Wujud puisi dapat dilihat dari bentuknya yang berlarik membentuk bait, letak 

tertata, dan tidak mementingkan ejaan. Mengenal puisi dapat juga membedakan wujudnya dengan 

membandingkan dari prosa. Ada empat unsur yang merupakan hakikat puisi, yaitu: tema, perasaan 

penyair, nada puisi, serta amanat. 

 Namun sebenarnya puisi-puisi seperti yang ditulis oleh penyair-penyair tersebut  (baik 

penyair jaman dulu maupun kontemporer) bukanlah sesuatu yang haram dilakukan. Karena puisi 

memiliki ketidak terbatasan dan keamat bebasan dalam pemilihan kata dan bentuk puisi yang 

disebut Lisensia Puitika. Lisensia Puitika hanyalah sebuah ciri khas dan keistimewaan puisi yang 
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tidak dimiliki oleh jenis karya sastra lain, yang dapat menjadi sarana pengungkapan emosi, pikiran, 

dan pendapat penyair secara radikal. 

 Puisi merupakan salah satu genre sastra. Pengertian puisi sungguh beragam dan masih 

sering dipertanyakan. Beberapa ahli sastra merumuskan pengertian puisi dengan menggunakan 

berbagai pendekatan. Padahal, satu pendekatan saja tidak mungkin mencakup seluruh aspek yang 

terdapat dalam puisi. Oleh karena itu, wajar jika satu pengertian yang dikemukakan seorang ahli 

berbeda dengan pengertian yang dilontarkan oleh ahli yang lain.  
 

Metode Pembelajaran Langsung 

 Metode pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang 

diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai 

dengan lebih efektif dan efisien. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas disebut model pembelajaran 

jika:  

a) Ada kajian ilmiah tentang penemunya.  

b) Ada tujuannya.  

c) Ada tingkah laku yang spesifik dan ada kondisi spesifik yang diperlukan agar tindakan atau kegiatan 

pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif. (Suyitno, 2006: 1) 

 Metode pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses belajar mengajar peserta didik yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat 

diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. (Trianto, 2010: 29) 

 Menurut para pakar teori belajar, pengetahuan deklaratif (dapat diungkap dengan kata-kata) 

adalah pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan 

tentang bagaimana melakukan sesuatu. Adapun ciri-ciri model pengajaran langsung adalah sebagai 

berikut: 

a) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada peserta didik termasuk prosedur penilaian 

belajar  

b) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran  

c) Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran 

tertentu dapat berlangsung dengan berhasil  

 Modelling merupakan pendekatan utama dalam pembelajaran langsung. Modelling berarti 

mendemonstrasikan suatu prosedur kepada peserta didik. Modelling mengikuti urut-urutan sebagai 

berikut:  

a) Guru mendemonstrasikan perilaku yang hendak dicapai sebagai hasil belajar.  

b) Perilaku itu dikaitkan dengan perilaku-perilaku lain yang sudah dimiliki peserta didik.  

c) Guru mendemonstrasikan berbagai bagian perilaku tersebut dengan cara jelas, terstruktur 

dan berurutan disertai penjelasan mengenai apa yang dikerjakannya setelah setiap langkah 

selesai dikerjakan.  

d) Peserta didik perlu mengingat langkah-langkah yang dilihatnya dan kemudian 

menirukannya. (Suprijono, 2010: 47) 

Metode Penelitian 

Disain Penelitian 
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 Penelitian ini adalah penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dengan memberikan 

perlakuan pada siswa dengan menggunakan teknik pembelajaran probing. Dalam hal ini, sesuai 

dengan rencana penelitian, penulis akan melakukan siklus kegiatan sampai peningkayan terjadi, 

peneliti merencanakan tiga siklus 
 

Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang sangat menentukan dalam suatu 

penelitian. Kesalahan dalam melakukan pengumpulan data akan menyebabkan tidak akuratnya 

data penelitian yang akan menyebabkan kesimpulan yang dibuat akan mengalami kesalahan. 

Untuk itu pengumpulan data memerlukan perencanaan yang matang dan teliti.Adapun langkah-

langkah yang ditempuh penulis dalam pengumpulan data ini yaitu : 

1. Observasi langsung ke lapangan ditempat peneliti mengadakan penelitian. 

2. Kemudian peneliti meminta izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian di sekolah yang 

dipimpinnya.  

3. Setelah mendapatkan izin, kemudian peneliti masuk ke dalam kelas dan menjelaskan tentang variabel 

yang akan diteliti.  

4. Setelah selesai menjelaskan, siswa disuruh untuk mengerjakan tes. 

5. Setelah selesai mengerjakan tes, lembar jawaban siswa dikumpulkan untuk kemudian dianalisis.   
 

Teknik Analisis Data 

 Data dalam penelitian ini dianalisis untuk mengetahui tingkat aktivitas siswa dan 

peningkatan hasil belajar menulis puisi dengan menggunakan metode pembelajaran langsung.Data 

yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus penelitian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat kecendrungan yang terjadi 

dalam kegiatan pembelajaran kemudian di olah dengan teknik analisis. 

1. Menghitung Tingkat Aktivitas siswa 

 Setelah dilihat peningkatan aktivitas siswa pada tiap pertemuan,kemudian dicari rata-rata 

tiap siswa. Dari rata-rata tersebut di olah berdasarkan persentase. Menurut Nurkancana (dalam 

Roestiyati,2005:78) dengan ketentuan sebagai berikut: 

A = Sangat baik  : 86% - 100% 

B = Baik  : 71% - 85% 

C = Cukup  : 56% - 70% 

D = Kurang   : 41% - 55%  

E = Sangat kurang :  0%  - 40% 

 Setelah itu dapat dilihat peningkatan aktivitas siswa yaitu meningkatnya jumlah siswa yang 

aktif belajar, meningkatnya jumlah siswa yang bertanya dan menjawab, dan meningkatnya jumlah 

siswa yang saling berinteraksi membahas materi pembelajaran. 
 

2. Menghitung Tingkat Hasil Belajar Siswa 

 Tingkat penguasaan siswa diproleh berdasarkan hasil belajar siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran langsung. Hasil belajar tersebut diproleh berdasarkan 

nilai rata-rata dari THB I, THB II dan THB III. Nilai pada THB I merupakan hasil belajar siswa 

selama pembelajaran di siklus I, THB II merupakan hasil belajar siswa pada siklus II, dan THB III 

merupakan hasil belajar siswa di siklus III. Kemudian nilai rata-rata yang diproleh di siklus I akan 
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dibandingkan dengan nilai rata-rata disiklus  II dan III. Maka nilai-nilai setiap siswa akan di olah 

menggunakan teknik persentase berdasarkan kategori tingkat penguasaan siswa untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat penguasaan siswa selama proses belajar mengajar jigsaw berlangsung.  

 Untuk menentukan daya serap siswa secara individual digunakan rumus sebagai  berikut: 

%100x
maksimumSkor

siswadiprolehyangSkor
PDS   

Dengan: 

PDS = persentase daya serap 

Kriteria:  

0% ≤ PDS < 74% disebut tidak tuntas 

75% ≤ PDS ≤ 100% disebut tuntas 

 Dari uraian di atas dapat diketahui siswa yang tidak tuntas belajar dan siswa yang tuntas 

belajar secara individual. Selanjutnya dapat diketahui apakah ketuntasan belajar secara klasikal 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

%100
%75

x
nkeseluruhasiswaBanyaknya

PDSyangsiswaBanyaknya
PKK


  

Dengan: 

PKK  =  Persentase Ketuntasan Klasikal 

 Menurut Nurkencana (dalam Roestiyati,2005:193) menyatakan bahwa: “…….Berdasarkan 

kriteria ketuntasan belajar, jika dilihat telah tercapai 85% siswa yang telah mencapai persentase 

penilaian hasil belajar ≥ 75%, maka ketuntasan belajar secara klasikal telah tercapai. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Melalui pembelajaran kontekstual terjadi peningkatan motivasi belajar siswa pada materi 

membaca pemahaman teks di kelas VIII MTs. Negeri Takengon II T.A. 2015-2016dilihat 

berdasarkan tes kemampuan menulis puisi yang terdiri dari tiga tes yaitu tes hasil belajar I, II dan 

III. Kemudian mengenai hasil kemampuan menulis puisi dan persentase ketuntasan belajar siswa 

dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut: 

 

 

 

 

 

Hasil Kemampuan Menulis Siswa dan Ketuntasan Belajar Siswa dari  

Siklus I S/D Siklus III 

 
Keterangan Siklus I  Siklus II Siklus III 

Rata-rata 64 72.5 83.16 

Ketuntasan 47.5% 75% 87.5% 

 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan peningkatan kemampuan menulis puisi siswa dan 

ketuntasan belajar dari siklus I sampai siklus III, melalui rata-rata kemampuan menulis puisi siswa 

yaitu tes hasil belajar I, II dan III. Dari siklus I ke siklus II kemampuan menulis puisi siswa 

meningkat dari 64 menjadi 72.5 naik sebesar 8.5, demikian juga dari siklus II ke siklus III 

meningkat dari 72.5 menjadi 83.16 naik lagi sebesar 10.66. Secara logis dari siklus I ke siklus III 

naik sebesar 19.6. 

 Demikian juga dengan ketuntasan belajar siswa pada siklus I siswa yang tuntas belajar 

sebesar 47.5%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria 



5728 

 

kurang. Kemudian naik menjadi 72.5% pada siklus II. Pada siklus III ketuntasan belajar sudah 

mencapai 87,5%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria 

baik.  Keadaan ini sudah menjadi target dalam penelitian ini. Dari tabel di atas, peningkatan 

kemampuan menulis puisi siswa dari siklus I sampai dengan siklus III dapat digambarkan dalam 

bentuk grafik sebagai berikut :  

 
Grafik Kemampuan Menulis Puisi dan Ketuntasan Belajar Siswa dari Siklus I sampai 

dengan Siklus III 

 Berdasarkan grafik di atas, disimpulkan bahwa metode pembelajaran langsung dapat 

meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon IITahun 

Pembelajaran 2015-2016, dengan kata lain hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya. 

 Peningkatan aktivitas siswa pada materi menulis puisi melalui metode pembelajaran 

langsung di kelas VIII MTs. Negeri Takengon II dilihat berdasarkan hasil observasi. Pada siklus 1 

persentase siswa yang melakukan aktivitas sebesar 56,78% (setara 22 orang)  jika dibandingkan 

dengan kriteria taraf keberhasilan tindakan, maka ternyata rataan siswa yang melakukan aktivitas 

berada pada kriteria cukup. Pada siklus II meningkat menjadi 75,71% (setara 30 orang), jika 

dibandingkan dengan kriteria taraf keberhasilan tindakan, maka rataan siswa yang melakukan 

aktivitas berada pada kriteria cukup, sedangkan pada siklus III, rataan skor aktivitas siswa 

meningkat menjadi 87,85% (setara 32 orang) yang jika dibandingkan dengan kriteria taraf 

keberhasilan tindakan, maka ternyata rataan siswa yang melakukan aktivitas sebesar 87,85% 

berada pada kriteria baik.  

 Secara umumnya aktivitas siswa terus meningkat pada setiap akhir siklus. Dapat dilihat 

dari persentase aktivitas siswa tiap siklus pada tabel dan grafik dibawah ini: 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa dari Siklus I Sampai dengan Siklus III 

 

Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

Aktivitas siswa 159 212 246 

Ideal 280 280 280 

Persentase 56,78% 75,71% 87,85% 

 

 
 

Grafik Peningkatan Aktivitas Siswa dari Siklus I sampai dengan Siklus III 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan aktivitas siswa terhadap pelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada materi menulis puisi. Dengan rincian dari tabel di atas, menggambarkan 

kesungguhan guru dalam mengelola pembelajaran, dengan meningkatnya aktivitas siswa yang 

rendah pada siklus I menjadi tinggi di siklus III. 

 Berdasarkan keadaan aktivitas siswa yang ternyata meningkat dari siklus I ke siklus III, 

maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa dalam penyajian materi menulis puisi melalui 

metode pembelajaran langsung di kelas VIII MTs. Negeri Takengon IIT.A. 2015-2016dapat 

ditingkatkan. Hal ini menunjukan keberhasilan guru yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam 

penggunaan metode pembelajaran langsung pada materi menulis puisi.  

 

Simpulan Dan Saran 

Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu dapatlah 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon II dengan menggunakan metode 

pembelajaran langsung mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III, melalui rata-rata 

kemampuan menulis puisi siswa yaitu tes hasil belajar I, II dan III. Dari siklus I ke siklus II kemampuan 

menulis puisi siswa meningkat dari 64 menjadi 72.5 naik sebesar 8.5, demikian juga dari siklus II ke siklus 

III meningkat dari 72.5 menjadi 83.16 naik lagi sebesar 10.66. Secara logis dari siklus I ke siklus III naik 

sebesar 19.6. Demikian juga dengan ketuntasan belajar siswa pada siklus I siswa yang tuntas belajar 

sebesar 47.5%, jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria kurang. 

Kemudian naik menjadi 72.5% pada siklus II. Pada siklus III ketuntasan belajar sudah mencapai 87,5%, 

jika dibandingkan dengan kriteria taraf ketuntasan belajar berada pada kriteria baik.   

2. Proses penerapan metode pembelajaran langsungdalam peningkatan kemampuan menulis puisi oleh siswa 

kelas VIII MTs. Negeri Takengon IIT.A. 2015-2016 berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari hasil 

observasi aktivitas siswa, dimana pada siklus 1 persentase siswa yang melakukan aktivitas sebesar 56,78% 

(setara 22 orang)  jika dibandingkan dengan kriteria taraf keberhasilan tindakan, maka ternyata rataan 

siswa yang melakukan aktivitas berada pada kriteria cukup. Pada siklus II meningkat menjadi 75,71% 

(setara 30 orang), jika dibandingkan dengan kriteria taraf keberhasilan tindakan, maka rataan siswa yang 

melakukan aktivitas berada pada kriteria cukup, sedangkan pada siklus III, rataan skor aktivitas siswa 

meningkat menjadi 87,85% (setara 32 orang) yang jika dibandingkan dengan kriteria taraf keberhasilan 

tindakan, maka ternyata rataan siswa yang melakukan aktivitas sebesar 87,85% berada pada kriteria baik. 
 

 

Saran  

 Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian di atas maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru diharapkan agar dapat menggunakan metode pembelajaran langsungdalam 

membelajarkan kemampuan menulis puisi siswa kelas VIII MTs. Negeri Takengon IIkarena 

ternyata dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa.  

2. Bagi siswa diharapkan agar lebih giat lagi dalam belajar, khususnya pada materi menulis puisi 

sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat lebih meningkat lagi.   

3. Kepala sekolah dapat melaksanakan lokakarya model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang berlaku. 
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