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PENGARUH ARUS KAS OPERASI TERHADAP LIKUIDITAS

Dedi Irawan Zebua, SE., M.Si1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap likuditas pada PT. Sedar
Abadi Jaya 2012 – 2017. Penelitian ini dilakukan pada PT. Sedar Abadi Jaya, Kecamatan Gunung Sitoli.
Penelitian ini dilakukan berlangsung mulai bulan Mei hingga Juli 2019. Metode sampling yang digunakan adalah
sampel jenuh yaitu sampel yang menggunakan semua populasi yang ada, sedangkan populasi penelitian ini
adalah laporan keuangan pada PT. Sedar Abadi Jaya mulai tahun 2012 – 2018. Variabel bebas (X) terdiri dari
Arus Kas Operasi (X) dalam penelitian ini adalah arus kas yang diperoleh dari aktivitas perusahaan dalam
menjual barang atau jasa. Secara umum arus kas operasi diharapkan hasilnya positif, sedangkan variabel terikat
(Y) adalah likuiditas dalam hal ini yang digunakan adalah Current ratio atau rasio lancar merupakan ukuran
yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Analisis data
dilakukan dengan analisis linier sederhana dengan nodel regresi linier.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan PT. Sedar Abadi Jaya.

Kata kunci : arus kas operasi dan likuiditas

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian, laporan keuangan merupakan suatu media penting dalam proses pengambilan

keputusan ekonomis, sehingga dalam menjalankan suatu usaha perusahaan harus menyusun laporan keuangan

yang menggambarkan segala transaksi yang terjadi di perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat dimanfaatkan

oleh pihak manajemen untuk menentukan langkah yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pada

prinsipnya laporan keuangan merupakan informasi yang dapat membantu manajer, kreditur, dan investor dalam

menginterpretasikan keadaan kinerja suatu perusahaan.

Informasi tentang arus kas yang dianggarkan dapat menghasilkan informasi yang relevan, karena dari

aliran kas ini dapat diketahui kebutuhan untuk operasi perusahaan dari sumber penerimanya. Selain itu manfaat

informasi arus kas pun sangat penting bagi para investor dan kreditor untuk memprediksi kinerja perusahaan,

sehingga dengan demikian manajer keuangan dapat mengalokasikan dana untuk investasi. Mengingat banyaknya

penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola, maka diperlukan suatu daftar yang memuat semua arus kas masuk

(cash inflow) dan arus kas keluar (cash outflow) yang disajikan dalam bentuk laporan arus kas (cash flow

statement). Laporan arus kas dapat digunakan sebagai dasar menaksir kebutuhan dimasa yang akan datang,

sedangkan bagi para kreditor atau investor dengan adanya laporan arus kas akan dapat menilai kemampuan

perusahaan dalam membayar bunga atau mengembalikannya.

Jika kinerja manajemen arus kas yang menurun mengakibatkan dana atau uang yang terdapat dalam kas

banyak atau berlebih, hal ini menunjukan bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas yang dimiliki

oleh perusahaan. Selain itu arus kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat

1 Dosen Tetap IKIP Gunung Sitoli
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likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya, ini

berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

Salah satu bentuk modal yang tersedia di perusahaan yaitu arus kas. Arus kas juga bisa menunjukkan

efektif atau tidaknya suatu perusahaan dalam mengelola dana, sebab suatu laporan yang merinci arus dana sangat

penting bagi perusahaan, dengan demikian dapat diketahui bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan

dana. Arus kas dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara

kas.

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah

kegiatan operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, atau dapat

dikatakan mampu menawarkan likuiditas bagi perusahaan, sebab arus kas operasi dapat membantu para pengguna

laporan keuangan untuk menilai likuiditas, dimana likuiditas merupakan kedekatan aktiva dan kewajiban pada

arus kas operasi. Arus kas operasi dapat memberikan informasi tentang perubahan struktur keuangan salah

satunya likuiditas. Perusahaan harus menemukan formula yang sesuai tentang bagaimana mengelola arus kas

untuk memastikan bahwa kewajibannya dapat dilunasi dengan cepat sebelum tiba masa jatuh tempo, terlebih

kewajiban jangka pendek, karena rentang waktu bagi perusahaan untuk membayar utangnya relatif cepat. Salah

satunya dengan menggunakan indikator dalam mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu dengan

menggunakan rasio likuiditas (liquidity ratio). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan perusahaan

mengalami banyak kerugian, diantaranya tidak terpenuhinya kewajiban kepada kreditor, dapat mengurangi

kebebasan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan atau melakukan kebijakan, kerugian atas kesempatan

mendapatkan keuntungan dari diskon, bahkan dapat mengarahkan perusahaan kepada kebangkrutan.

Arus kas operasi merupakan aktiva yang paling likuid serta menawarkan likuiditas bagi perusahaan, sebab

arus kas operasi dapat membantu para pengguna laporan keuangan menilai likuiditas, dimana likuiditas

merupakan kedekatan aktiva dan kewajiban pada arus kas operasi. Arus kas operasi dapat memberikan informasi

tentang perubahan struktur keuangan salah satunya likuiditas.

Salah satu bentuk modal yang tersedia di perusahaan yaitu arus kas. Arus kas juga bisa menunjukkan

efektif atau tidaknya suatu perusahaan dalam mengelola dana, sebab suatu laporan yang merinci arus dana sangat

penting bagi perusahaan, dengan demikian dapat diketahui bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan

dana. Arus kas dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara

kas. Arus kas operasi merupakan aktiva yang paling likuid serta menawarkan likuiditas bagi perusahaan, sebab

arus kas operasi dapat membantu para pengguna laporan keuangan menilai likuiditas, dimana likuiditas

merupakan kedekatan aktiva dan kewajiban pada arus kas operasi. Arus kas operasi dapat memberikan informasi

tentang perubahan struktur keuangan salah satunya likuiditas.

Likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu faktor penting karena likuiditas mencerminkan

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan kemampuan

untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Besar kecilnya arus kas suatu

perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar hutang-hutang yang harus segera dipenuhi.
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Selama ini kebanyakan perusahaan hanya memfokuskan diri pada laba perusahaan sehingga mengabaikan

satu hal, yaitu. Arus kas. Arus kas merupakan salah satu bagian penting dalam bidang keuangan yang membahas

tentang pergerakan dana masuk tunai ataupun keluar dari suatu kegiatan perusahaan. Arus kas dapat dilihat dari

laporan arus kas.

Kas merupakan salah satu jenis aset yang paling lancar, selain itu kas juga merupakan modal kerja yang

paling liquid dan dapat menentukan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Semakin tinggi jumlah kas yang dimiliki

oleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya.

Perusahaan umumnya memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan perusahaan dalam

jangka pendek yaitu untuk mendapatkan laba secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera

dipenuhi, selanjutnya berkaitan dengan masalah likuiditas ini perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban

keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan dalam keadaan liquid. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang

digunakan untuk menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio ini mengukur seberapa jauh aktiva

lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Current Ratio merupakan rasio yang

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin

tinggi Current Ratio suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya resiko yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Dengan semakin

kecilnya resiko yang ditanggung perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan minat para investor untuk

menananamkan dananya dalam perusahaan tersebut, sehingga investor lebih menyukai Current Ratio yang tinggi

dibandingkan Current Ratio yang rendah.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini maka dilakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Likuiditas”

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap likuditas pada PT. Sedar

Abadi Jaya 2012 – 2017.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sedar Abadi Jaya, Kecamatan Gunung Sitoli. Penelitian ini dilakukan

berlangsung mulai bulan Mei hingga Juli 2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah

berupa laporan yang berasal dari PT. Sedar Abadi Jaya Data penelitian ini merupakan gabungan antara time

series (deret waktu) dan satu waktu untuk suatu fenomena (cross section) selama kurun waktu 2012 sampai 2018.

Metode sampling yang digunakan adalah sampel jenuh yaitu sampel yang menggunakan semua populasi yang

ada, sedangkan populasi penelitian ini adalah laporan keuangan pada PT. Sedar Abadi Jaya mulai tahun 2012 –

2018.
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Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai atau

proksi/representasi dari construct yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran

yang lebih nyata mengenai fenomena. Definisi operasional merupakan penentuan construct sehingga menjadi

variabel yang dapat diukur dan menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan dalam mengoperasikan construct

sehingga memungkinkan peneliti yang sama atau mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik.

Menurut Sugiyono (2011: 60), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini terdiri dari varibabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Variabel bebas (X) terdiri dari Arus Kas Operasi (X) dalam penelitian ini adalah arus kas yang diperoleh

dari aktivitas perusahaan dalam menjual barang atau jasa. Secara umum arus kas operasi diharapkan hasilnya

positif, sedangkan variabel terikat (Y) adalah likuiditas dalam hal ini yang digunakan adalah Current ratio atau

rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi

kewajiban jangka pendek.

Analisis data dilakukan dengan analisis linier sederhana dengan model regresi linier

dirumuskan sebagai berikut :

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Likuiditas

X = Arus Kas Operasi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

2. Uraian Teoritis

2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang mengandung

pertanggungjawaban pengelola kegiatan operasi suatu perusahaan pada usaha yang telah lalu. Laporan keuangan

ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak

perusahaan. disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada

pihak-pihak luar perusahaan.

Menurut Munawir (2010 : 2) “Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan”. Menurut Kasmir (2012 : 7) “Laporan Keuangan

adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:2) laporan keuangan adalah: bagian dari proses

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misal sebagai laporan arus kas atau laporan

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan skedul dan informasi tambahan yang
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berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industry dan geografis serta perangkapan

pengaruh perubahan harga.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil proses

akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu yang

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan sebagai laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan perusahaan.

2.2. Pengertian Arus Kas Operasi

Prihadi (2012 : 205) mengatakan bahwa “Arus kas operasi adalah arus kas yang diperoleh dari aktivitas

perusahaan dalam menjual barang atau jasa. Secara umum arus kas operasi diharapkan hasilnya positif”.

Sedangkan menurut Prastowo (2011:34) pengertian aktivitas operasi adalah sebagai berikut: “Aktivitas operasi

adalah aktivitas penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas

investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi mencakup semua efek kas dari setiap transaksi atau

kejadian yang merupakan komponen penentuan laba bersih, seperti penerimaan kas dari penjualan barang

dagangan, pembayaran kas pembelian bahan kepada supplier, dan pembayaran gaji karyawan perusahaan.”

Berdasarkan pengertian arus kas operasi yang dikemukakan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa

arus kas operasi merupakan jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan

dan aktivitas lain yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan selama satu periode tertentu.

2.3. Likuiditas

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:205), likuiditas adalah: “Rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban

jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban

jangka pendek tersebut”.

Menurut Kasmir (2012:110), definisi likuiditas adalah: “Rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio

yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek”. Menurut Hanafi

dan Halim (2014: 37) likuiditas adalah “Rasio Likuiditas adalah kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan

dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya”.

Likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting yang harus dipertimbangkan

dalam mengambil keputusan, karena likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban keuangan. Maka perlu diperhatikan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Menurut Riyanto (2012 : 26)

“Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa

sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih”. Semakin likuid semakin besar kemungkinan

perusahaan membayar karyawan-karyawan, pemasok, dan para pemegang saham.

Dari definisi yang dijelaskan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Kasmir (2012:134-137) Ada beberapa jenis metode pengukuran rasio likuiditas, sebagai berikut:
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1. Rasio Lancar (Current Ratio)

2. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test)

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Current ratio atau rasio lancar merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui

kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan apakah tuntutan dari kreditur

jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi aktiva lancar dalam periode yang sama

dengan jatuh temponya utang. Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi masalah dalam

likuiditas. Sebaliknya suatu perusahaan yang memiliki rasio lancar terlalu tinggi juga kurang bagus, karena

menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan

(Hanafi dan Halim, 2014:202).

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban

jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh temp.

Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu

perusahaan. Penghitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan

total utang lancar (Kasmir, 2012:132).

2. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test)

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya paling rendah, sering mengalami

fluktuasi harga, dan sering menimbulkan kerugian jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio

cair (quick ratio), nilai persediaan dikeluarkan dari aktiva cair (Kasmir, 2012:135).

Quick Ratio atau Acid Test lebih baik dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya, karena dalam perhitungannya semua unsur-unsur persediaan dikurangkan atau

dianggap tidak digunakan untuk membayar utang jangka pendek (Mamduh dan Halim, 2014:202). Menurut

Kasmir (2012:136) menyatakan bahwa “Quick Ratio merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan

perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Menurut Kasmir (2012 : 138) bahwa rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat

ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank

(yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi

perusahaan untuk membayar utang- utang jangka pendeknya.

Indikator yang dipakai adalah rasio lancar. Alasannya, rasio lancar dapat mengukur seluruh total

kekayaan perusahaan dan jumlah uang Liquid yang tersedia dalam perusahaan baik untuk operasional maupun

untuk membayar hutang jangka pendek.
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Analisis deskriptif untuk setiap variabel pada penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan melihat

perkembangan arus kas operasi dan likuiditas perusahaan mulai tahun 2012 – 2018, sehingga dapat diketahui

besarnya besarnya arus kas operasi dan tingkat likuiditas perusahaan PT. Sedar Abadi Jaya. Jumlah arus kas dan

Current Ratio perusahaan PT. Sedar Abadi Jaya mulai tahun 2012 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Arus Kas Operasi dan Current Ratio Perusahaan PT. Sedar Abadi Jaya tahun 2012 – 2018 (Dalam

Rupiah)

Tahun
Arus Kas Operasi

(Rp)
Asset Lancar

(Rp)
Hutang Lancar

(Rp)
Current
Ratio

2012 55.075.647,38 166.129.185,50 94.947.408,75 1,78
2013 93.030.011,50 164.143.942,50 77.988.348,75 2,12
2014 61.938.902,75 177.429.550,00 114.545.326,50 1,55
2015 96.649.016,50 185.362.355,00 90.407.844,00 2,06
2016 107.354.531,00 182.243.994,63 85.793.980,00 2,23
2017 76.168.472,88 220.829.400,00 109.598.281,75 2,10
2018 79.059.169,50 283.552.540,00 142.356.833,75 1,96

Dari Tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa arus kas operasi, asset lancar dan hutang lancar mengalami

fluktuasi dari tahun ke tahun mulai tahun 2012 hingga tahun 2018. Arus kas operasi terbesar terdapat pada tahun

2016 dengan arus kas operasi sebesar Rp. 107.354.531,00, sedangkan arus kas operasi terkecil pada tahun 2012

sebesar Rp. 55.075.647,38.

Untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap likuiditas perusahaan dilakukan analisis regresi

linier sederhana dengan menggunakan SPSS 22.0 for windows seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Sederhana

Dari tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi pengaruh arus kas operasi terhadap likuditas

(Current Ratio) sebagai berikut:

Y = 0,810 + 0,000000014 X
Keterangan :

Y = Likuditas (CR)

X = Arus kas operasi

Berdasarkan Tabel 2 maka persamaan regresi linier sederhana menunjukkan bahwa koefisien X (arus kas

operasi) sebesar 0,000000014 yang menunjukkan hubungan positif terhadap likuditas (Y), artinya jika arus kas

operasi mengalami kenaikan sebesar 1 rupiah maka likuditas (CR) naik sebesar 0,000000014 %.
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Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis, dilakukan pengujian hubungan kausal

menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara

membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%, pengujian dua

sisi dan dk (n-k) maka diperoleh t-tabel = 1,771.

Untuk menguji pengaruh variabel arus kas operasi terhadap likuditas (Current Ratio) dilakukan dengan

membandingkan t-hitung sebesar 6,401 dan t-tabel 1,703 yang berarti t-hitung > t-tabel, sehingga dapat

disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuditas (Current Ratio).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi secara signifikan mempunyai

pengaruh positif terhadap Current Ratio perusahaan PT. Sedar Abadi Jaya, dengan demikian maka hipotesis H0

ditolak dan hipotesis H1 diterima.

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R² adalah antara 1 – 0. Nilai R² yang kecil atau mendekati nol berarti

kemampuan variasi variabel terikat terbatas. Jika nilai mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

Nilai yang dipergunakan dalam melihat koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah pada kolom

adjusted R square. Hal tersebut dikarenakan nilai adjusted R square tidak rentan pada penambahan variabel bebas.

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Besarnya nilai pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,612 atau

61,20 % yaitu persentase pengaruh arus kas operasi (X) terhadap Current Ratio (Y) adalah sebesar 61,20 %.

Sedangkan sisanya sebesar 38,8 %  dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti modal kerja,

perputaran kas, piutang, laba, beban produksi, hutang, pendapatan, beban usaha.

3.2. Pembahasan

Dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa peningkatan arus kas operasi sebesar 100 juta rupiah akan

meningkatkan likuditas (Current Ratio) sebesar 1,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan arus kas operasi

berpengaruh positif terhadap Current Ratio perusahaan. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa arus kas operasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuditas (Current Ratio).

Naiknya arus kas akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan likuiditas koperasi, apabila arus kas

meningkat maka likuiditas koperasi meningkat dan sebaliknya apabila arus kas menurun maka likuiditas koperasi

mengalami penurunan. Ini berarti arus kas sangat mempengaruhi tingkat likuiditas, dalam posisi arus kas yang

terus mengalami peningkatan akan menyebabkan koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional akan
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berjalan dengan baik, terutama dalam hal memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, disamping itu

koperasi akan mampu memenuhi permintaan permohonan kredit dari para anggotanya. Dengan pemberian kredit

yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap pendapatan atas bunga kredit yang dikumpulkan dari

anggota, keadaan ini menunjukkan kegiatan koperasi cukup baik. Sebaliknya apabila kondisi arus kas mengalami

penurunan maka keadaan tingkat likuiditas koperasi semakin menurun dan bahkan menjadi kurang likuid,

keadaan ini memungkinkan koperasi tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% sudah dianggap cukup

baik atau memuaskan pihak perusahaan. Jika dibandingkan dengan standar ini, maka tingkat rasio lancar (Current

Ratio) untuk PT. Sedar Abadi Jaya dapat dikatakan tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya saldo aktiva yang tidak

digunakan secara efektif oleh perusahaan, tetapi untuk tahun-tahun tertentu seperti tahun 2015 untuk triwulan III

dan IV dan pada tahun 2018 triwulan II dan III, perkembangan rasio lancar (Current Ratio) cenderung rendah,

namun masih dianggap likuid atau mampu menjamin kewajiban lancarnya yang telah jatuh tempo dengan aset

lancar yang tersedia. Penurunan nilai rasio ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah hutang lancar

perusahaan yang tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah aset lancar di sisi lain.

Arus kas operasi merupakan fungsi kas yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk membiayai

kegiatan operasional perusahaan juga membayar kewajiban perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa arus kas

operasi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (likuiditas). Tingkat

likuiditas tersebut dapat ditingkatkan apabila perusahaan mampu mengelola kas dengan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian ini arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap likuiditas (Current

Ratio), hal ini dikarenakan kewajiban lancar perusahaan yang selalu diikuti dengan arus kas operasi bernilai

positif yang baik dan cukup untuk menutupi kewajiban lancar perusahaan dari tahun ke tahun. Arus kas operasi

perusahaan yang bernilai positif berarti perusahaan lebih banyak melakukan transaksi penerimaan kas daripada

pengeluaran kas dan telah mengelola manajemen keuangannya secara efektif khususnya dalam mengelola arus kas

operasi yang berhubungan langsung dengan saldo asset lancar yang merupakan salah satu komponen likuiditas.

Arus kas operasi yang tinggi dapat menghasilkan kas yang baik pada perusahaan dan dapat meningkatkan

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, hal ini menunjukkan adanya peningkatan

pada tingkat likuiditas.

Arus kas operasi perusahaan tergambar jelas pada laporan arus kas operasi perusahaan dalam memenuhi

semua kewajiban dan membiayai operasi perusahaan. Dengan demikian laporan arus kas operasi mempunyai

pengaruh yang sangat penting terhadap likuiditas perusahaan. Likuiditas dapat merupakan salat satu faktor

penentu kelancaran operasional perusahaan, karena untuk melunasi kewajiban-kewajibannya, perusahaan harus

mempunyai alat-alat untuk melakukan pembayaran yang berupa aktiva/aset lancar.

Dalam rasio likuiditas terdapat obyek-obyek berupa aktiva/aset lancar dan hutang/kewajiban lancar, jika

aset/aktiva lancar bisa membiayai semua kewajiban/ hutang lancar yang harus segera dibayar maka kondisi

likuiditas perusahan berada pada tingkat yang aman/baik-baik saja. Rasio keuangan yang rendah, tidak mesti

berarti perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi apabila arus kas perusahaan mempunyai tingkat nilai
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yang baik. Tetapi lebih baik jika perusahaan mempunyai rasio keuangan yang baik, sekaligus mempunyai aliran

kas yang baik pula.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari dan Diyani (2017) bahwa arus kas aktivitas

operasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas dengan tingkat pengaruh sebesar 51,84 %. Hasil ini

juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ecatarina Febiola Annisa (2009) yang menunjukkan

bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap likuiditas. Cepat lambatnya arus kas operasi ini mempengaruhi

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan likuiditas. Adanya kenaikan arus kas operasi diikuti dengan naiknya

likuiditas. Sebaliknya, penurunan arus kas operasi juga diikuti dengan turunnya likuiditas.

Selain itu juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmoud et al., (2012) yang

menunjukkan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Adanya aktiva lancar yang lebih

rendah dan kewajiban lancar yang lebih tinggi mengakibatkan arus kas lebih rendah.

Menurut Kieso et al, (2011: 217) mengatakan bahwa apabila kas bersih dari aktivitas operasi tinggi, maka

mengindikasikan perusahaan mampu membayar kewajibannya tanpa harus meminjam pihak luar. Sebaliknya,

apabila kas bersih dari aktivitas operasi yang dihasilkan rendah, maka mengindikasikan bahwa perusahaan tidak

mampu untuk membayar kewajibannya.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan PT. Sedar Abadi

Jaya. Koefisien regresi menunjukkan arus kas operasi dengan arah koefisien positif, hal ini menunjukkan

semakin tinggi tingkat arus kas operasi maka semakin tinggi pula likuditas. Sebaliknya, semakin rendah

tingkat arus kas operasi maka semakin rendah pula likuiditasnya.

2) Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan nilai R square sebesar 0,612, artinya

kontribusi arus kas operasi terhadap likuiditas (Current Ratio) sebesar 61,20, selebihnya sebesar 38,80

ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1) Bagi perusahaan agar memperhatikan arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan setiap periode agar

kontribusi arus kas operasi terhadap likuiditas bisa dipertahankan atau bisa lebih besar lagi.

2) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan dan mengembangkan penelitian ini dengan menambah

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi likuiditas seperti modal kerja, perputaran kas, piutang, laba,

beban produksi, hutang, pendapatan dan beban usaha.
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MEMBACA PEMAHAMAN SISWA PADA PELAJARAN
BAHASA INGGRIS DI KELAS IX-A MELALUI METODE MEMBACA SEARCH, QUESTION,

READ, RECITE AND REVIEW DI SMP NEGERI 2 DOLOK SANGGUL
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

(Laporan Penelitian Tindakan Kelas)

Muliadi Siahaan, M.Pd1

ABSTRAK

Muliadi Siahaan. Meningkatkan Hasil belajar membaca pemahaman Siswa pada pelajaran Bahasa Inggris di
kelas IX-A Melalui Metode membaca Search, question,read, recite and review di SMP Negeri 2 Dolok Sanggul
Tahun Pelajaran 2019/2020.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa, (2).
Meningkatkan aktivitas belajar siswa. (3). Meningkatkan pemahaman siswa dan pembelajaran yang
menggunakan metode membaca Search, question,read, recite and review. Metode yang digunakan dalam
penelitian adalah Metode Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah
siswa IX-A SMP Negeri 2 Dolok Sanggul sebanyak 32 siswa. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data
adalah menggunakan test, angket  dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan metode
penilaian yaitu: data yang diperoleh dilakukan evaluasi berdasarkan hasil belajar membaca pemahaman siswa.
Evaluasi hasil belajar membaca pemahaman siswa diberi rentang nilai dari 0 – 100.  Kemudian data dihitung
dari nilai rata-rata siswa, persentase jumlah siswa yang tuntas dan persentase jumlah siswa yang belum tuntas
memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Hasil Penelitian ini menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar
membaca pemahaman dengan menerapkan metode membaca Search, question,read, recite and review dengan
hasil sebagai berikut: (1) terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar membaca pemahaman siswa, dimana pada
tes awal rata-rata hasil belajar membaca pemahaman siswa adalah 45,31, pada siklus I meningkatkan menjadi
64,68% kemudian pada siklus II meningkat lagi menjadi 68,44%, terdapat peningkatan jumlah siswa yang tuntas,
dimana pada tes awal jumlah siswa yang tuntas hanya 0%, meningkat menjadi 56,25% pada siklus I kemudian
meningkat lagi menjadi 81,25% pada siklus II, terdapat penurunan jumlah siswa yang tidak tuntas, dimana pada
tes awal jumlah siswa yang tidak tuntas mencapai 100%, pada siklus I menjadi 43,75% kemudian pada siklus II
menurun lagi menjadi 18,75% dengan kata lain hanya 6 siswa saja yang memperoleh nilai 60 dan selebihnya
(26) siswa memperoleh nilai 70 dan di atas 70. Penerapan metode membaca search, question,read, recite and
review dapat meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa.

Kata Kunci : Hasil belajar, membaca pemahaman, Metode membaca, Search, question,read, recite and
review.

Abstract

Muliadi Siahaan.The improving of student achievement on Reading comprehension at class IX-A through the
serch, question, read, recite, review method at SMP Negeri 2 Dolok Sanggul in 20197/2020 academic year.
The aims of this study are: (1) to improve of student achievement on Reading comprehension at class IX-A
through the serch, question, read, recite, review method. (2) to improve learnimg activity of students. And (3) to
improve students understanding and learning on serch, question, read, recite, review method . The method of this
study is classroom action research by using two cycles. The subject of this study is the students of IX-A grade SMP
Negeri 2 Dolok Sanggul. There are 32 students. The techniques to collecting data are test, questioner and
observation. The range score for test is 1-100. The technique of analysing data is to to count the average of
percentage of the students who pass the standard minimal score and yet. The resullt of the study are: (1) There
are the increasing  average of students achivement, where pre-test is 45,31, at first cycle is increasing to 64,68%
and the second cycle is increasing to 68,44%,. There are the increasing of the amount of students who pass the
test, at the pre-test the students who pass the test is 0%, and the first cycle it tobe 56,25% and the second cycle is
to be 81,25%. There are the decreasing of the students who fail the test. At pre-test there 100% students are fail

1 Guru SMP Negeri 2 Dolok Sanggul Muliadi siahaan1973@gmail.com



Kultura Volume : 20  No. 1 Desember 2019  ISSN: 1411-0229

452

and at first cycle is decreasing to be 43,75% and at second cycle is tobe 18,75%. On the other hand There are
only 6 students who get the score under 70 and 26 students get score more than 70.

Key words : Students achievement, reading comprehension, serch, question, read, recite, review method

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Guru Bahasa Inggris adalah pengajar sekaligus pendidik bagi siswa-siswanya. Keberadaan guru Bahasa

Inggris di dalam dunia pendidikan sangat urgen Karena guru Bahasa inggris memiliki peranan yang sangat

penting di dalam menciptakan peserta didik untuk menguaai  Bahasa Inggris. Salah satu peranan guru di dalam

menciptakan peserta didik untuk menguasai Bahasa Inggris adalah melalui peningkatan hasil belajar membaca

pemahaman siswa. Hasil belajar membaca pemahaman siswa diperoleh dari proses pembelajaran di dalam kelas

yang melibatkan pendidik dan peserta didik (siswa). Untuk meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman

siswa dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi. Salah satu kompetensi guru adalah kompetensi profesional.

Kompetensi professional adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru agar guru dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Adapun indikator kompetensi profesional adalah: 1)

menguasai materi pelajaran, 2) menguasai kelas, 3) mampu menerapkan media pembelajaran dalam proses

pembelajaran, 4) mampu merencanakan pembelajaran,5) mampu melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif,

inovatif dan efektif, 6) mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran, 7) mampu menerapkan metode membaca

dan 8) mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas (Mulyasa, 2010).

Kemampuan guru dalam menerapkan metode membaca adalah salah satu indikator dari kompetensi

professional guru. Namun kenyataan dilapangan, guru kelas IX-A SMP Negeri 2 Dolok Sanggul Mata Pelajaran

Bahasa Inggris, belum mampu menerapkan metode membaca yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangkan

yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam membbaca pemahaman sehingga hasil belajar membaca

pemahaman siswa menjadi rendah. Guru masih menerapkan metode membaca yang konvensional sehingga

membuat siswa kurang aktif, agak bosan dan pembelajaran cenderung monoton.

Berdasarkan angket  awal tentang minat siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas yang di

sebar kepada 32 siswa siswa kelas IX-A SMP Negeri 2 Dolok Sanggul, diperoleh fakta sebagai berikut: (1) hanya

delapan orang siswa yang menyatakan sangat tertarik mengikuti proses pembelajaran, (2) dua puluh tujuh orang

siswa menyatakan kurang tertarik mengikuti proses pembelajaran dan (3) lima siswa menyatakan tidak tertarik

mengikuti pelajaran Bahasa Inggris. Sementara itu berdasarkan observasi awal yang dilakukan terhadap siswa di

kelas IX-A ditemukan masalah rendahnya hasil belajar membaca pemahaman siswa untuk mata pelajaran Bahasa

Inggris

Berdasarkan hasil angket minat belajar dan observasi awal tentang siswa di atas, maka dilakukan usaha

untuk meningkatkan minat siswa dan hasil belajar membaca pemahaman siswa melalui cara merubah metode

membaca yang diterapkan di dalam kelas yang selama ini menggunakan metode membaca konvensional menjadi

metode membaca yang berpusat pada siswa. Oleh sebab itu dibuat penelitian yang berjudul “Meningkatkan Hasil
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belajar membaca pemahaman Siswa Pada Pelajaran Bahasa Inggris di kelas IX-A melalui Metode membaca

Search, question,read, recite and review di SMP Negeri 2 Dolok Sanggul Tahun Pelajaran 2019/2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah metode membaca Search, question,read, recite and review dapat meningkatkan hasil belajar

membaca pemahaman siswa pada pelajaran Bahasa Inggris di kelas IX-A SMP Negeri 2 Dolok Sanggul

Tahun Pelajaran 2019/2020?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa pada Pelajaran Bahasa Inggris di kelas IX-

A SMP Negeri 2 Dolok Sanggul melalui Metode membaca Search, question,read, recite and review

Tahun Pelajaran 2019/2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna bagi siswa dan guru. Adapun bagi siswa penelitian ini

diharapkan:

1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran meningkat

2. Siswa berani mengemukakan pendapat dengan baik di depan kelas

3. Hasil belajar membaca pemahaman Bahasa Inggris semakin meningkat.

Sementara itu bagi guru diharapkan:

1. Dapat merubah pola mengajar guru dari Metode membaca Konvensional menjadi Metode membaca

Search, question,read, recite and review

2. Kajian Teori

2.1 Hakekat Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman

belajarnya. Ada tiga macam hasil belajar membaca pemahaman mengajar: (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2).

Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2010: 22).

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor

dari luar diri siswa (Sudjana, 2010: 39). Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri siswa

perubahan kemampuan yang dimilikinya. Hasil belajar membaca pemahaman siswa disekolah 70 % dipengaruhi

oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri siswa yakni

lingkungan yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 2010: 49).

2.2 Hakekat Metode

Secara umum, metode dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau

organisasi untuk sampai pada tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah rencana yang cermat

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang diinginkan).
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2.3 Hakekat Membaca Pemahaman

Henry Guntur Tarigan (2008:58) dalam bukunya mengatakan bahwa membaca pemahaman( reading fo

understanding) adalah membaca yang bertujuan untuk memahami : (1) standar-standar atau norma-norma

kesastraan (literary sandards), (2) resensi kritis (critical review), (3) drama tulis(printed drama), (4) pola-pola

fiksi (patterns of fiction).

2.4 Metode membaca Survey, Question, Read, Recite atau Recall and Review (SQ3R)

Sistem membaca SQ3R dikemukakan oleh Prancis P. Robinson tahun 1941,merupakan sistem membaca

yang semakin populer digunakan orang. SQ3R merupakan proses membaca yang terdiri dari lima langkah: (1)

Survey, (2) Question, (3) Read, (4) Recite atau Recall, dan (5) Review.

1. Survey

Sebelum terjun membaca, sediakan waktu beberapa menit untuk mengenal keseluruhan anatomi buku,

caranya dengan membuka-buka buku secara cepat dan keseluruhan yang langsung tampak mata. Yang dimaksud

anatomi buku meliputi (1) bagian Preliminaris, Daftar Isi, daftar Tabel, dan pendahuluan, (2) bagian isi buku

(bagaimana buku tersebut ditata) apakah terbagi dalam bab-bab yang disertai bagian bab yang lebih kecil? Apakah

setiap bab disertai dengan kesimpulan-kesimpulan? Apakah setiap bab disertai dengan pertanyaan-pertanyaan? (3)

bagian akhir buku (Apakah pada bagian akhir buku ada bab khusus yang berisi kesimpulan? Apakah disertai

dengan daftar pustaka?. Kesemuanya harus diteliti dengan sekilas, minimal untuk mengenal seberapa tinggi

tingkat kepercayaan buku tersebut.

2. Question

Susunlah sejumlah pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul dan sub judul buku.

Tujuannya untuk mengarahkan pikiran pada bidang yang akan dimasuki agar pembaca bersikap aktif dalam

membaca dan tidak hanya mengikuti saja pada apa yang dikatakan pengarang. Kalau perlu bersikap ragu atau

mengingkari apa yang dikatakan pengarang sambil nanti melihat buktinya.

3. Read

Setelah melewati tahp survey dan timbul beberapa pertanyaan yang Anda harapkan akan mendapat

jawaban di bacaan yang Anda hadapi. Langkah berikutnya adalah read (membaca). Jadi, membaca itu bukan

langkah pertama atau satu-satunya langkah untuk mengetahui bacaan. Cara membaca pun bukan membaca seperti

novel, hanya mengukut apa yang sedang berlangsung melainkan kritis. Pada tahap ini konsentrasi pada

penguasaan ide pokok serta detail yang penting yang mendukung ide pokok. Perlambat cara membaca Anda di

bagian-bagian yang penting atau yang Anda anggap sulit percepat kembali pada bagian-bagian yang tak penting

atau telah anda ketahui.

Pada tahap membaca ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 1. Jangan membuat catatan-catatan.

Ini akan memperlambat Anda dalam membaca. 2. Jangan membuat tanda-tanda seperti garis bawah pada kata

maupun frase tertentu bisa jadi setelah Anda selesai membaca membaca acak kali ternyata Anda salah

memilihnya. Kalau memang ada yang menarik atau Anda anggap penting cukup beri tanda silang dipinggir

halaman dulu. Untuk kemudian dapat dicek kembali. Pada tahap ini konsentrasikan diri untuk mendapatkan ide
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pokoknya serta mengetahui detail yang penting, serta perhatikan kata-kata kunci, gagasan utama, dan kesimpulan-

kesimpulan yang dibuat pengarang. Jika perlu garis bawahilah hal-hal yang penting.

4. Recite

Setalah selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak. Dan cobalah menjawab perrtanyaan-

peertanyaan bagian itu atau menyebutkan hal-hal penting dari bab itu. Anda dapat membuat catatan seperlunya.

Jika masih mengalami kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali lagi. Sebelum menginjak langkah selanjutnya,

pastikan empat langkah itu. Anda jalani dengan benar, sekalipun bahan itu mudah dimengerti, tahap

mengutarakan kembali hal-hal penting itu jangan dilewatkan agar tidak mudah kita lupakan. Berapa lama untuk

tahap ini? Anda perlu menyediakan waktu setelah dari membaca. Hal ini bukan merupakan pemborosan waktu,

melainkan memang diperlukan untuk tahap ini, justru pembaca yang hanya membaca sekedar membaca itu

memboroskan waktu. Sekalipun mereka mengerti apa yang dibaca, tetapi akan segera melupakannya.

5. Review

Melihat kembali keseluruhan isi buku. Maksudnya bukan membaca serta meneliti untuk kedua kalinya,

melainkan bacalah kembali hal-hal yang kita beri tanda. Terutama hal-hal yang garis bawahi, bertujuan melihat

barang kali ada hal-hal yang terlewatkan. Dapatkah kiranya kita membuat skema isi buku dan tema

keseluruhannya? Juga bagaimana penilaian kita terhadap buku yang baru saja kita baca? (Nurhadi, 1987:131).

2.5. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode membaca Search, question,read, recite

and review dapat meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman Bahasa Inggris siswa kelas IX-A SMP Negeri

2 Dolok Sanggul pada semester I Tahun Pelajaran. 2019/2020 dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa.

3. Metode Penelitian

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada SMP Negeri 2 Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten

Humbang Hasudutanl Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yakni

mulai dari bulan Juli 2019 sampai Desember 2019.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah siswa IX-A semester I (ganjil) Tahun Pelajaran 2019/2020 di SMP

Negeri 2 Dolok Sanggul dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa.

3.3 Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain Penelitian Tindakan Kelas dengan

menggunakan 2 siklus, yakni: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refleksi.

3.4. Prosedur Penelitian

Prosedur perbaikan pembelajaran yang digunakan adalah prosedur penelitian tindakan kelas dengan alur:
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1. Perencanaan, yang meliputi, penetapan RPP, penetapan materi pelajaran, penetapan metode membaca,

penetapan evaluasi pembelajaran, penetapan waktu pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi Dasar (KD) yang

diajarkan dalam RPP. Penetapan Metode membaca menggunakan Metode membaca Search, question,read,

recite and review , sedangkan penetapan evaluasi pembelajaran adalah menggunakan tes tertulis berupa uraian

(essay test) terdiri dari 10 pertanyaan dalam bentuk uraian dan harus dijawab dalam bentuk uraian tertulis

pula. Penetapan waktu pelaksanaan pembelajaran dimulai pada semester II Tahun Pelajaran 2019/2020 yaitu

pada minggu ke 3 Juli 2019 sampai minggu IV Desember 2019 semester II Tahun Pelajaran 2019/2020.

2. Pelaksanaan  tindakan  meliputi: pelaksanaan metode membaca dari awal sampai akhir pembelajaran yang

tertuang dalam RPP dimulai dari langkah-langkah pembelajaran dalam metode membaca Search,

question,read, recite and review seperti berikut:

A. Pendahuluan

1. Guru memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberi motivasi

B. Kegiatan inti

1. Eksplorasi

- Guru memberikan pertanyaan pada siswa untuk dijawab dalam kelompok.

- Masing-masing kelompok diberi waktu untuk berdiskusi

- Masing-masing anggota kelompok diberi kesempatan mengeluarkan pendapat dalam kelompoknya.

2. Elaborasi

- Siswa melaksanakan survey bacaan untuk mencari gagasan umumnya

- Siswa menentukan jenis bacaan

- Siswa mengetahui daftar isi bacaan

- Siswa mengetahui tiap Bab dari bacaan

- Siswa mengetahui kesimpulan dari bacaan

- Siswa mengajukan prtanyaan tentang judul bacaan

- Siswa mengajukan prtanyaan tiap alenia dari bacaan

- Siswa membaca bagian penting dari bacaan

- Siswa mendapatkan pokok pikiran utama tiap paragraf

- Siswa membuat garis bawah terhadap bacaan yang penting

- Siswa membuat pertanyaan dari tiap paragraf

- Siswa menjawab pertanyaan dari tiap paragraf

- Siswa mengulangi bacaan secara skiming

- Siswa melihat kembali isi bacaan

- Siswa membaca kemmbali hal yang digaris bawahi

- Siswa memberikan penilaian terhadap bacaan
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3. Konfirmasi

- Guru menjelaskan pada siswa jawaban yang benar

- Guru menjawab pertanyaan dengan jelas

- Guru menjelaskan materi pelajaran dengan media

C. Penutup

1. Guru memberi kesimpulan

2. Guru melaksanakan evaluasi

3. Guru memberi tugas di rumah pada siswa

3. Evaluasi, meliputi pelaksanaan evaluasi dari materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Evaluasi

pembelajaran berjumlah 10 soal dengan bentuk essay test. Masing-masing soal diberi skor 10 maka total skor

adalah 100. Nilai diperoleh dari jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100.

4. Refleksi meliputi, analisa dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk menentukan tindak

lanjut yang dilakukan guna pemecahan masalah pembelajaran.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada Penelitian Tindakan Kelas ini, instrumen yang digunakan berupa:

a. Tes

Instrumen tes digunakan untuk menjaring hasil belajar membaca pemahaman siswa.

b. Angket

Instrumen angket digunakan untuk menjaring minat siswa tentang metode membaca Search, question,read,

recite and review.

c. Observasi

Keaktifan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar Bahasa Inggris.

.
3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan: (1) angket, (2) tes

dan (3) observasi. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang minat siswa, kemudian tes digunakan

untuk menjaring data siswa, kemudian tes digunakan untuk menjaring data tentang hasil belajar membaca

pemahaman siswa dan observasi digunakan untuk menjaring data tentang keaktifan siswa dalam proses belajar

mengajar.

3.7 Teknik Analisa Data

Data di analisa dengan metode penilaian yaitu: data yang diperoleh dilakukan evaluasi berdasarkan hasil

belajar membaca pemahaman siswa. Kemudian data dihitung dari nilai rata-rata siswa, persentase jumlah siswa

yang tuntas dan persentase jumlah siswa yang belum tuntas memenuhi kriteria ketuntasan minimal.
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3.8 Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja dalam penelitian ini adalah jika 80% siswa memperoleh nilai sama dengan 70

atau lebih dan 80% siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, maka penelitian sudah jenuh sehingga tak perlu

dilanjutkan ke siklus berikutnya.

4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1.  Pembahasan

Berdasarkan data hasil belajar membaca pemahaman siswa, penerapan metode membaca search,

question,read, recite and review dapat meningkatkan hasil belajar membaca pemahaman siswa.  Hal ini dapat

dilihat dari hasil belajar membaca pemahaman siswa pada siklus I dan siklus II berikut:

1. Terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar membaca pemahaman siswa, dimana pada tes awal rata-rata hasil

belajar membaca pemahaman siswa adalah 45,31%, pada siklus I meningkatkan menjadi 64,68% kemudian

pada siklus II meningkat lagi menjadi 68,44%.

2. Terdapat peningkatan jumlah siswa yang tuntas, dimana pada tes awal jumlah siswa yang tuntas hanya 0%,

meningkat menjadi 56,25% pada siklus I kemudian meningkat lagi menjadi 81,25% pada siklus II

3. Terdapat penurunan jumlah siswa yang tidak tuntas, dimana pada tes awal jumlah siswa yang tidak tuntas

mencapai 100%, pada siklus I menurun menjadi 43,75% kemudian pada siklus II menurun lagi menjadi

18,75% dengan kata lain hanya 6 siswa saja yang memperoleh nilai 70 ke bawah dan selebihnya (26) siswa

memperoleh nilai 70 dan di atas 70. Hal tersebut di atas dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Diagram 4.4
Hasil belajar membaca pemahaman, Tes Awal, Siklus I, Siklus II
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5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil belajar membaca pemahaman siswa di atas, maka disimpulkan bahwa: Hasil belajar

membaca pemahaman siswa yang diajar menggunakan metode membaca search, question,read, recite and review

dapat meningkat, terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar membaca pemahaman siswa, dimana pada tes awal

rata-rata hasil belajar membaca pemahaman siswa adalah 45,31%, pada siklus I meningkatkan menjadi 64,68%

kemudian pada siklus II meningkat lagi menjadi 68,44%, terdapat peningkatan jumlah siswa yang tuntas, dimana

pada tes awal jumlah siswa yang tuntas hanya 0%, meningkat menjadi 56,25% pada siklus I kemudian meningkat

lagi menjadi 81,25% pada siklus II, terdapat penurunan jumlah siswa yang tidak tuntas, dimana pada tes awal

jumlah siswa yang tidak tuntas mencapai 100%, pada siklus I menjadi 43,75% kemudian pada siklus II menurun

lagi menjadi 18,75% dengan kata lain hanya 6 siswa saja yang memperoleh nilai 60 dan selebihnya (26) siswa

memperoleh nilai 70 dan di atas 70.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan:

1. Agar guru menerapkan metode membaca search, question,read, recite and review dalam proses belajar

mengajar.

2. Agar guru mengetahui kelemahan siswa dalam proses pembelajaran dan dapat mencarikan solusinya.
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PROSES PENGURUSAN PERIZINAN PENGUMPUL LIMBAH B3 DI KABUPATEN BATU BARA
(ANALISIS PENERAPAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO.101 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3)

Andre Nirwana1 Prof. Hj. Sri Sulistyawati, S.H., M.Si., P.hD2 Iwan Setyawan, S.H., M.H.3

ABSTRAK

Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 23,Pasal 59,
Pasal 102 dan Pasal 103 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
Para pelaku usaha penghasil limbah B3 bisa menjalankan usahanya yaitu penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengelolahan, penimbunan dan pembuangan limbah B3 atas izin dari pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penelitian “Proses Pengurusan Perizinan Pengumpul
Limbah B3 di Kabupaten Batu Bara” inidilakukan karena temuan penulis di lapanganadanya perusahaan
perseorangan yang menjalankan usaha pengelolaan limbah B3 tidak memiliki izin sesuai peraturan undang-
undang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, pengumpulan data kepustakaan
danlapangan serta analisis deskriptif kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Proses pengurusan izin
pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 sesuai
dengan kewenangan yaitu Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Pengumpulam Limbah B3 dalam
wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, dan merupakan keputusan yuridis untuk menjaga ketertiban, keamanan
dan penyelamatan lingkungan dampak  pengelolaan limbah B3; (2) Kesadaran hukum  dalam artisikap
terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) dan Pola-pola perikelakuan hukum (legal
behavior)perusahaan yang memiliki izin lingkungan terhadap  izin penyimpanan sementara limbah B3 baru
mencapai angka 50%; (3) Pengawasan terhadap pelaku usaha baik yang telah memiliki izin lingkungan dan
izin pengelolaan limbah B3 atau yang belum memiliki izin sama sekali belum sepenuhnya mendapat
pengawasan ketaatan hukum sesuai peraturan perundangan-undangan, terkait dengan belum adanya Pejabat
Fungsional PPLHDdan sumberdaya manusia yang memahami tentang teknis dan administrai pengelolaan
limbah B3 yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.

Kata Kunci : Pengelolaan Limbah B3, Perizinan, Penyimpan, Pengumpulan.

Abstract

B3 waste management is regulated in Law Number 32 Year 2009, Article 1, Number 23, Article 59, Article 102
and Article 103 and Government Regulation Number 101 Year 2014 concerning B3 Waste Management. B3
waste producers can run their businesses, namely storage, collection, transportation, utilization, management,
landfill and disposal of B3 waste with permission from the government or regional government in accordance
with their authority. The research "The Process of Licensing for B3 Waste Collector Licensing in Batu Bara
District" was conducted because the authors' findings in the field of an individual company running a B3 waste
management business do not have a permit in accordance with the law. By using empirical normative legal
research methods, collection of literature and field data as well as qualitative descriptive analysis, it is
concluded that (1) The process of obtaining a B3 waste management permit refers to the Minister of
Environment Regulation No. 18/2009 in accordance with the authority, namely the B3 Waste Temporary
Storage Permit and B3 Waste Collection Permit in the working area of Batu Bara Regency, and is a judicial
decision to maintain order, security and saving the environment from the impact of B3 waste management; (2)
Legal awareness in the sense of attitude towards legal regulations (legal attitude) and patterns of legal
behavior (legal behavior) of companies that have environmental permits for temporary storage permits for B3
waste have only reached 50%; (3) Supervision of business actors whether they have environmental permits and
B3 waste management permits or who do not have licenses at all have not yet fully received legal compliance
supervision in accordance with laws and regulations, related to the absence of PPLHD Functional Officials
and human resources who understand concerning technical and administrative management of B3 waste owned
by the Environmental Agency of Batu Bara Regency.

Keywords: Hazardous Waste Management, Licensing, Storage, Collection.
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Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan industrialisasi dan globalsasi, dalam perkembangannya selain akan

menimbulkan dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan,produk

produk yang dihasilkan suatu negara akan berpengaruh terhadap menurunya kualitas lingkungan hidup,

sehingga apabila tidak diantisipasi penurunan kualitas lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap

kemampuan daya saing untuk keperluan ekspor dipasar internasional serta penurunan kualitas lingkungan

hidup, yang selanjutnya akan berdampak pada menurunnya kualitas hidup manusia Indonesia.

Pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh limbah dari suatu kegiatan yang

dapat mencemari, baik langsung dan tidak langsung, terhadap beberapa komponen, seperti tanah, air, dan udara

yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita. Limbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

tersebut dapat berupa limbah cair, limbah padat, gas atau limbah bahan berbahaya dan beracun

Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 23 Pasal 59,

Pasal 102 dan Pasal 103 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut B3 adalah :  zat, energi, dan/atau komponen lain yang

karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlah, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemarkan

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup

manusia serta kelangsungan hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan (Pasal 1 ayat 11 PP.101/2014). Pengumpul

Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat

Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. (Pasal 1 ayat 15

PP.101/2014). Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3

sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(Pasal 1 ayat 21 PP.101/2014).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana proses dan syarat pengurusan perizinan pengumpulan limbah B3 di Batu Bara?

2. Bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha limbah B3 tentang pengurusan perizinan pengumpulan

limbah B3di Kabupaten Batu Bara?

3. Bagaimana pengawasan  dan upaya pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin limbah

B3 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al

Washliyah Medan.
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2. Untuk mengetahui proses dan syarat-syarat dalam pengurusan perizinan limbah B3 khususnya dalam

izin pengumpulan limbah B3.

3. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum para pelaku usaha limbah B3 dalam pengurusan

perizinan limbah B3 serta

4. Untuk mengetahui upaya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin

limbah B3.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Prizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki

oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya

harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat

melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu pertama, instrumen yuridis, kedua, peraturan perundang-

undangan, ketiga organ pemerintah, keempat, peristiwa konkret, kelima, prosedur dan persyaratan.

Pengertian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat , energi dan/atau komponen lain yang

kanera sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau

kegiatan yang mengandung B3.Dalam hal ini terdapat Limbah di luar yang terdaftar Limbah B3 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintahini yang

terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3. Menteri wajib melakukan uji karakteristik untuk

mengidentifikasi Limbah sebagai :

a. Limbah B3 kategori 1

b. Limbah B3 kategori 2, atau

c. Limbah Non B3

Pengumpulan Limbah B3

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum

diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.Penyimpanan

limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 belum dapat diolah dengan segera. Kegiatan penyimpanan limbah

B3 dimaksudkan untuk mencegahnya terlepasnya limbah B3 ke lingkungan,sehingga pontensi berbahaya

terhadap manusia dan lingkungan dapat terhindarkan.
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Untuk meningkatkan keamanan sebelum dilakukan penyimpanan,limbah B3 terlebih dahulu dikemas.

Mengingat karatersik limbah B3,maka dalam pengemasannya perlu pula aturan tata cara yang tepat sehingga

limbah B3 dapat di simpan dengan aman.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentangTata Cara Perizinan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentangJenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

6. KepKa Bapedal No 01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan

Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

7. KepKa Bapedal No 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan

Minyak Pelumas Bekas.

PerMenLH No 05 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan.

Ruang Lingkup

Jenis izin pengumpulan limbah B3 berdasarkan kewenangannya:

1. Pengumpulan skala  kabupaten/kota  adalah  kegiatan  mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari

satu kabupaten/kota  dan harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.

2. Pengumpulan  skala  provinsi  adalah  kegiatan  mengumpulkan limbah  B3 yang bersumber dari 2

(dua) kabupaten/kota atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Gubernur.

3. Pengumpulan skala nasional adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 yang bersumber dari 2 (dua)

provinsi atau lebih dan harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia.

Hasil Penelitian

Pengurusan Izin PengelolaanLimbah B3

Berdasarkan informasi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara, proses

pengurusan izin pengelolaan limbah B3 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara

belum ada mengeluarkan peraturan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Pedoman daerah

dalam pengelolaan limbah B3 adalah aturan yang tertuang dalam :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, huruf  K Pembagian Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, poin 5 Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di uraikan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan

Hidup, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara menjelaskan dalam aspek Perizinan Pengelolaan

Limbah B3, menjelaskan prosedur pengurusan izin pengelolaan limbah B3 mengacu pada Pasal 10 Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009dengan tahapan (1) Pemohon  mengajukan  surat

permohonan  izin   pengelolaan  limbah  B3 kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir

permohonan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana  tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan uji coba pengelolaan limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal pada ayat (3) dan

menggunakan formulir permohonan uji coba pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jenis-Jenis Perizinan Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) dijelaskan pada Pasal 40 PP 18/1999,bahwa Izin

PLB3 terdiri dari  : 1) Izin Penyimpanan Sementara; 2) Izin Pengumpulan; 3) Izin Pemanfaatan bukan sebagai

kegiatan utama; 4) Pengolahan; 5) Izin operasi alat Pengolahan LB3 (incenerator, tank cleaning); dan 6)

Penimbunan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,   Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur

Jenis-Jenis Perizinan PLB3 yang kewenangannya telah diserahkan ke daerah yaitu :

2. Izin Penyimpanan Sementara;

3. Izin Pengumpulan skala Provinsi dan Kabupaten/Kota (tidak termasuk izin pengumpulan minyak

pelumas bekas/oli bekas);

4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional

Penyimpanan sementara Limbah B3adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil

dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud

menyimpan sementara. Prinsip penyimpan limbah B3 adalah “ Mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan

sehingga potensi bahaya terhadap manusia & lingkungan dapat dihindarkan ”. Tujuannya adalah Menyimpan



Kultura Volume : 20  No. 1 Desember 2019  ISSN: 1411-0229

465

sementara limbah sampai dengan tercapai kuantitas limbah yang memadai sehingga efisien secara ekonomi

untuk pengelolaan lebih lanjut

Pengumpulan Limbah B3,adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari  penghasil  limbah B3 dengan

maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau  penimbun

limbah B3. Pengumpulan Limbah B3 hanya diizinkan untuk Limbah B3 yg dapat dimanfaatkan dgn teknologi

yang tersedia.

Kesimpulan

Proses pengurusan izin pengelolaan limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor

18 Tahun 2009 sesuai dengan kewenangan yaitu Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin

Pengumpulam Limbah B3 dalam wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, dan merupakan keputusan yuridis untuk

menjaga ketertiban, keamanan dan penyelamatan lingkungan dampak  pengelolaan limbah B3

Kesadaran hukum  dalam artisikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) dan Pola-pola

perikelakuan hukum (legal behavior)perusahaan yang memiliki izin lingkungan terhadap  izin penyimpanan

sementara limbah B3 baru mencapai angka 50%.

Pengawasan terhadap pelaku usaha baik yang telah memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan

lingkungan atau yang belum memiliki izin sama sekali belum sepenuhnya mendapat pengawasan ketaatan

hukum sesuai peraturan perundangan-undangan, terkait dengan belum adanya Pejabat Fungsional PPLHDdan

sumberdaya manusia yang memahami tentang teknis dan administrai pengelolaan limbah B3 yang dimiliki

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara.

Saran

Memperhatikan masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki izin lingkungan dan izin pengelolaan

limbah B3 di Kabupaten Batu Baru, perlu kajian pembinaan yang intensif untuk meningkatkan pengetahuan

tentang Proses Pengurusan Perizinan Pengumpul Limbah B3 khusus bagi para pengusaha yang belum memiliki

izin.

Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bacaan bagi masyarakat luas dan pelaku

usaha limbah B3 mengenai Proses Pengurusan Perizinan Pengelolaan Limbah B3.
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MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENERAPKAN STRATEGI
PEMBELAJARAN KONTEXTUAL MELALUI WORKSHOP DAN SUPERVISI AKADEMIK

DI SMP NEGERI 1 GUNUNG MERIAH PADA TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Merek Tarigan1

ABSTRAK

Merek Tarigan. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam Menerapkan Strategi Pembelajaran
Kontextual Melalui Workshop dan Supervisi Akademik di SMP Negeri 1 Gunung meriah Pada Tahun Pelajaran
2018/2019. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi
pembelajaran kontextual melalui workshop dan supervisi akademik di SMP Negeri 1 Gunung meriah. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan sekolah melalui 2 siklus, dimana masing-
masing siklus memiliki tahap: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan dan Pengamatan, (3) Evaluasi dan (4) Refleksi.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru guru yang mengajar di di SMP Negeri 1 Gunung meriah Kabupaten
Deli Serdang dengan jumlah 25 orang guru.Teknik pemgumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi,
wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan
teknik perhittungan persentase jumlah guru yang telah menerapkan strategi pemelajaran kontextual dan
persentase jumlah guru yang belum menerapkan strategi pembelajaran kontextual. Hasil penelitian
menunjukkan: (1). Terdapat peningkatan jumlah guru yang menerapkan strategi pembelajaran kontextual dari 25
orang guru, baru 13 (52,17%) guru menerapkan SPK pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II menjadi
21 (86,96%) guru yang sudah mampu menerapkan strategi pembelajaran kontextual pada proses pembelajaran di
dalam kelas; (2) Terdapat penurunan jumlah guru yang tidak mampu menerapkan strategi pembelajaran
konstekstual, dari 25 orang guru, sebanyak 12 (47,83%) guru belum mampu menerapkan strategi pembelajaran
kontextual pada siklus I kemudian pada siklus II terjadi penurunan jumlah guru yang belum mampu menerapkan
strategi pembelajaran kontextual, menjadi 4 (13,04%) guru yang belum mampu menerapkan strategi
pembelajaran kontextual secara utuh; (3) Kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi pembelajaran
kontekstual dapat meningkat melalui workshop dan supervisi akademik.

Kata Kunci: Komptensi profesional, Kontextual, Supevisi Akademik,Workshop

ABSTRACT

Merek Tarigan. The improving of teacher competence on applied of contextual teaching and learning strategy
through workshop and academic supervision in SMP Negeri 1 Gunung meriah on academic year of 2018/2019.
Education Department of Deli Serdang Regency.2019.
The aim of this study is to improve teacher competence in applied of contextual teaching and learning strategy
through workshop and academic supervision in SMP Negeri 1 Gunung meriah. The method of this study is
school Action Research by using 2 cycles where each cycle consists of: (1) planning, (2) actuating and
observation, (3) evaluating and (4) reflecting. The Subjects of this study are the teachers who teach in SMP
Negeri 1 Gunung meriah Deli Serdang. They are 23 teachers. The technique of collecting data is observation,
interview, questioner, and study of documentation. The technique of analising daa is by using the calculating of
the percentage of the teachers who are able to apply contextual teaching and learning strategy and the
persentage of the teacher who can not apply cntextual teaching and learning strategy in class,The results of the
study show: (1) There is the increasing of the amount of the teachers who apply contextual teaching and
learning strategy, from 25 teachers, it is still 13 ( 52,17%) of tachers who apply contextual teaching and
learning strategy in first cycle and then it is improve in second cycle tobe 21 (86,96%) teachers who are able to
apply contextual teaching and learning in class. (2) There is the decreasing of the amount of the teachers who
are not able to apply contextual teaching and learning strategy, from 25 teachers, it is still 12 ( 47,83%) of
tachers who can not apply contextual teaching and learning strategy in first cycle and then in second cycle is
tobe 4 (13,04%) teachers who are not able to apply contextual teaching and learning in class (3) The
competence of teachers in applying contextual teaching and earning can be improved through workshop and
academic supervision.

Keyword: rofesional competence, contextual teaching and learning strategy,  workshop And academic supervision.

1 Pengawas SMP Deli Serdang merektarigan@gmail.com
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1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran adalah salah satu indikator dari kompetensi

profesional guru. Namun kenyataan di SMP Negeri 1 Gunung meriah, guru belum mampu menerapkan  strategi

pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, dan menyenangakan. Guru masih menerapkan strategi pembelajaran

yang konvensional sehehingga membuat siswa kurang aktif, agak bosan dan pembelajaran cenderung monoton.

Selama ini guru yang di dalam hal ini sebagai penulis dan sekaligus peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini

belum menerapkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan

minat serta keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran di dalam kelas.

Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam

kelas adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Namun berdasarkan observasi

awal yang dilakukan terhadap guru-guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Gunung meriah Kabupaten Deli

Serdng provinsi Sumatra Utara menunjukan bahwa para guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang

berpusat pada siswa (stundent’s center) mereka masih menerapkan strategi pembelajaran yang berpusatkan

pada guru (teacher’s center) atau yang sering disebut pembelajaran yang konvensional sehingga membuat

proses pembelajaran lebih monoton dan membuat para siswa tidak tertarik mengikuti pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Gunung meriah maka peneliti ingin

merubah strategi pembelajaran yang selama ini menerapkan strategi pembelajaran konversional menjadi

strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,

efektif, menyenangkan dan berpusat pada siswa adalah strategi pembelajaran kontekstual.Oleh sebab itu

peneliti membuat penelitian yang berjudul “ Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menerapkan

Strategi Pembelajaran Kontekstual Melalui Workshop Dan Supervisi Akademik Di SMP Negeri 1 Gunung

meriah Pada Tahun Pelajaran 2018 / 2019.

1.2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Apakah melalui workshop dan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dalam

menerapkan strategi pembelajaran kontextual di SMP Negeri 1 Gunung meriah pada tahun pelajaran

2018/2019?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi pembelajaran kontekstual

melalui workshop dan supervisi akademik di SMP Negeri 1 Gunung meriah pada tahun pelajaran

2018/2019.
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1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diperoleh manfaat dalam penelitian, yaitu:

1. Guru dapat memahami dan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual.

2. Kompetensi profesional guru dapat meningkat melalui penerapan strategi pembelajaran kontekstual.

3. Guru menerapkan proses pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Kompetensi Profesional Guru

Menurut Mulyasa (2008), kompetensi professional guru adalah kemampuan yang berhubungan dengan

penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting. Sebab, langsung berhubungan dengan

kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat profesionalitas seorang guru dapat dilihat dari kompetensi

sebagai berikut: (1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan

pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, institusi, kurikuler, dan tujuan pembelajaran; (2)

Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham

tentang teori-teori belajar; (3) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang

diajarkan; (4) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran; (5)

Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) Kemampuan dalam

melaksanakan evaluasi pembelajaran; (7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran; (8)

Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan;

dan (9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Cakupan kompetensi profesional yang meliputi banyak aspek di atas menjadi panggilan agung bagi

guru untuk memenuhinya secara maksimal. Tentu, semua didasari oleh kecintaan yang mendalam terhadap

profesi guru yang mulia, demi memajukan lembaga pendidikan, mencetak kader berkualitas, dan mematuhi

peraturan pemerintah (Mulyasa, 2008).

Untuk bisa memainkan peranan signifikan ini, guru harus belajar intensif dengan banyak membaca,

mengamati fenomena sosial, pendidikan, teknologi, dan peradaban dan mengambil langkah-langkah progresif

secara praktis dalam mengantisipasi tantangan masa depan, seperti tantangan era digital, internet, dan

menjamurnya pendidikan asing bercokol di negeri ini.

Agar mampu melaksanakan fungsi pedagogis, guru harus selalu mengembangkan diri semaksimal lagi

secara konsisten. Mental mengembangkan diri ini dalam rangka memperkuat kompetensi ilmu. Kompetensi

ilmu adalah syarat utama yang mutlak harus ada pada guru. Tugas guru adalah mengajar ilmu pengetahuan,

maka ilmu menjadi esensi dan proses pengajaran yang dilakukan. Tanpa ilmu, pendidikan kosong makna, tidak

ada yang diharapkan menuju perbaikan dan penyempurnaan. (Mulyasa, 2008)

2.2. StrategiPembelajaran Kontekstual

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya
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dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan

mereka  (Wina Sanjaya, 2011:253).

2.3. Workshop

Menurut Materka (1994:32) workshop kerap kali dipandang sebagai arena untuk berbagai informasi

dan membantu sesama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa workshop adalah suatu kegiatan belajar

sekelompok orang untuk bersama-sama memecahkan masalah melalui diskusi kelompok maupun perseorangan.

Sedangkan menurut Tilaar dan Pabbadja (1979:36) bahwa workshop adalah pertemuan khusus yang dihadiri

sekelompok manusia yang bergerak dalam lingkungan bidang kerja yang sejenis.

2.4. Supervisi Akademik

1. Pengertian Supervisi Akademik

Glickman (1981), mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu

guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.

Supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan

pembelajaran. Dengan demikian, berarti, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja

guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan

profesionalismenya.

2.5. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “kompetensi professional guru dalam menerapkan

strategi pembelajaran kontextual dapat meningkat melalaui workshop dan supervisi akademik di SMP Negeri 1

Gunung meriah pada tahun pelajaran 2018/2019”.

2.6. Indikator kinerja

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah apabila 80% dari seluruh guru telah mampu menerapkan

strategi pembelajaran kontextual di dalam kelas dengan baik maka penelitian ini dianggap telah berhasil dan tak

perlu dilanjutkan kepada siklus berikutnya.

3. Metode Penelitian

3.1. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Gunung meriah

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara. Adapun jumlah guru yang menjadi subyek penelitian adalah

berjumlah 25 orang guru.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan  di SMP Negeri 1 Gunung meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian adalah selama 6 bulan yakni pada tahun pelajaran

2018/2019 semester genap yakni dari janauri 2019 sampai bulan Juni 2019
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3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan

menerapkan 2 siklus. Siklus I memiliki 4 langkah, yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan observasi, (3)

evaluasi dan (4) refleksi. Kemudian siklus II juga memiliki 4 langkah yang sama dengan langkah-

langkah/tahapan pada siklus I. Bagan tentang siklus I dan II dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: (1)

observasi, (2) wawancara, (3) metode dokumentasi, dan (4) kuesioner.

Teknik observasi digunakan untuk menjaring data kualitatif melalui: (1) observasi non sistematis, yakni

observasi yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen pengamatan, dan (2) observasi sistematis, yakni

observasi yang dilakukan menggunakan instrumen pengamatan.

Teknik wawancara digunakan untuk menjaring data penelitian dengan cara mewawancarai sumber data

untuk memperoleh informasi tentang data yang ingin diperoleh.

Metode dokumentasi digunakan untuk menjaring data penelitian dengan cara melihat bukti-bukti

tertulis, seperti notulen rapat, buku-buku, catatan, peraturan dan sebagainya.

Kuesioner adalah untuk menjaring data penelitian dengan cara memberikan kesempatan kepada

responden untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan fakta yang mereka alami. Kuesioner

dapat berbentuk pilihan ganda (kuesioner tertutup) dan kuesioner berbentuk isian yang berbentuk check list ()

pada kuesioner yang telah disediakan.

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik

perhitungan persentase jumlah guru yang telah menerapkan strategi pembelaajran kontextual dan persentase

jumlah guru yang belum menerapkan strategi pembelajaran kontextual.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pelaksanan  silkus I diperoleh hasil bahwa sebanyak 13 (52,17%) guru telah

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dan 12 (47,83%)  guru belum menerapkan strategi pembelajaran

konstekstual pada proses pembelajaran di dalam kelas.

Kemudian pada siklus II diperoleh hasil bahwa sebanyak 21 (86,96)  guru telah menerapkan strategi

pembelajaran kontekstual strategi pembelajaran kontekstual.

Perbandingan hasil pencapaian penerapan SPK antara siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada

diagram dibawah ini:
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Diagram 4.3
Penerapan SPK Silus I dan Siklus II

Penerapan SPK
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Berdasarkan diagram 4.3. di atas dapat digambarkan bahwa:

1. Penerapan SPK pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan oleh 13 (52,17%) guru

dan pada siklus II meningkat menjadi 21 (86,96%) guru yang mampu menerapkan SPK pada proses

pembelajaran didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang menerapkan  SPK

sebanyak 8 orang guru (39,13%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual berkurang dengan hasil

bahwa pada siklus I terdapat 12 (47,83 %) guru yang belum mampu  menerapkan SPK namun pada Siklus

II menurun menjadi 4 (13,04%) guru yang belum mampu menerapkan SPK secara utuh.

Dari hasil di atas maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan

SPK setelah dilakukan Workshop dan sepervisi akademik dengan melalui Siklus I dan Siklus II

5. Simpulan Dan Saran

5.1 . Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa:

1. Penerapan SPK pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan oleh 13 (52,17%) guru

dan pada siklus II meningkat menjadi 21 (86,96%) guru yang mampu menerapkan SPK pada proses

pembelajaran didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang menerapkan  SPK

sebanyak 8 orang guru (39,13%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual berkurang dengan hasil

bahwa pada siklus I terdapat 12 (47,83 %) guru yang belum mampu  menerapkan SPK namun pada Siklus

II menurun menjadi 4 (13,04%) guru yang belum mampu menerapkan SPK secara utuh.

3. Kompetensi Profesional guru dalam menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual dapat meningkat

melalui Workshop dan Supervisi Akademik
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan kepada para guru agar:

1. Menerapkan srategi pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran di kelasnya karena dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat proses belajar mengajar menjadi aktif

danmenyenangkan

2. Melaksanakan penelitin Tindakan Kelas tentang strategi pembelajaran kontekstual

3. Menerapkan strategi pembelajaran kontextual untuk meningkatkan kompetensi progfesional guru

Bagi pengawas sekolah disarankan agar:

1. Melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan strategi pembelajaran kontekstual di sekolah

binaannya masing masing
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PENINGKATAN KETERAMPILAN BAHASA INGGRIS DALAM RANGKA MEMPROMOSIKAN
BUDAYA DAERAH DAN PARIWISATA DI SEKOLAH SWASTA MTS AZ ZUHRI

DESA MEDAN SINEMBAH

Dr. Hj.Risnawaty,M.Hum1 dan Diana Sopha, SS, M.Hum2

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris Siswa
Sekolah Swasta Az Zuhri desa Medan Sinembah dengan tujuan untuk dapat mempromosikan budaya daerah dan
pariwisata setempat. Kegiatan pengabdian ini bermanfaat bagi siswa agar lebih termotivasi untuk belajar
berprestasi melalui bahasa Inggris sehingga dapat mengembangkan budaya daerah dan potensi wisata
lokal.Dalam kegiatan ini, siswa dilatih menggunakan bahasa inggris untuk berkomunikasi menggunakan kalimat
bahasa Inggris dasar yang mudah untuk mereka pahami dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari terutama
ketika berjumpa dan berkomunikasi dengan pengunjung asing (turis).Dalam berkomunikasi, siswa dilatih untuk
mampu memberikan informasi (statement), mampu bertanya dalam bahasa inggris (question), mampu membuat
perintah (command) dan mampu memberikan tawaran (offering).Keempat jenis kalimat ini merupakan empat aksi
dasar yang sangat penting untuk dikuasai oleh penutur bahasa Inggris khususnya para siswa sekolah. Melalui
pelatihan ini, para siswa dilatih untuk dapat mengucapkan bahasa Inggris dengan benar dan mempraktekkannya
bersama siswa lainnya. Selanjutnya para siswa mengembangkan kalimat bahasa Inggris dengan mendapatkan
pendampingan dan pengarahan dari tim pengabdian. Pelatihan keterampilan bahasa Inggris ini dapat
dipraktekkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari khususnya berkomunikasi dengan para wisatawan
lokal dan mancanegara dalam rangka mempromosikan budaya daerah dan pariwisata.

Kata Kunci: Keterampilan Bahasa Inggris, Budaya Daerah,Pariwisata

ABSTRACT

This community service aims to enhance the students’ English skill, located at Az-Zuhri private school,
Medan Sinembah village, in promoting local culture and tourism. The activities of this community service are
beneficial for students to learn English for achievement so they can develop local culture and tourism. Through
these activities, students are trained to use English for communication by using simple and easy English basic
expressions to understand and practice in daily life especially when they meet and communicate with tourists.
When communicating, students are trained to be able to give information (statement), to ask question, to
command and to offer. These four types of sentences are the four basic actions which are very significant to be
mastered by English speakers especially students. In this community service, students are trained to pronounce
English correctly and then practice it together with other students. Finally the students are able to develop the use
of English sentences still accompanied and guided by the team of community service. This training can be
practiced by students in the daily life especially to communicate with local and foreign tourists in promoting local
culture and tourism.

Keywords :English Skill, Local Culture, Tourism

1. Pendahuluan

Pengabdian dengan tema “Peningkatan Keterampilan Bahasa Inggris dalam Rangka Mempromosikan

Budaya Daerah dan Pariwisata” ini berlokasi di Sekolah Swasta Az Zuhri desa Medan Sinembah.Desa Medan

Sinembah adalah desa yang berada di provinsi Sumatera Utara, kabupaten Deli Serdang, kecamatan Tanjung

1 Dosen LLDIKTI dpk UMN Al Washliyah Medan Jl.Garu II No.93 Medan risnawaty@umnaw.ac.id
2 Dosen Yayasan UMN Al Washliyah Medan Jl.Garu II No.93 Medan dianasopha@umnaw.ac.id
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Morawa Desa ini mempunyai potensi wisata berupa lingkungan alam pedesaan yang alami, hijau dan asri serta

didukung dengan berbagai produk buatan hasil karya penduduk setempat.

Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam pengabdian ini adalah para siswa sekolah Az Zuhribelum

terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari.Maka target tim pengabdian adalah supaya

para siswa mampu dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari yaitu dengan cara

siswa perlu dilatih untuk mempraktekkan bahasa Inggris mereka secara aktif bukan secara pasif. Para siswa perlu

dilatih pengucapan bahasa Inggris dengan tepat dan secara teratur mempraktekkan bahasa Inggris mereka di kelas

dan lingkungan sekolah bersama guru dan teman sekolah. Dalam hal ini, tim pengabdian memberikan pelatihan

keterampilan bahasa Inggris agar para siswa dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka di

dalam dan luar lingkungan sekolah.

Bahasa Inggris dalam hal industri pariwsata, sebagai bahasa asing memegang peranan vital. Pengelolaan

pariwisata tanpa didukung dengan adanya keterampilan dan kecakapan berbahasa asing akan menghambat

kelancaran dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang notabene berasal dari berbagai belahan dunia.

Untuk itu memiliki keterampilan berbahasa asing, khususnya bahasa inggris sebagai bahasa internasional mutlak

diperlukan oleh pelaku pariwisata bali. Bahasa inggris pariwisata digolongkan kedalam English for Specific

Purposes (ESP) atau Bahasa inggris untuk tujuan tertentu dalam hal ini untuk tujuan pariwisata atau English for

Tourism (Astini, 2014). Sebaliknya keterbatasan kapasitas SDM terutama dalam penguasaan bahasa asing akan

menghambat pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Metode pelatihan bahasa Inggris dan pemahaman

lintas budaya diharapkan dapat mempersiapkan masyarakat Desa meningkatkan potensi pariwisata

(Agustina,2018).Selanjutnya penguasaan bahasa asing tidak merata oleh karena latar belakang yang berbeda

dalam pendidikan serta job description pada setiap pelaku pariwisata.Sementara itu bahwa penguasaan bahasa

asing yang baik banyak mempengaruhi perkembangan pariwisata.Untuk itu dibutuhkan kegiatan belajar

dalam penguasaan bahasa asing yang inovatif dan interaktif sehingga dapat mengakomodir peserta belajar

(learners) untuk dapat menerapkan kegiatan belajar lebih menarik.Keberhasilan kegiatan penguasaan bahasa asing

ini tentunya harus ditopang dengan keseriusan si pelajar(learner) tersebut sehingga sasaran penguasaan bahasa

asing dapat terpenuhi. Peran serta pelaku wisata baik swasta dan pemerintah maupun masyarakat sangat

membantu kemajuan industri pariwisata. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik serta ketersediaan sarana

dan prasarana yang baik pula akan semakin memajukan industri pariwisata (Wilson at https: //www

.academia.edu).

Pembekalan keterampilan bahasa Inggris bagi penduduk daerah dapat dilakukan melalui program pelatihan

pengabdian masyarakat yang menghasilkan peningkatan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dan

peningkatan pengelolaan web homestay yang mendukung promosi desa wisata (Testiana at

https://jurnal.unnes.ac.id) Karena itu, sebagai penduduk daerah/desa, khususnya para siswa sekolah sebagai

generasi muda penerus bangsa mempunyai peran untuk dapat memajukan daerahnya dalam hal ini melatih

keterampilan mereka dalam berbahasa Inggris sebagai bahasa asing yang sangat berperan penting dan bermanfaat
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bagi mereka untuk dapat mengembangkan budaya dan pariwisata daerah mereka tidak hanya pada tingkat lokal

tetapi sampai pada tingkat internasional.

Dengan demikian, potensi daerah dan pariwisata desa medan sinembah ini akan dapat berkembang dengan

lebih pesat jika didukung dengan kemampuan keterampilan bahasa Inggris penduduk desa sinembah. Karena itu

diperlukan adanya pelatihan bagi para siswa sebagai penduduk desa sinembah untuk mempunyai keterampilan

bahasa Inggris agar dapat mempromosikan budaya daerah dan pariwisata daerahnya.

2. Metode Pelaksanaan

Program Pengabdian ini dilaksanakan dengan perkenalan diri oleh Tim pengabdian kepada siswa sekolah

Az-Zuhri dan menerangkan maksud dan tujuan kedatangan tim pengabdian di sekolah tersebut. Kemudian Tim

pengabdian memberikan materi keterampilan bahasa Inggris yang telah dipersiapkan untuk dilatih dan

dipraktekkan bersama dengan para siswa dengan tiga tahap yaitu:

a. Mendengarkan (Listening),

Para siswa mendengarkan pengucapan kalimat bahasa Inggris (statement, question, command, offering)

yang benar dan tepat untuk selanjutnya dapat mereka praktekkan bersama-sama

b. Mengulangi (Repetition)

Para siswa mengulangi pengucapan kalimat bahasa Inggris (statement, question, command, offering)

dengan suara yang kuat

c. Tanya-Jawab (Conversation) Pembagian kelompok belajar.

Latihan bahasa Inggris dilakkukan dengan tiga strategi yaitu immersion, distributed practice dan practice

test.Immersion adalah cara yang umum dipergunakan. Strategi dari immersion adalah meletakkan

pembelajar bahasa Inggris pada lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris.Dalam hal ini siswa

sekolah Az Zuhri di tempatkan pada konteks situasi berdialog dengan seorang wisatawan yang diperankan

oleh teman sekelasnya.Kedua, distributed practice.Distributed practice pada dasarnya adalah strategi

belajar secara ‘sedikit-sedikit tapi sering’. Penelitian menunjukkan bahwa menjejalkan materi pelajaran

secara maraton dalam waktu singkat tidaklah bermanfaat untuk pembelajaran jangka panjang, karena

informasi tersebut tidak masuk ke dalam bagian dalam otak.Tim pengabdian memberi materi bahasa

inggris yang singkat dan mudah untuk dipraktekkan dan dikuasai para siswa dalam waktu yang

singkat.Ketiga adalah Practice tests.Di sini tim pengabdian memberikan practice test berupa presentasi

secara berpasangan (in pairs) sebagai bukti bahwa para siswa mampu menggunakan bahasa Inggris dalam

komunikasi mereka. Keempat yaitu Social learning. Salah satu cara yang bagus untuk belajar bahasa

adalah dengan teknik social learning. Teknik ini membutuhkan Anda untuk berteman dengan orang-orang

dari budaya yang berbeda. Ketika Anda tertarik untuk mempelajari kultur budaya dan kebiasaan dari

teman baru, maka Anda juga akan dapat dengan mudah mempelajari bahasanya. Social learning di sini di

praktekkan oleh para siswa yang berlatih bahasa Inggris dengan tim pengabdian dan teman siswa lainnya

bersama-sama di sekolah (English First, 2015).
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3. Hasil

Adapun hasil yang dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah siswa sekolah Az-Zuhri mampu dan mulai

membiasakan diri mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat kalimat dasar yang

singkat dandalam bahasa Inggris seperti: a) Ucapan salam (Greetings) misalnya : good morning, good afternoon,

good evening, b) Ucapan perpisahan (farewell expressions) misalnya: bye, see you, till we meet again, c) Ucapan

terima kasih (Thanking) misalnya thank you for helping me, thank you for your help, thank you for your kindness,

d) Ucapan selamat misalnya congratulation for your success, good luck, e) Pertanyaan (question) misalnya: have

you finished your homework? Can you answer the questions correctly? How much score do you get in English? F)

Tawaran (offering) misalnya :let me help you Sir, let me take you to our traditional market dan g) Perintah

(command) misalnya: Visit our beautiful village!, come to our flowering garden!, enjoy yourself, make yourself at

home, have fun!

Para siswa lebih termotivasi dan percaya diri berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.Para siswa

mendapatkan kepercayaan diri bahwa mereka bisa berbahasa Inggris dengan adanya dukungan, bantuan dan

bimbingan yang diberikan oleh Tim pengabdian. Mereka ditanamkan keyakinan dalam diri mereka bahwa mereka

semua adalah generasi bangsa yang sangat potensial dan berkompetensi dalam banyak bidang termasuk bahasa

Inggris (You are the Stars). Mereka adalah bintang.Mereka semua siswa-siswi yang hebat.Hal ini tentu saja diikuti

dengan ketekunan, kerajinan dan kedisiplinan mereka dalam belajar dan bekerja keras.

Para siswa memperoleh pencerahan tentang apa saja manfaat bahasa Inggris khususnya dalam bidang

pariwisata dan budaya. Bahasa Inggris dapat mempermudah mereka dalam menjalin komunikasi tanpa batas baik

nasional maupun internasional, dapat memajukan bidang pariwisata di desa sinembah dan akhirnya membawa

kemajuan bagi kehidupan masyarakat di desa tersebut dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan para

wisatawan local dan manca negara, mereka dapat mempromosikan hasil kerajianan dan olahan penduduk

setempat. Hal inilah yang membuka wawasan berfikir mereka tentang pentingnya mempromosikan budaya daerah

dan pariwisata setempat yang dapat membawa kemajuan bagi seluruh kehidupan masyarkat di desa Sinembah.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu:

a. Para siswa sekolah Az Zuhri mampu dan mulai membiasakan diri

mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris menggunakan kalimat kalimat singkat dalam bahasa

Inggris.

b. Para siswa sekolah Az Zuhri lebih termotivasi dan percaya diri berkomunikasi menggunakan bahasa

Inggris.

c. Para siswa sekolah Az Zuhri lebih menyadari pentingnya belajar dan menggunakan bahasa Inggris  dalam

kehidupan mereka khususnnya dalam bidang pariwisata dan budaya.
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EKSPLORASI KURKUMINOID SIMPLISIA RIMPANG KUNYIT  (Curcuma longa L.)
DENGAN MASERASI BASED ELEKTROSINTESIS DAN KONVENSIONAL

TERHADAP AKTIVITAS ANTIOKSIDAN

Anny Sartika Daulay1, Syarifah Nadia2, Julia Khairani Munthe3, Ayu Aswita4

ABSTRAK

Rimpang kunyit termasuk tanaman suku temu-temuan (Zingiberaceae) yang dimanfaatkan sebagai ramuan obat
tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Rimpang kunyit dikeringkan menjadi bentuk simplisia.
Simplisia rimpang kunyit diekstraksi untuk menarik semua komponen senyawa kimianya. Tujuan penelitian ini
adalah untuk melihat perbandingan aktivitas antioksidan dari serbuk simplisia rimpang kunyit dengan
menggunakan dua metode maserasi. Dua metode maserasi yang digunakan adalah maserasi konvensional dan
maserasi coupling elektrosintesis. Maserasi konvensional dilakukan dengan perendaman simplisia rimpang
kunyit selama 7 hari dengan pelarut etanol. Sedangkan maserasi coupling elektrosintesis dilakukan perendaman
simplisia selama 2 jam masing-masing dengan pelarut etanol dan air, menggunakan bantuan tegangan listrik
20,0 volt. Hasil penelitian uji aktivitas antioksidan ketiga ekstrak termasuk kategori sangat kuat. IC50 ekstrak
etanol maserasi konvensional, ekstrak etanol elektrosintesis, ekstrak air elektrosintesis masing-masing adalah
28,84; 49,75; 43,74 ppm. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan metode maserasi mempengaruhi uji aktivitas
antioksidan dan juga dilihat perbedaan pelarutnya dengan metode coupling elektrosintesis . Ekstrak etanol
maserasi konvensional nilai IC50 nya lebih kuat daya aktivitas antioksidannya dibandingkan dengan metode
elektrosintesis, sebab senyawa kimia aktif metabolit sekunder dengan pelarut etanol teroksidasi  karena tegangan
listrik yang cukup tinggi. Ekstrak air nilai IC50 nya lebih kuat daya aktivitas antioksidannya dibandingkan dengan
ekstrak etanol dengan metode elektrosintesis.

Kata Kunci: rimpang kunyit, maserasi elektrosintesis, ekstraksi

I. Pendahuluan

Pemanfaatan komponen senyawa metabolit sekunder dalam simplisia dilakukan teknik isolasi yang

dikenal dengan ekstraksi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan beberapa metode salah satunya adalah maserasi.

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan

pada temperatur kamar dan terlindung oleh cahaya sinar matahari. Metode ini banyak digunakan, sebab

pengunaan yang sangat sederhana sehingga dapat menyari komponen senyawa kimia yang terdapat di dalam

simplisia dengan menggunakan pelarut dan senyawa-senyawa yang termolabil tidak rusak. Kerugian dari metode

maserasi adalah memerlukan pelarut yang banyak dan waktu yang cukup lama (Sutrisna, 2016).

Pengembangan maserasi terus dilakukan, salah satunya maserasi coupling elektrosintesis. Maserasi

coupling elektrosintesis adalah salah satu cara untuk mensintesis atau memproduksi suatu bahan  yang didasarkan

dengan pada teknik elektrokimia yang didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi yang berlansung pada

elektroda yang sama atau berbeda dalam satu sistim elektrokimia (Widodo dkk, 2007).

Kunyit termasuk salah satu tanaman suku temu-temuan (Zingiberaceae) yang banyak ditanam di

pekarangan, kebun dan di sekitar hutan jati. Kandungan minyak atsiri sekitar 3-5%. Komponen zat warna atau

1 Dosen LLDIKTI dpk UMN Al Washliyah Medan Jl.Garu II No.93 Medan annysartika@umnaw.ac.id
2 Dosen Yayasan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Jl.Garu II No.93 Medan
3 Alumni Prodi Farmasi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Jl.Garu II No.93 Medan
4 Alumni Prodi Farmasi Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Jl.Garu II No.93 Medan
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pigmen pada kunyit yang utama adalah kurkumin, yakni sebanyak 2,5-5%. Disamping itu, kunyit juga

mengandung zat warna lain seperti monodesmetoksikurkumin dan diodesmetoksikurkumin (Said, 2007).

Kunyit sebagai antioksidan sangat marak diteliti karena banyak kegunaanya terutama untuk kesehatan

tubuh kita terutama dalam menangkal radikal bebas. Tanpa disadari dalam tubuh kita secara terus menerus

terbentuk radikal bebas melalui peristiwa metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan gizi dan akibat

respons terhadap pengaruh dari luar tubuh seperti polusi, ultraviolet, asap rokok, dan lain-lain (Kim, 2005).

Widodo dkk (2007) telah meneliti reduksi kurkumin dengan kajian awal elektrosintesis dalam sistem

etanol menggunakan metode elektrolisis kurkumin. Produk elektrolisis dianalisis dengan menggunakan FTIR,

hasil yang diperoleh terdapat banyak endapan kurkumin.

Dengan adanya keuntungan dari maserasi coupling elektrosintesis yaitu cepatnya menghasilkan senyawa

metabolit seperti kurkumin dengan cara mereduksi selama 2 jam diharapkan dapat lebih unggul dibandingkan

dengan metode maserasi konvensional yang menarik senyawa metabolit selama 7 hari yang sama-sama

menggunakan pelarut etanol. Keuntungan metode coupling elektrosintesis juga dilakukan perbandingan pelarut

etanol dan air. Pelarut mana yang baik dan bagus dalam mensintesis senyawa metabolit dengan metode coupling

elektrosintesis.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode maserasi konvensional

dan coupling elektrosintesis serta pengaruh perbandingan pelarut baik pelarut etanol dan air dengan satu metode

maserasi coupling elektrosintesis dari ekstrak simplisia rimpang induk kunyit terhadap aktivitas antioksidan.

Simplisia rimpang induk kunyit yang telah dihaluskan  diekstraksi dengan menggunakan dua metode maserasi

dengan pelarut etanol dan menggunakan perbandingan pelarut air dan etanol dengan satu metode yaitu maserasi

coupling elektrosintesis. Setelah ekstrak didapat dilakukan skrinning fitokimia dan pengujian aktivitas antioksidan

dengan menggunakan metode DPPH dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 515-517 nm.

II. Metode Penelitian

A. Alat dan Bahan

Beaker glass, gelas ukur, corong, erlenmeyer, kaca arloji, batang pengaduk, tabung reaksi, rak tabung,

corong pisah, pipet volume, bola hisap, statif & klem, labu tentukur, cawan porselin, cawan krus, tang krus,

alat azeotropi, tanur, blender, wadah maserasi, mesh ukuran 80, neraca digital, rotary evaporator merek

Eyela, rangkaian alat elektrosintesis, spektrofotometer UV-Vis (1700 Shimadzu). rimpang induk kunyit,

aquadest, etanol 96%, KI, I2, Bi(NO2)3, HNO3(p), HgCl2, α-naftol, HCl(p), H2SO4(P), Pb asetat, FeCl3, asam

asetat anhidrat dan DPPH.

B. Prosedur

1. Pengambilan dan Pengolahan Sampel

Pengambilan tumbuhan dilakukan secara purposif. Rimpang induk kunyit diambil di Pasar Simpang Limun

Medan, Sumatera Utara. Rimpang induk kunyit yang telah dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran

dengan menggunakan air bersih, ditiriskan. Lalu kulit rimpang induk kunyit dikupas, kemudian dicuci
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kembali. Setelah rimpang induk kunyit bersih, ditimbang dan diiris tipis melintang dengan ukuran yang sama

kemudian dikeringkan didalam lemari pengering. Sampel dianggap kering bila mudah dipatahkan. Setelah

kering dihaluskan dengan blender kering hingga menjadi serbuk, kemudian diayak menggunakan ayakan

mesh 80 untuk memperoleh ukuran partikel yang diinginkan. Selanjutnya, disimpan dalam wadah plastik dan

terlindung dari sinar matahari

2. Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia

Pemeriksaan karakterisasi simplisia meliputi pemeriksaan makroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar

sari yang larut air, penetapan kadar sari yang larut dalam etanol, penetapan kadar abu total dan penetapan

kadar abu yang tidak larut dalam asam.

3. Uji  Skrining Fitokimia

Uji skrinning fitokimia meliputi uji senyawa alkaloid, tanin, flavonoid, saponin dan steroid.

4. Pembuatan Ekstrak Rimpang Induk Kunyit

4.1 Pembuatan Ekstrak Dengan Metode Maserasi Konvensional .

Serbuk rimpang induk kunyit sebanyak 300 gr diektraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 96% sebanyak

3 L dengan perbandingan simplisia dengan pelarut 1:10. Simplisia direndam dengan pelarut sesekali di aduk

selama 6 jam dan didiamkan selama 5 hari. Setelah 5 hari simplisia disaring sehingga didapatkan maserat I.

Residu kembali di rendam dengan sisa pelarut dan didiamkan selama 2 hari. Setelah itu disaring sehingga

didapatkan maserat II. Maserat I dan II digabungkan kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator.

4.2 Pembuatan Ekstrak Dengan Metode Maserasi Coupling Elektrosintesis.

Sampel serbuk rimpang induk kunyit yang telah diayak dengan menggunakan ukuran mesh 80 ditimbang

sebanyak 50 gram dilarutkan dalam 500 ml etanol 96% dimasukkan kedalam masing-masing beaker glass 500

ml dicukupkan dengan pelarut etanol 96% dan pelarut air sampai batas tanda selanjutnya dimaserasi coupling

elektrosintesis pada voltase 20 volt (Taufik dkk, 2017), selama 2 jam (Widodo dkk. 2007). Hasil maserasi

diuapkan sampai pelarut menguap.

5. Uji Aktivitas Antioksidan Metode DPPH dengan Spektrofotometri Visible

5.1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum DPPH.

Larutan DPPH konsentrasi 100 µg/ml dipipet sebanyak 2 ml, dimasukkan dalam labu tentukur 10 ml

dilarutkan dengan etanol lalu volumenya dicukupkan dengan etanol sampai garis tanda (konsentrasi 20 µg/ml),

lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm, sehingga diperoleh absorbansi maksimum

sebagai panjang gelombang maksimum DPPH.

5.2 Penetapan Operating Time (Waktu Kerja).

Sampel ekstrak etanol dan air rimpang kunyit sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 ml dengan

(200 µg/ml) ditambahkan 5 ml larutan DPPH (20 µg/ml) dicukupkan dengan pelarut etanol sampai garis tanda,

dibaca tiap menit absorbansinya pada panjang gelombang maksimum selama 30 menit.
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5.3 Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Sampel.

Larutan sampel dipipet sebanyak 1 ml; 2 ml; 4 ml; 6 ml; 8 ml; kemudian masing-masing dimasukkkan ke

dalam labu tentukur 10 ml, kemudian ditambahkan etanol sampai garis batas (konsentrasi larutan uji 10 µg/ml,

20 µg/ml, 40 µg/ml, 60 µg/ml, dan 80 µg/ml,). Kedalam masing-masing labu tentukur ditambahkan 2 ml

larutan DPPH konsentrasi 100 µg/ml lalu volume dicukupkan dengan etanol sampai garis tanda, kemudian

didiamkan ditempat gelap. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Absorbansi diukur pada

panjang gelombang maksimum yang diperoleh dan didiamkan sesuai dengan operating time yang didapatkan.

5.4 Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Vitamin C

Ditimbang sebanyak 50 mg vitamin C Kristal kemudian dilarutkan dengan aquadest dalam labu tentukur 50

ml. Volumenya dicukupkan dengan aqudest sampai garis tanda (konsentrasi 1000 µg/ml). Kemudian dipipet 5

ml dimasukkan kedalam labu tentukur 50 ml ditambahkan aquadest sampai garis batas (konsentrasi 100

µg/ml), kemudian dipipet kembali dari masing-masing larutan 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 2,5 ml, dan 3 ml

ditambahkan aquadest sampai garis batas lalu ditambahkan 2 ml larutan DPPH (konsentrasi 100 µg/ml)

konsentrasi vitamin C 10 µg/ml, 15 µg/ml, 20 µg/ml, 25 µg/ml dan 30 µg/ml. Kemudian diukur absorbansinya

pada panjang gelombang maksimum, pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan setelah didiamkan

sesuai dengan operating time didapatkan.

5.5 Penentuan Persen Peredaman

Kemampuan aktivitas antioksidan sampel dan vitamin C diukur sebagai penurunan serapan larutan DPPH

(peredaman warna ungu DPPH) akibat adanya penambahan larutan sampel. Nilai serapan (absorbansi) hasil

pengukuran DPPH sebelum dan sesudah penambahan larutan sampel dibagi serapan pengukuran lerutan DPPH

sebelum penambahan sampel dihitung sebagai persen inhibisi (% peredaman) dengan rumus sebagai berikut:

% peredaman = x 100 %

Hasil perhitungan persen inhibisi yang diperoleh dilakukan perhitungan persamaan garis regresi linier

dengan konsentrasi sampel (µg/ml) sebagai absis (sumbu x) dan nilai inhibisi sebagai ordinatnya (sumbu y).

Diperoleh garis regresi yang selanjutnya dapat dihitung kemampuan bahan uji sebagai antioksidan dengan

menghitung inhibitor concentration 50 % (IC50) menggunakan rumus sebagai berikut: 50 = ax + b

III. Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil Pembuatan Simplisia

Induk kunyit yang sudah dibersihkan diperoleh berat basah 10 kg, kemudian dikeringkan selama 2-3 hari

dan dihaluskan lalu diayak dengan menggunakan mesh 8 sehingga menghasilkan ukuran partikel yang diinginkan,

lalu diperoleh berat simplisia rimpang induk kunyit 1,72 kg.

B. Hasil Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia

Hasil pemeriksaan makroskopik simplisia rimpang induk kunyit yang dilakukan menunjukkan bahwa

bentuk simplisia rimpang induk kunyit yaitu bulat dengan 2 bentuk bulatan didalamnya. Bulatan dalamnya
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bewarna jingga dan bulatan dalamnya bewarna kuning. Simplisia rimpang induk kunyit memiliki panjang 1,5 cm

dan lebar 1 cm.

Hasil karakterisasi simplisia rimpang induk kunyit dapat di lihat pada tabel

Tabel Hasil Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia Induk Kunyit

No. Parameter Hasil (%) Syarat

1. Kadar Air 5,33% <10

2. Kadar Abu 5,66% <9

3. Kadar Abu Tidak Larut Asam 0,62% <1,6

4. Kadar Sari Larut Etanol 18% >15

5. Kadar Sari Larut Air 23,6% >10

Dari hasil penetapan karakterisasi simplisia menunjukkan hasilnya memenuhi persyaratan dan terjamin mutunya

berdasarkan Materia Medika Indonesia (MMI).

C. Hasil Skrinning Fitokimia

Hasil pemeriksaan skrinning fitokimia dari serbuk rimpang induk kunyit dan ekstrak etanol maserasi

konvensional dan elektrosintesis dapat di lihat pada tabel

Tabel Hasil Skrinning Fitokimia Serbuk dan Ekstrak Induk Kunyit

No. Golongan Senyawa Kimia Serbuk
Induk
Kunyir

Ekstrak Etanol
Maserasi

Konvensional

Ekstrak
Etanol/Air

Elektrosintesis
1. Alkaloid + + +
2. Flavonoid + + +
3. Tanin + + +
4. Saponin + + +
5. Steroida/Triterpenoid + + +

D. Hasil Ekstrak Rimpang Induk Kunyit

Diperoleh ekstrak sebanyak 43,85 gr dengan warna ekstrak jingga dari maserasi konvensional. Metode

maserasi coupling elektrosintesis pelarut etanol diperoleh ekstrak sebanyak 43,58 gr dengan warna ekstrak coklat

tua kekuningan. Metode maserasi coupling elektrosintesis pelarut air diperoleh ekstrak sebanyak 42,47 gr dengan

warna ekstrak coklat muda kekuningan.

E. Hasil Pengukuran Aktivitas Antioksidan Metode DPPH Dengan Spektrofotmetri

1. Hasil Penentuan Panjang Gelombang Maksimum DPPH.

Hasil pengukuran penentuan panjang gelombang maksimum DPPH didapatkan pada panjang gelombang 517

nm dapat dilihat pada gambar 1.
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Gambar 1 Kurva Serapan Maksimum Larutan DPPH

2. Hasil Penentuan Operating Time (Waktu Kerja) DPPH. Hasil Penentuan Operating Time (Waktu Kerja)

DPPH yang didapatkan adalah pada menit ke-7 sampai menit ke-12 dengan absorbansi 0,6504. Maka, pada

menit ke-7 sampai menit ke-12 semua senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan pada larutan penentuan

OT sudah bereaksi dengan dengan radikal DPPH secara sempurna.

3. Hasil Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Sampel. Data dan gambar hasil pengukuran

absorbansi seluruhnya dapat dilihat pada lampiran. Rekapitulasi absorbansi DPPH dan DPPH setelah

ditambahkan bahan sampel dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4.

Tabel 4.3 Hasil pengukuran absorbansi DPPH setelah penambahan ekstrak etanol

kunyit metode maserasi konvensional

Konsentrasi
Larutan Uji

Pengukuran Rata-rata (A)
1 2 3

DPPH 0,946 0,951 0,951 0,949
10 ppm 0,633 0,633 0,634 0,633
20 ppm 0,445 0,445 0,445 0,445
40 ppm 0,224 0,224 0,224 0,224
60 ppm 0,135 0,135 0,135 0,135
80 ppm 0,097 0,097 0,097 0,097

Tabel 4.4 Hasil pengukuran absorbansi DPPH setelah penambahan ekstrak induk

kunyit metode coupling elektrosintesis pelarut etanol

Konsentrasi
Larutan Uji

Pengukuran Rata-rata (A)
1 2 3

DPPH 0,951 0,951 0,951 0,951
20 ppm 0,729 0,728 0,728 0,728
40 ppm 0,415 0,404 0,404 0,407
60 ppm 0,330 0,331 0,332 0,331
80 ppm 0,292 0,292 0,290 0,291
100 ppm 0,134 0,131 0,132 0,132

Tabel 4.5 Hasil pengukuran absorbansi DPPH setelah penambahan ekstrak induk
kunyit metode coupling elektrosintesis pelarut air

Konsentrasi
Larutan Uji

Pengukuran Rata-rata (A)
1 2 3

DPPH 0,951 0,951 0,951 0,951
10 ppm 0,627 0,640 0,632 0,633
20 ppm 0,529 0,529 0,533 0,530
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40 ppm 0,419 0,417 0,419 0,418
60 ppm 0,361 0,362 0,356 0,359
80 ppm 0,310 0,314 0,315 0,313

Tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil pengukuran absorbansi terjadinya penurunan absorbansi DPPH

setelah penambahan ekstrak, baik ekstrak etanol induk kunyit metode maserasi konvensional, ekstrak induk kunyit

metode coupling elektrosintesis pelarut etanol dan ekstrak induk kunyit metode coupling elektrosintesis pelarut air

sebagai bahan uji. Maka aktivitas antioksidannya meningkat dan aktivitas peredaman DPPH juga meningkat.

Sebab, karena semakin banyak DPPH yang berpasangan dengan atom hidrogen dari bahan sampel sehingga

mengakibatkan penurunan daya peredaman DPPH. Berarti terdapat aktivitas antioksidan dari bahan sampel.

4. Hasil Pengukuran Absorbansi DPPH Setelah Penambahan Vitamin C. Data rekapitulasi absorbansi DPPH

dan DPPH setelah ditambahkan larutan vitamin C dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil pengukuran absorbansi DPPH setelah penambahan larutan vitamin C
Konsentrasi
Larutan Uji

Pengukuran Rata-rata (A)
1 2 3

DPPH 0,946 0,951 0,951 0,949
10 ppm 0,623 0,622 0,622 0,622
15 ppm 0,476 0,488 0,487 0,483
20 ppm 0,425 0,415 0,422 0,420
25 ppm 0,345 0,340 0,341 0,342
30 ppm 0,250 0,239 0,243 0,244

Tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil pengukuran absorbansi terjadinya penurunan absorbansi DPPH

setelah penambahan larutan vitamin C. Maka aktivitas antioksidannya meningkat dan aktivitas peredaman DPPH

juga meningkat. Sebab, karena semakin banyak DPPH yang berpasangan dengan atom hidrogen dari bahan

sampel sehingga mengakibatkan penurunan daya peredaman DPPH. Berarti terdapat aktivitas antioksidan dari

larutan vitamin C. Semakin tinggi konsentrasi bahan sampel yang ditambahkan semakin besar pula penurunan

absorbansi. Artinya aktivitas antioksidannya semakin tinggi.

5. Hasil Penentuan Persen Peredaman

Pengujian aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode pengikatan radikal bebas DPPH. Kemampuan

aktivitas antioksidan dilihat dari pengukuran absorbansi atau serapan DPPH dan penambahan bahan sampel. Nilai

absorbansi atau serapan larutan DPPH sebelum dan sesudah penambahan ekstrak sebagai bahan sampel dihitung

sebagai % peredaman. Tabel dan gambar menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan sampel dan

vitamin C yang ditambahkan larutan DPPH, maka semakin menurun absorbansinya dan semakin besar aktivitas

peredaman DPPH. Untuk % peredaman rata-rata ekstrak etanol induk kunyit maserasi konvensional pada larutan

konsentrasi 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm dan 80 ppm berturut-turut adalah 0; 33,285%; 53,124%;

76,403%; 85,779% dan 89,848%. Untuk % peredaman rata-rata ekstrak induk kunyit maserasi coupling

elektrosintesis pelarut etanol pada larutan konsentrasi 0 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm

berturut-turut adalah 0; 23,413%; 57,132%; 65,194%; 69,365% dan 86,084%. Untuk % peredaman rata-rata

ekstrak induk kunyit maserasi coupling elektrosintesis pelarut air pada larutan konsentrasi 0 ppm, 10 ppm, 20
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ppm, 40 ppm, 60 ppm dan 80 ppm berturut-turut adalah 0; 33,438%; 44,233%; 56,011%; 62,178% dan 67,086%.

Sedangkan untuk % peredaman rata-rata larutan vitamin C pada larutan konsentrasi 0 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20

ppm, 25 ppm dan 30 ppm berturut-turut adalah 0; 34,444%; 49,368%; 55,686%; 63,973% dan 74,295%. Terjadi

penurunan saat di naikkan konsentrasinya, hal ini disebabkan DPPH yang berpasangan dengan atom hidrogen dari

ekstrak bahan sampel meningkat. Maka dapat dilihat dari bahan sampel baik ekstrak etanol induk kunyit metode

maserasi konvensional, ekstrak induk kunyit coupling elektrosintesis pelarut etanol dan ekstrak induk kunyit

elektrosintesis pelarut air memiliki kemampuan antioksidan yang bagus dan sangat kuat.

6. Analisis Nilai IC50 (Inhibitory Concentration)

Nilai IC50 (Inhibitory Concentration) adalah kemampuan antioksidan (µg/ml) yang mampu meredam

radikal bebas sebanyak 50% dibanding kontrol, harga IC50 dapat ditentukan melalui suatu persamaan garis regresi

linier. Nilai IC50 diperoleh dari perpotongan garis antara daya hambatan dan sumbu konsentrasi, kemudian

dimasukkan ke dalam persamaan garis regresi y = ax + b, dengan y = 50 dan nilai x menunjukkan IC50

(Molyneux, 2004). Dalam persamaan garis regresi linier, konsentrasi larutan uji (ppm) digunakan sebagai absis

dan nilai % peredaman sebagai ordinatnya. Hasil analisis nilai IC50 diperoleh berdasarkan perhitungan persamaan

regresi dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Nilai IC50 rata-rata ekstrak induk kunyit metode maserasi konvensional, ekstrak induk kunyit coupling
elektrosintesis dan vitamin C pada setiap pengukuran

Larutan Uji Nilai IC50 rata-rata Kategori
Ekstrak etanol induk kunyit

metode maserasi
konvensional

28,8470 (µg/ml) Sangat Kuat

Ekstrak induk kunyit
metode elektrosintesis

pelarut etanol

49,7592 (µg/ml) Sangat Kuat

Ekstrak induk kunyit
metode elektrosintesis

pelarut air

43,7464 (µg/ml) Sangat Kuat

Vitamin C 18,2069 (µg/ml) Sangat Kuat

Perbandingan dua metode yaitu maserasi konvensional dengan metode elektrosintesis dengan

menggunakan pelarut yang sama yaitu etanol, memiliki nilai IC50 yang cukup berbeda. Daya aktivitas antioksidan

ekstrak etanol induk kunyit maserasi konvensional lebih kuat dibandingkan dengan daya aktivitas antioksidan

ekstrak induk kunyit elektrosintesis pelarut etanol.

Senyawa metabolit yang berperan sebagai senyawa antioksidan adalah turunan senyawa kurkumin,

flavonoid dan senyawa metabolit yang lain. Senyawa ini terkandung di dalam rimpang induk kunyit. pengaruh

metode juga dapat mempengaruhi senyawa metabolit yang ditarik oleh pelarutnya. Seperti penggunaan metode

elektrosintesis yang penggunaannya dengan elektrokimia. Penyariaannya zatnya dengan menggunakan arus listrik,

sehingga senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam rimpang induk kunyit tertarik dengan waktu yang

cepat.
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Kesimpulan

Terdapat pengaruh dari dua metode ekstraksi dan pengaruh dari penggunaan dua pelarut dengan metode coupling

elektrosintesis terhadap aktivitas antioksidan, metode maserasi konvensional pelarut etanol daya aktivitas

antioksidannya lebih kuat dengan nilai IC50-nya 28,8470 (µg/ml) dibandingkan metode coupling elektrosintesis

pelarut etanol dengan IC50-nya 49,7592 (µg/ml). Sedangkan dari penggunaan dua pelarut dengan metode

coupling elektrosintesis terhadap aktivitas antioksidan, dengan pelarut air daya aktivitas antioksidannya lebih kuat

dengan nilai IC50-nya 43,7464 (µg/ml) dibandingkan dengan pelarut etanol dengan IC50-nya 49,7592 (µg/ml).
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MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENERAPKAN STRATEGI
PEMBELAJARAN INQUIRY MELALUI WORKSHOP DI SMP NEGERI 8

PERCUT SEI TUAN PADA TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Dra.Warnita, M.Si1

ABSTRAK

Dra, Warnita, M.Si. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam Menerapkan Strategi Pembelajaran
Inquiry Melalui Workshop di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan Pada Tahun Pelajaran 2019/2020. Dinas
Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang. 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan Strategi
Pembelajaran  Inquiry melalui workshop  di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian tindakan sekolah melalui 2 siklus, dimana masing-masing siklus memiliki
tahap: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan dan Pengamatan, (3) Evaluasi dan (4) Refleksi. Subjek dalam
penelitian ini adalah guru guru yang mengajar di di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan Kabupaten Deli dengan
jumlah 20 orang guru. Teknik pemgumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara,
kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan perhitungan persentase jumlah guru yang sudah mampu menerapkan strategi pembelajaran
inquiry dan persentase jumlah guru yang belum mampu menerapkan strategi pembelajaran inquiry di dalam
kelas. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Terdapat peningkatan jumlah guru yang menerapkan Strategi
Pembelajaran  Inquiry dari 20 orang guru, baru 12 (60,0%) guru menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry
pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II menjadi 17 (85,0%) guru yang sudah mampu menerapkan
Strategi Pembelajaran Inquiry pada proses pembelajaran di dalam kelas; (2) Terdapat penurunan jumlah guru
yang tidak mampu menerapkan strategi pembelajaran Inquiry, dari 20 orang guru, sebanyak 8 (40,0%) guru
belum mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry pada siklus I kemudian pada siklus II terjadi
penurunan jumlah guru yang belum mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry, menjadi 3 (15,0%) guru
yang belum mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry secara utuh; (3) Kompetensi profesional guru
dalam menerapkan Strategi Pembelajaran  Inquiry dapat meningkat melalui workshop.

Kata kunci: Kompetensi Profesional Guru, Strategi Pembelajaran Inquiry dan Workshop

ABSTRACT

Dra Warnita, M.Si. The improving of teacher competence in applied of inquiry teaching and learning strategy
through workshop and academic supervision in SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan on academic year of 2019/2020.
Education Department of Deli Serdang Regency.2019.
The aim of this study is to improve teacher competence in applied of inquiry teaching and learning strategy
through workshop and academic supervision in SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan. The method of this study is school
Action Research by using 2 cycles where each cycle consists of: (1) planning, (2) actuating and observation, (3)
evaluating and (4) reflecting. The Subjects of this study are the teachers who teach in SMP Negeri 8 Percut Sei
Tuan. They are 20 teachers. The technique of collecting data is observation, interview, questioner, and study of
documentation. The technique of analising daa is by using the calculating of the percentage of the teachers who
are able to apply inquiry teaching and learning strategy and the persentage of the teacher who can not apply
cntextual teaching and learning strategy in class,The results of the study show: (1) There is the increasing of the
amount of the teachers who apply inquiry teaching and learning strategy, from 20 teachers, it is still 12 (60,0%)
of tachers who apply inquiry teaching and learning strategy in first cycle and then it is improve in second cycle
tobe 17 (85,0%) teachers who are able to apply inquiry teaching and learning in class. (2) There is the decreasing
of the amount of the teachers who are not able to apply inquiry teaching and learning strategy, from 20 teachers,
it is still 8 (40,0%) of tachers who can not apply inquiry teaching and learning strategy in first cycle and then in
second cycle is tobe 3 (15,0%) teachers who are not able to apply inquiry teaching and learning in class (3) The
competence of teachers in applying inquiry teaching and learning can be improved through workshop.

Keyword: profesional competence, inquiry teaching and learning strategy, and workshop

1 Pengawas Sekolah tingkat SMP Kabupaten Deli Serdang warnita@gmail,com
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan pembimbingan guru. Salah

satu materi pembimbingan guru adalah tentang penerapan strategi pembelajaran oleh guru di dalam proses

pembelajaran. Salah satu tugas guru adalah melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif,

bemutu dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu guru harus menguasai strategi pembelajaran yang

berpusat pada siswa. Penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan salah satu indikator

bahwa guru tersebut memilki kompetensi professional. Proses pembelajaran yang baik akan mempermudah siswa

menyerap materi pelajaran yang disajikan oleh guru oleh sebab itu guru harus memiliki kompetensi. Selain

kompetensi profesional, guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Kemudian

kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam : (a) menguasai/mengelola kelas, (b) menguasai materi

ajar, (c) melaksanakan perencanaan pembelajaran, (d) melaksanakan pembelajaran, (e) mengevaluasi

pembelajaran, (f)  menerapkan media pembelajaran, (g) menerapkan strategi metode, teknik dan pendekatan

pembelajaran dan (h) melaksanakan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kompetensi kepribadian adalah

kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang : (a) stabil, (b) tanggung jawab, (c) mantap,(d) berwibawa, (e)

jujur, (f) objektif dan (g) arif dan bijaksana. Dan kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru dalam

berinteraksi dengan masyarakat dengan baik melalui organisasi kemasyarakatan dan profesi.

Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan diperoleh hasil bahwa

belum ada guru yang menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mereka seluruhnya

menggunakan metode ceramah, metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru lebih aktif dari siswa

sehingga membuat siswa menjadi jenuh karena tidak dilibatkan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Hal ini

membuat hasil belajar siswa tidak memuaskan dan rendah. Kemudian siswa cenderung malas untuk

mengemukakan pendapat di depan kelas yang akhirnya membuat kreatifitas siswa tidak berkembang.

Berdasasrakan hasil supervisi di atas maka dilakukan perubahan strategi pembelajaran yang selama ini

menerapkan strategi pembelajaran konversional menjadi strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah

satu strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan berpusat pada siswa adalah

Strategi Pembelajaran Inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari

suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru

dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani,

yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. Strategi pembelajaran ini membuat siswa menemukan sendiri

jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam proses pembelajaran dan memcahkan sendidiri maslah yang ada di

dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membuat kreatifits siswa berkembang dan motivasi belajarnya menjadi

meningkat sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.
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Oleh sebab itu peneliti membuat penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

dalam Menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry melalui Workshop di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan pada

Tahun Pelajaran 2019/ 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Apakah melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan Strategi

Pembelajaran Inquiry di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan pada tahun pelajaran 2019/2020?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry melalui

workshop di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan pada tahun pelajaran 2019/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diperoleh manfaat dalam penelitian, yaitu:

1. Guru dapat memahami dan menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry.

2. Kompetensi profesional guru dapat meningkat melalui penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry.

3. Guru menerapkan proses pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kompetensi Profesional Guru

Standar Nasional Pendidikan,penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan

kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan.Sedangkan PP Nomer 74 tahun 2008 menjabarkan bahwa kompetensi profesional guru

merupakan kemapuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan

budaya yang diampu. Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi

yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian dibidang pendidikan atau keguruan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan dasar guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku

manusia, bidang studi yang dibinanya, sikap yang tepat tentang lingkungan belajar dan mempunyai ketrampilan

dalam teknik mengajar. Beberapa komponen yang terdapat di dalam kompetensi profesional guru adalah sebagai

berikut:

a) Penguasaan bahan pelajaran besrta konnsep-konsep. Kopentensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang

guru adalah penguasaan bahan bidang studi. Penguasaan ini menjadi landasan pokok untuk ketrampilan mengajar.

Yang dimaksud dengan kemampuaan menguasai bahan bidang adalah kemampuan mengetahui, memahami,

mengaplikasikan, menganalisis, menyintesiskan, dan mengevaluasi sejumlah pengetahuan keahlian yang di

ajarkan nya
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2.2 Strategi Pembelajaran Inquiry

Strategi pembelajaran inquiri (SPI) adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada

proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi

pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang

berarti saya menemukan (Sanjaya, 2008: 194).

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri. Pertama, strategi inkuiri

menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar.

Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru

secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri (Sanjaya,

2008: 194).

Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri

dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri (self belief).

Dengan demikian, strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi

sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa ( Sanjaya, 2008: 195). Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan

melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik

bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.

Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari

proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai

materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang

hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal; namun

sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi

pelajaran ( Sanjaya, 2008: 194).

2.3 Workshop

Menurut Suprijanto (2008:79) workshop adalah pertemuan orang yang bekerja sama dalam kelompok

kecil, biasanya dibatasi pada masalah yang berasal dari mereka sendiri. Peran serta diharapkan untuk dapat

menghasilkan produk tertentu. Menurut Notoatmojo (2003:63) workshop adalah suatu pertemuan orang-orang

yang berpengalaman dan bertanggung jawab dan ahli yang dapat membantu mereka, guna membicarakan masalah

atau pelajaran mereka yang dirasakan sukar untuk dipecahkan sendiri. Menurut Materka (1994:32) workshop

kerap kali dipandang sebagai arena untuk berbagai informasi dan membantu sesama. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa workshop adalah suatu kegiatan belajar sekelompok orang untuk bersama-sama memecahkan

masalah melalui diskusi kelompok maupun perseorangan. Sedangkan menurut Tilaar  (1979:36-37) bahwa

workshop adalah pertemuan khusus yang dihadiri sekelompok manusia yang bergerak dalam lingkungan bidang

kerja yang sejenis.
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok dari

sejumlah orang yang sedang memecahkan suatu masalah melalui diskusi dan bekerja secara kelompok maupun

bersifat perseorangan sehingga menghasilkan produk tertentu.

Proses workshop dibentuk sedemikian rupa, seperti terlihat dalam Gambar di bawah ini.
Gambar 2.1

(Sumber: Diadaptasi dari Zaini 2002)
Proses Pembelajaran dalam Workshop

2.4 Kerangka Berpikir

Salah satu indikator kompentensi profesional guru adalah kemampuan guru dalam menerapkan strategi

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan salah satu  strategi  pembelajaran yang dapat

membuat siswa aktif, kreatif dan menyenangkan di dalam proses belajar mengajar adalah Strategi Pembelajaran

Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis

untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri

biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan

strategi heuristic, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri. Pertama, strategi inkuiri

menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai

penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti

dari materi pelajaran itu sendiri. seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri

(self belief). Dengan demikian, strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar,

akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa.

PENGETAHUAN PENGALAMAN

AKTIVITAS
PRAKTIK /
APLIKASI

REFLEKSI /
EVALUASI
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Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab

itu kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri.

tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara

sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.

Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran,

akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai

pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal; namun sebaliknya, siswa akan

dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pelajaran.

Berdasarkan paparan di atas bahwa strategi pembelajaran inquiry sangat bagus diterapkan di dalam proses

pembelajaran karena dapat meningkatakan mutu pembelajaran dan dengan penguasaan dan penerapan Strategi

Pembelajaran Inquiry di dalam proses pembelajaran di kelas, maka akan meningkatkan kompetensi profesional guru.

2.5 Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “kompetensi professional guru dalam menerapkan Strategi

Pembelajaran Inquiry dapat ditingkatkan melalaui workshop” di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan pada tahun

pelajaran 2019/2020.
.

3. Metode Penelitian

3.1 Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan

Kabupaten Deli Serdang . Adapun jumlah guru yang menjadi subyek penelitian adalah berjumlah 20 orang guru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan  di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan Jalan Pasar 12 Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian adalah selama 6 bulan yakni pada tahun pelajaran

2019/2020 semester ganjil yakni dari Juli 2019 sampai bulan November 2019.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan

menerapkan 2 siklus. Siklus I memiliki 4 langkah, yakni: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) evaluasi dam 4

refleksi

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: (1)

observasi, (2) wawancara, (3) metode dokumentasi, dan (4) kuesioner.

3.5Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan persentase jumlah guru

yang sudah mampu memahami dan menerapkan Metode pembelajaran inquiry dan persentase jumlah.guru yang

belum mampu menerapkan Metode pembelajaran inquiry di dalam kelas.
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3.6 Indikator kinerja

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah apabila 80% dari seluruh guru telah mampu menerapkan

Strategi Pembelajaran Inquiry di dalam kelas dengan baik maka penelitian ini dianggap telah berhasil dan tak

perlu dilanjutkan kepada siklus berikutnya.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pelaksanaan  silkus I diperoleh hasil bahwa sebanyak 12 (60,0%) guru telah

menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry dan 8 (40,0%)  guru belum menerapkan strategi pembelajaran Inquiry

pada proses pembelajaran di dalam kelas.

Kemudian pada siklus II diperoleh hasil bahwa sebanyak 17 (85,0)  guru telah menerapkan strategi

pembelajaran strategi pembelajaran Inquiry dan hanya 3 orang (15%) guru yang belum menerapkan strategi

pembelajaran Inquiry

Perbandingan hasil pencapaian penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry antara siklus I dengan siklus II

dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 4.3
Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry Silus I dan Siklus II

60%

85%

40%

15%

0
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Siklus I Siklus II

= Jumlah guru yang sudah menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry

= Jumlah guru yang belum menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry

Berdasarkan diagram 4.3 di atas dapat digambarkan bahwa:

1. Penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan

oleh 12 (60,0%) guru dan pada siklus II meningkat menjadi 17 (85,0%) guru yang mampu menerapkan

Strategi Pembelajaran Inquiry pada proses pembelajaran didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan

jumlah guru yang menerapkan  Strategi Pembelajaran Inquiry sebanyak 5 orang guru (25%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry berkurang dengan hasil bahwa

pada siklus I terdapat 8 (40,0 %) guru yang belum mampu  menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry namun

pada Siklus II menurun menjadi 3 (15,0%) guru yang belum mampu menerapkan Strategi Pembelajaran

Inquiry secara utuh.

Siklus I Siklus II
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Dari hasil di atas maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan

Strategi Pembelajaran Inquiry setelah dilakukan Workshop dengan melalui Siklus I dan Siklus II

5. Simpulan Dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa: 1) Penerapan Strategi

Pembelajaran Inquiry pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan oleh 12 (60,0%) guru dan

pada siklus II meningkat menjadi 17 (85,0%) guru yang mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry pada

proses pembelajaran didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang menerapkan  Strategi

Pembelajaran Inquiry sebanyak 5 orang guru (25%). 2) Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi

Pembelajaran Inquiry berkurang dengan hasil bahwa pada siklus I terdapat 8 (40,0 %) guru yang belum mampu

menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry namun pada Siklus II menurun menjadi 3 (15,0%) guru yang belum

mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry secara utuh. 3) Kompetensi Profesional guru dalam

menerapkan Strategi Pembelajaran Inquiry dapat meningkat melalui Workshop.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan kepada para guru agar:

1. Menerapkan srategi pembelajaran Strategi Pembelajaran Inquiry dalam proses pembelajaran di kelasnya

karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat proses belajar mengajar menjadi aktif dan

menyenangkan

2. Melaksanakan penelitin Tindakan Kelas tentang Strategi Pembelajaran Inquiry

Bagi pengawas sekolah disarankan agar:

1. Melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry di sekolah

binaannya masing masing
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PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN

Yearning Harefa, SE, M.Si1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh iklim organisasi
terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Perguruan Tinggi Nias, Provinsi
Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada Juni – Agustus 2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sebanyak 32 orang.  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah iklim organisasi (X), sedangkan variabel terikat
kinerja karyawan (Y). Pengukuran menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linier
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Nias dengan nilai signifikansi t-hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05. Besarnya nilai pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan ditunjukkan oleh nilai koefisien
determinasi (R²) sebesar 0,537 atau 53,70 % yaitu persentase pengaruh iklim organisasi (X) terhadap kinerja
karyawan (Y) adalah sebesar           53,70 %.

Kata kunci : iklim organisasi dan kinerja karyawan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi dunia yang ditandai dengan terbukanya persaingan independen disegala bidang

merupakan tantangan bagi pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia. Perusahaan-perusahaan di Indonesia

perlu meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk mengahadapi tantangan agar dapat

bertahan bahkan memenangkan persaingan. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan pengembangan

perusahaan, perusahaan harus melaksanakan berbagai aktivitas pengelolaan faktor produksi tersebut antara lain :

produksi, pemasaran, pembelanjaan, personalia, pengembangan dan lainnya.

Iklim organisasi yang dapat menunjang pencapaian tujuan semua pihak dalam sebuah perusahaan adalah

harapan yang sangat ideal bagi perusahaan manapun. Penciptaan iklim hubungan karyawan dalam hal

keyakinan,kepercayaan,dan keterbukaan merupakan produktifitas yang tinggi dan implementasi strategi organisasi

yang efektif. Jika iklim organisasi merupakan iklim terbuka dan mendorong karyawan menyampaikan

ketidakpuasan dan kepentingannya tanpa rasa takut akan adanya pembalasan, maka ketidakpuasan dan perhatian

seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positip. Implikasi dari iklim organisasi seperti itu akan terwujud

bilamana karyawan memiliki keyakinan yang tinggi dan percaya pada keadilan keputusan dan tindakan

manajerial.

Di sisi lain untuk mewujudkan iklim organisasi seperti itu dituntut adanya kesungguhan manajemen

puncak perusahaan untuk kebutuhan memperlakukan karyawan secara wajar, serta adanya tujuan organisasi yang

memenuhi dan mengintegrasikan kebutuhan dan tujuan karyawan serta organisasi. Namun demikian perlu disadari

bahwa hingga saat ini belum ada cara mekanis yang secara otomatis untuk mendapatkan jenis iklim hubungan

karyawan yang positif dan terwujud secara sempurna. Kendatipun demikian, realitas adanya perubahan penting

dalam iklim hubungan karyawan dapat diamati dengan cara menghubungkannya dengan perubahan dalam

pengawasan kepemimpinan sebuah departemen, perubahan manajer perusahaan,dan perubahan manajemen

1 Dosen Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Nias
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puncak sebuah organisasi. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa iklim organisasi dapat diamati melalui suasana dan

kondisi yang tercipta melalui interaksi dan kombinasi antara nilai dan tujuan manajemen puncak, kebijakan

mendasar tertentu dan juga implementasi dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. (Simamora, 2002:31).

Iklim organisasi yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat

berkerja optimal. Dibutuhkan iklim organisasi yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tugas karyawan.

Iklim organisasi merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan kinerja karyawan di perusahaan.

Yayasan Peguruan Perguruan Tinggi Nias merupakan salah satu yayasan yang mengelola pendidikan

tinggi dan memiliki karyawan.  Karyawan yang bekerja pada yayasan perguruan tinggi ini masih memiliki kinerja

yang kurang memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor.  Salah satu diantaranya adalah iklim organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul: “Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan”.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh iklim organisasi

terhadap kinerja karyawan.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Perguruan Tinggi Nias, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian

dilakukan pada Juni – Agustus 2019. Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan dari Yayasan Perguruan

Tinggi Nias sebanyak 32 orang. Dengan jumlah populasi yang sedikit maka metode pemilihan sampel

menggunakan metode sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah iklim organisasi (X), sedangkan variabel terikat adalah kinerja

karyawan (Y). Pengukuran menggunakan skala Likert. Analisis data menggunakan analisis regresi linier

sederhana.

2. Landasan Teoritis

2.1. Kinerja Karyawan

Menurut Helfert (Rivai, 2009:604) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan suatu tampilan keadaan

secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki”.

Menurut Umam (2010:189), “kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu yang sesuai

dengan peran atau tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu

dari organisasi tempat individu tersebut bekerja”.

Prawirosentono (2008:2), “Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam perusahaan atau organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai moral atau etika”.
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Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan hasil

kerja yang dicapai oleh setiap individu yang ada dalam perusahaan atas pelaksanaan kegiatan operasional yang

dilaksanakan karyawanyang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar yang telah berlaku dalam organisasi

atau perusahaan tersebut.

Kinerja karyawan telah berjalan dengan baik memiliki beberapa pengukuran berdasarkan tingkat kualitas,

kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, pengawasan, dan dampak interpersonal dari setiap sumber daya

manusia yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Menurut Sutrisno (2010:179), bahwa terdapat 6 (enam)

dimensi yang digunakan dalam mengukur kinerja karyawan, sebagai berikut:

1. Kualitas (Quality)

Tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan

yang diharapkan.

2. Kuantitas (Quantity)

Jumlah yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, unit, dan siklus kegiatan yang dilakukan.

3. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi

output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan orang lain.

4. Efektivitas Biaya (Cost Efectiveness) (Efektivitas Biaya)

Tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, dan material)

dimaksimalkan untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan sumber

daya.

5. Pengawasan (Need for Supervision)

Tingkat sejauh mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan

pengawasan seorang supervisoruntuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan.

6. Dampak Interpersonal (Interpersonal Impact) (Dampak Interpersonal)

Tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerja sama di antara rekan kerja dan

bawahan.

Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi kinerja karyawan yang telah di sampaikan di atas memiliki

keterkaitan dengan indikator kinerja karyawan yang dijelaskan oleh Sutrisno (2010:179), sebagai berikut:

1. Meminimalisir tingkat kesalahan

2. Keterampilan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

3. Volume kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah yang banyak

4. Target perusahaan karyawan mampu mencapainya

5. Waktu kerja secara optimal karyawan mampu memanfaatkan

6. Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan

7. Fasilitas yang tersedia dalam perusahaan karyawan mampu menggunakannya

8. Teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan karyawan mampu mengikuti

9. Mandiri dalam mengambil keputusan
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10. Terahan dalam bekerja

11. Jujur dalam melaksanakan pekerjaan

12. Tidak mengeluh dalam melaksanakan pekerjaan.

2.2. Iklim Organisasi

Menurut Lіlіwerі (2014:305),“іklіm organіѕaѕі adalah ѕebagaі pola-pola perіlaku, ѕіkap, dan peraѕaan

yang dіtampіlkan berulang-ulang yang dіjadіkan ѕebagaі karakterіѕtіk kehіdupan organіѕaѕі. Іklіm organіѕaѕі yang

baіk menjadі modal awal ѕuatu organіѕaѕі untuk dapat mempengaruhі perіlaku anggota organіѕaѕі dan dapat

membentuk karakterіѕtіk darі organіѕaѕі terѕebut”.

Menurut Suharsaputra (2013:82), “iklim organisasi adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan

suatu organisasi dan iklim suatu organisasi akan sangat berbeda dengan iklim organisasi lainnya, karena hal

tersebut berkaitan dengan kondisi kerja masing-masing organisasi”.

Menurut Wirawan (2008:122), “iklim organisasi merupakan persepsi anggota organisasi (individual dan

kelompok) dan mereka secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada terjadi di lingkungan

internal organisasi secara rutin, yang dapa mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan kinerja anggota

organisasi yang selanjutnya dapat menentukan kinerja organisasi”.

Menurut Robbins & Judge (2009:249), “iklim organisasi dianggap sebagai persepsi bersama yang

dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungannya. Pemahaman tentang aturan tertulis, kebiasaan

dalam melakukan kerja dan birokrasi dalam menjalankan tugas, lingkungan kerja dan batas wewenang dalam

bekerja merupakan lingkup dalam iklim organisasi”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi merupakan pola

perilaku yang telah ada dalam diri masing-masing individu dalam suatu organisasi yang dilakukan secara

berulang-ulang dan memiliki kemampuan bagi keberhasilan organisasi bila iklim organisasi yang tercipta adalah

baik.

Berdasarkan penjelasan mengenai dimensi iklim organisasi yang telah di sampaikan di atas memiliki

keterkaitan dengan indikator iklim organisasi yang dijelaskan oleh Wirawan (2008:18), sebagai berikut:

1. Kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pengalaman karyawan

2. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi seluruh karyawan

3. Mengutamakan menyelesaikan pekerjaan

4. Kontribusi terbaik dalam diri untuk perusahaan

5. Tekanan dalam pekerjaan sudah terlatih untuk menghadapin segala pekerjaan

6. Sanksi jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan

7. Promosi jabatan atas prestasi kerjanya karyawan berhak mendapatkannya

8. Bonus dan insentif kepada karyawan

9. Masukan atau dorongan untuk membantu karyawan saat mengalami kesulitan dalam bekerja

10. Hubungan  antar rekan kerja harus berjalan dengan harmonis

11. Permasalahan yang berat timbul dalam perusahaan

12. Persaing yang tinggi antar rekan kerja
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3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan

SPSS 22.0 for windows.. Analisis masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian berikut :

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Sederhana

Dari tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk iklim organisasi sebagai berikut:
Y = 0,942 + 1,002 X

Keterangan :

Y = Kinerja Karyawan

X = Iklim Organisasi

Berdasarkan hasil persamaan regresi sederhana menunjukkan bahwa koefisien X (iklim organisasi)

sebesar 1,002 yang menunjukkan hubungan iklim organisasi positif terhadap kinerja karyawan (Y), artinya jika

iklim organisasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kinerja karyawan juga akan naik sebesar 1,002

satuan.

Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis, dilakukan pengujian hubungan kausal

menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara

membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%.

Untuk menguji pengaruh variabel iklim organisasi terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan

membandingkan signifikansi t-hitung sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklim

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor iklim organisasi secara signifikan mempunyai

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada Yayasan Perguruan Tinggi Nias, dengan demikian maka

hipotesis diterima.

b. Uji Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R² adalah antara 1 – 0. Nilai R² yang kecil atau mendekati nol berarti

kemampuan variasi variabel terikat terbatas. Jika nilai mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.  Nilai koefisien determinasi dapat

dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Nilai Koefisien Determinasi

Besarnya nilai pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,537 atau

53,70 % yaitu persentase pengaruh iklim organisasi (X) terhadap kinerja karyawan (Y) adalah sebesar 53,70 %.

Sedangkan sisanya sebesar 46,30 % lagi dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

Yayasan Perguruan Tinggi Nias dengan koesifisen regresi bernilai positif sebesar 1,002. Hal ini berarti bahwa

semakin tinggi iklim organisasi maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Peningkatan kinerja

karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan iklim organisasi. Menurut penelitian Akula (2013)  baha iklim

organisasi merupakan karakteristik yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya tidak berwujud,

dapat berubah ke suasana yang lebih baik dan dapat mempengaruhi karyawan atau karyawan sehingga bersedia

bekerja tanpa paksaan. Kurang diperhatikannya iklim organisasi akan membawa dampak buruk bagi organisasi,

hal ini dikarenakan para karyawan akan mengalami gangguan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga kurang

bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu menciptakan iklim organisasi yang kondusif

sangat diperlukan oleh pegawai pada saat mereka bekerja. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Raza dan

Arid (2010) menyatakan bahwa variabel iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa iklim organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Satu

sama lain saling berhubungan dimana iklim organisasi yang kondusif akan meningkatkan kinerja karyawan,

begitupun sebaliknya. Dalam hal ini karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Nias mampu menyelesaikan

permasalahan yang timbul di perusahaan secara bersama-sama, dengan kerjasama yang baik maka masalah

tersebut tidak akan berlarut-larut dan akan menemukan solusi terbaik. Koordinasi dan komunikasi merupakan

salah satu kunci keberhasilan dalam pembentukkan iklim organisasi yang baik. Komunikasi perupakan pola untuk

menemukan konvergensi antar berbagai kepentingan sehingga dapat membentuk konsensus. Melalui konsesus

maka terbentuk kebersamaan, sehingga kohesivitas antar kelompok kerja dapat terjalin dengan baik.

Iklim organisasi yang dapat menunjang pencapaian tujuan semua pihak dalam sebuah perusahaan adalah

harapan yang sangat ideal bagi perusahaan manapun. Penciptaan iklim hubungan karyawan dalam hal keyakinan,

kepercayaan dan keterbukaan merupakan produktifitas yang tinggi dan implementasi strategi organisasi yang

efektif. Jika iklim organisasi merupakan iklim terbuka dan mendorong karyawan menyampaikan ketidakpuasan

dan kepentingannya tanpa rasa takut akan adanya pembalasan, maka ketidakpuasan dan perhatian seperti itu dapat

ditangani dengan cara yang positip. Implikasi dari iklim organisasi seperti itu akan terwujud bilamana karyawan

memiliki keyakinan yang tinggi dan percaya pada keadilan keputusan dan tindakan manajerial. Iklim organisasi

yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat berkerja optimal.
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Dibutuhkan iklim organisasi yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tugas karyawan. Iklim organisasi

merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan kinerja karyawan di perusahaan.

Iklim orgainsasi yang dirasakan oleh karyawan pada Yayasan Perguruan Tinggi Nias mengenai

lingkungan kerjanya akan membuat karyawan tersebut dapat memperkirakan apa yang akan dihadapi pada saat

karyawan tersebut bekerja. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap beberapa besar usaha yang akan

digerakkan sebagai antisipasi terhadap kondisi yang akan dihadapinya itu. Iklim organisasi yang dirasakan tidak

menyenangkan ini membuat para karyawan yang bekerja merasa bahwa lingkungan kerjanya tidak menciptakan

suasana yang membawa dirinya untuk mencapai aktivitas dengan baik, sehingga tidak memberikan energi atau

daya bagi dirinya untuk menunjukan kinerja yang optimal. Jika iklim organisasi ini berlangsung terus menerus

diduga dapat membuat karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Nias tidak bisa mengharapkan perubahan keadaan

kearah yang lebih baik. Keadaan itu tidak akan meningkatkan kinerja, tetapi cenderung menurunkan kinerja

karyawan yang akan berdampak pada produktivitas perusahaan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Yayasan Perguruan Tinggi Nias

dengan nilai signifikansi t-hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

2. Besarnya nilai pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan ditunjukkan oleh nilai koefisien

determinasi (R²) sebesar 0,537 atau 53,70 % yaitu persentase pengaruh iklim organisasi (X) terhadap kinerja

karyawan (Y) adalah sebesar   53,70 %.

4.2. Saran

1. Organisasi harus meningkatkan iklim organisasi yang lebih baik, walaupun dalam penelitian ini iklim

organisasi sudah tergolong tinggi, tetapi masih perlu ditingkatkan menjadi sangat baik, sehingga dapat

menjamin kenyamanan bekerja karyawan yang dapat meningakatkan kinerja karyawan.

2. Yayasan Perguruan Tinggi Nias harus lebih meningkatkan kinerja karyawan walaupun sudah termasuk dalam

kategori tinggi, dengan memberikan insentif dan penghargaan yang lebih baik terhadap karyawan.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI METODE FOCUS GROUP DISCUSSION
DI SEKOLAH BINAAN SMP RAYON 27 MEDAN TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Sonta Siahaan, S.Pd1.

ABSTRAK

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dilakukan dengan tujuan melihat peningkatan kemampuan guru
dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui supervisi metode focus group discussion  di Sekolah
Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun pelajaran 2013/2014.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februai 2014
sampai dengan Mei 2014. Penelitian dilaksanakan di SMP Rayon 27 Medan. Digunakan subjek dalam penelitian
sebanyak delapan guru di SMP Rayon 27 Medan. Data diperoleh melalui format penilaian RPPdan format
penilaian aktivitas guru yang dianalisis secara deskriftif. Hasil penelitian memberikan data dengan kesimpulan;
1) supervisi metode focus goup discussion dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hal itu
dapat dibuktikan dari hasil penilaian  kompetensi guru dalam menyusun  RPP dari Siklus I ke Siklus II; 2)
supervisi metode focus goup discussion dapat meningkatkan aktivitas guru dalam penyusunan RPP. Hal itu dapat
dibuktikan dari hasil penilaianaktivitas guru dalam menyusun  RPP dari Siklus I ke Siklus II dan siklus III.

Kata Kunci : Model Pembelajaran Learning Cycle

1.Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Peneliti merupakan pengawas guru di SMP Sub Rayon 27 Medan. Pengalaman mengajar sejak tahun

1983 di SMP Negeri 2 Laguboti, Tapanuli Utara dan pindah bekerja sebagai guru ke SMP Negeri 28 Medan

pada tahun 1987 dan ke SMP Negeri 2 Medan pada tahun 1990. Latar belakang mengajar sebagai guru

Bahasa Indonesia menjadi bekal untuk membimbing dang mengawasi guru pada saat menjadi pengawas guru

di SMP Rayon 27 Medan. Dengan demikian sebagai pengawas membimbing guru dalam menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran khususnya di Sub Rayon SMP 27 Medan.

Diantara kewajiban sebagai guru yang harus dikerjakan untuk melayani peserta didik  dalam setiap awal

semester yaitu merencanakan pembelajaran, tidak sedikit guru dalam merencanakan pembelajaran ini belum

memahami secara utuh, sehingga dalam menyiapkan atau menyusun secara tertulis perencanaan ini belum

sempurna dan bahkan ada yang tidak menyusun. Tentu hal ini sangat terkait dengan kesadaran  kemauan dan

kemampuan diri pribadi guru. Perencanaan pembelajaran dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) atau beberapa istilah lain seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran. RPP

memuat KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan dipelajari, metode pembelajaran, langkah

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian.

Usaha-usaha  untuk mempersiapkan guru menjadi profesional telah banyak dilakukan. Kenyataan

menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya. “Hal itu

ditunjukkan dengan kenyataan (1) guru sering mengeluh kurikulum yang berubah-ubah, (2) guru sering

mengeluhkan kurikulum yang syarat dengan beban, (3) seringnya siswa mengeluh dengan cara mengajar guru

1 Pengawas Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kota Medan
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yang kurang menarik, (4) masih belum dapat dijaminnya kualitas pendidikan sebagai mana mestinya” (Imron,

2000:5).

Berdasarkan pengamatan pada saat kepala sekolah mengadakan supervisi kelengkapan administrasi guru

di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan, terutama dalam menyusun RPP target para guru hanya memenuhi

sebatas mengumpulkan  menurut waktu yang telah ditentukan batas pengumpulannya. Ada beberapa guru

yang tidak mengumpulkan karena berbagai alasan diantaranya; tidak mau membuat, tidak sempat membuat,

terlalu pendek jangka waktu mengumpulkan; padahal kegiatan belajar mengajar  dengan tatap muka sudah

harus dilaksanakan.

Oleh karena itu kemampuan guru-guru di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan dalam menyusun

perencanaan pembelajaran atau RPP dapat ditingkatkan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penyusunan RPP

yang disesuaikan dengan kondisi disekolah. Berdasarkan hasil pemikiran, apabila dalam merencanakan

pembelajaran dapat dibuat dengan  baik, maka dalam proses pelaksanaan pembelajaran juga akan baik,

sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat.

Salah satu cara yang dapat ditempuh peneliti sebagai kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan

guru menyusun RPP adalah dengan menerapkan supervisi. Beberapa supervisi pernah dilakukan oleh peneliti

namun hasil yang diperoleh kurang begitu memuaskan. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa

melakukan supervisi sama seperti melaksanakan pembelajaran bila hasil belum sesuai harapan maka metode

yang lebih baik harus diterapkan. Mengingat selama ini alur supervisi selalu berjalan satu arah dengan

menempatkan kepala sekolah sebagai sumber pengetahuan sepertinya perlu mempertimbangkan adanya saling

bertukar informasi antara kepala sekolah dengan guru maupun diantara sesama guru. Karenanya metode

diskusi yang lebih ditekankan pada focus group discussion layak untuk dicobakan. Sehingga dengan harapan

peningkatan keterampilan guru menyusun RPP maka dirasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul

“Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Menyusun Rencana PelaksanaanPembelajaran Melalui Supervisi

MetodeFocus Group Discussion Di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan Tahun Pelajaran 2014/2015”.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas, maka yang menjadi rumusan-rumusan dalam penelitian

ini adalah:

1. Apakah kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran meningkat melalui

supervisi metode focus group discussion di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun pelajaran

2014/2015?

2. Apakah supervisi metode focus group discussion dapat memperbaiki aktivitas guru menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun pelajaran

2014/2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan antara lain:
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1. Melihat peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui

supervisi metode focus group discussion di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun pelajaran

2014/2015.

2. Melihat peningkatan aktivitas guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode

focus group discussion di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun pelajaran 2014/2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang pendidikan. Hasil-hasil dalam penelitian

ini dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan kemampuan profesionalisme peneliti untuk melakukan penelitian tindakan sekolah

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah.

b. Meningkatkan kemampuan peneliti  dalam menyusun serta menulis   laporan dan artikel ilmiah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Focus Group Discussion (FGD)

Focus group discussion (FGD)atau Diskusi kelompok terarah adalah suatu proses pengumpulan informasi

suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998). Menurut Henning dan

Coloumbia (1990), diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh

seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan

spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi saat itu.

Interaksi diantara peserta merupakan dasar untuk memperoleh informasi. Peserta mempunyai kesempatan

yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, komentar maupun mengajukan

pertanyaan.

Tujuan FGD adalah untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang

bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian tentang masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diperoleh

dan dianalisa.

Peserta terdiri dari 6-12 orang dengan maksud agar setiap individu mendapat kesempatan untuk

mengeluarkan pendapatnya. Umumnya FGD dilaksanakan pada populasi sasaran yang homogen (mempunayi ciri-

ciri yang sama) ciri-ciri yang sama tersebut ditentukan oleh tujuan dari penelitian.Adabeberapa alasan

dipergunakannya FGD yaitu:

1. Adanya keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan metode survei atau

wawancara.

2. Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat.
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3. Sebagai metode yang dirasa cocok bagi permasalahan yang bersifat sangat lokal dan spesifik oleh karena

itu FGD yang melibatkan masyarakat setempat dipandang sebagai pendekatan yang paling ideal.

4. Untuk menumbuhkan peranan memilih dari masyarakat yang diteliti, sehingga pada peniliti memberikan

rekomendasi, dengan mudah masyarakat mau menerima rekomendasi tersebut.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Silabus merupakan sebagian sub-sistem

pembelajaran yang terdiri dari atau yang satu sama yang lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan.

Hal penting yang berkaitan dengan pembelajaran adalah penjabaran tujuan yang disusun berdasarkan indikator

yang ditetapkan.

Philip Combs (dalam Kurniawati, 2009:66) menyatakan bahwa perencanaan program pembelajaran

merupakan suatu penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara sistematis. Analisis

sistematis merupakan proses perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan pendidikan agar lebih efektif

dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat).

Perencanaan program pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa keputusan yang akan dilaksanakan .

Selanjutnya   Oemar Hakim (dalam Kurniawati 2009:74) menyatakan, ”bahwa  perencanaan program

pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu

proyeksi  tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran”.

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 menyatakan, “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah

rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan  pembelajaran adalah suatu upaya

menyusun perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah.

Dalam KTSP, guru bersama warga sekolah berupaya menyusun kurikulum dan perencanaan program

pembelajaran, meliputi:program tahunan,program semester, silabus, dan rencana peleksanaan pembelajaran.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. RPP merupakan acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk

setiap KD. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan

aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu KD.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik perlu menyusun perencanaan pembelajaran dengan

baik pula, yaitu menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.Guru seharusnya memahami mengenai

tugasnya  dan mempunyai tanggungjawab dalam mencapai keberhasilan peserta didiknya, motivasi harus selalu

tumbuh dan ditingkatkan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berhasil dengan baik. Kemauan dan

kemampuan menyusun RPP dengan cara diskusi kelompok terarah (focus goup discussion) diharapkan akan

diperoleh RPP yang baik dan menjadi acuan dalam mengajarnya.

Penelitian ini didesain agar guru dalam menyusun RPP dengan berdiskusi, sehingga saling memperoleh pendapat

dan masukan, karena selama ini guru dalam menyusun RPP dilakukan mandiri tanpa ada masukan dari guru lain.
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3. Metode Penelitian

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laksanakan di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan. Penelitian dilaksankan

selama 4 (empat) bulan dari Februari sampai bulan Mei tahun pelajaran 2013/2014.

3.2. Subjek  Penelitian

Merujuk pada pertimbangan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP sangat mendasar

kepentingannya untuk dipahami oleh guru dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas maka subjek dalam

penelitian ini adalah semua guru bidang studi Bahasa Indonesia di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan tahun

pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 8 orang.

3.3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Berupa format rubrik penilaian RPP

b. Format Observasi Aktivitas Guru

3.4. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas Sekolah PTS). PTS pertama kali diperkenalkanoleh

psikologi sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946 (Aqib, 2006 :13). Penelitian tindakan kelas

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas  atau disekolah dengan penekanan pada penyempurnaan atau

peningkatan proses pembelajaran. Menurut Lewin dalam Aqib (2006 : 21) menyatakan bahwa dalam satu Siklus

terdiri atas empat langkah, yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi

(reflecting).

3.5. Indikator Keberhasilan

Penelitiandianggap berhasil apabilarata-rata guru membuat setiap indikator Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran dengan nilai ≥ 3,0 (baik). Indikator yang dimaksud yakni indikator ; 1)identitas mata pelajaran, 2)

standar kompetensi, 3) kompetensi dasar, 4) indikator pencapaian kompetensi, 5) tujuan pembelajaran, 6) materi

ajar, 7) alokasi waktu, 8) model pembelajaran, 9) langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 10) sumber belajar, 11)

penilaian hasil belajar.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari hasil wawancara terhadap 8 orang guru, peneliti memperoleh  informasi bahwa umumnya guru

mengadopsi dan mengadaptasi RPP, kebanyakan guru tidak tahu dan tidak paham menyusun RPP secara lengkap,

mereka setuju bahwa guru harus menggunakan RPP dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat

dijadikan acuan/pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu, kebanyakan guru belum tahu dengan indikator-

indikator RPP secara lengkap.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap RPP yang dibuat guru (khusus pada Siklus I), diperoleh

informasi/data bahwa masih ada guru yang tidak melengkapi RPP-nya dengan indikator dan sub-subindikator RPP

tertentu, misalnya indikator indikator dan penilaian hasil belajar (pedoman penskoran dan kunci jawaban).
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Rumusan kegiatan siswa pada indikator langkah-langkah kegiatan pembelajaran masih kurang tajam, interaktif,

inspiratif, menantang, dan sistematis.

Dilihat dari segi kompetensi guru, terjadi peningkatan dalam menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran dari siklus ke siklus. Hal itu dapat dilihat pada lampiran Rekapitulasi Hasil Penyusunan RPP dari

Siklus ke Siklus.

4.1 Siklus I

Siklus I terdiri dari empat tahap yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi

seperti.

Tahap perencanaan mencakup beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti diantaranya:

1) Membuat jadwal pertemuan supervisi;

2) Mempersiapkan bahan-bahan dasar rujukan yang perlu dikaji sebelum menyususn RPPYang lengkap dan

sistematis

3) Mempersiapkan instrumen penelitian berupa Format Penilaian Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP).

4) Mempersiapkan instrumen penelitian berupa Format Penilaian Aktivitas Guru.

5) Membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP Siklus I dan instrumen lain yang diperlukan.

a. Tahap Pelaksanaan

Pertemuan pertama Siklus I dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2014. Pada saat awal Siklus I indikator

pencapaian hasil dari setiap indikator RPP belum sesuai/tercapai seperti rencana/keinginan peneliti.  Hal itu

dibuktikan  dengan masih adanya indikator RPP  yang belum dibuat  oleh guru.

Kegiatan supervisi dimulai dengan dialog antara peneliti dengan guru kurang lebih 30 menit mengenai

kegiatan penyusunan RPP yang akan dilakukan pada Siklus I. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan guru

melaksanakan kegiatan penyusunan RPP yang mengacu padadasar-dasar rujukan penyusunan RPP. Pertemuan

kedua dilaksanakan pada Sabtu, 1 Maret 2014. Pada tahap ini peneliti meminta guru menyusun RPP sesuai

petunjuk yang telah dilatihkan pada pertemuan sebelumnya. Diakhir siklus seluruh peserta diminta

mengumpulkan RPP yang disusunnya.

b. Tahap Observasi

1) Hasil Penilaian RPP Guru

Dari dua belas peserta, semuanya menyusun RPP, tapi masih ada guru yang belum melengkapi RPP-nya

baik dengan indikator maupun sub-sub indikator RPP tertentu. Hasil penilaian RPP Siklus I disajikan dalam Tabel

.4.1.

Tabel 4.1. Data Kualitas RPP Siklus I
No Indikator Penilaian Membuat Rata-rata

1 Identitas mata pelajaran 8 orang 2,4
2 Standar kompetensi 8 orang 2,4
3 Kompetensi dasar 8 orang 2,8
4 Indikator pencapaian kompetensi 8 orang 2,0
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5 Tujuan pembelajaran 8 orang 1,9
6 Materi ajar 8 orang 2,0
7 Alokasi waktu 8 orang 2,1
8 Model/metode pembelajaran 8 orang 1,8
9 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 8 orang 2,5
10 Sumber belajar 8 orang 2,9
11 Penilaian hasil belajar 8 orang 1,8

2) Hasil Penilaian Aktivitas Guru

Aktivitas guru dalam penyusunan RPP selama supervisi pada SiklusI diamati dengan bantuan dua

pengamat selama dua kali pertemuan. Hasil pengamatan dihitung dan dicari nilai rata-ratanya seperti yang

ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Aktivitas Guru Siklus I
No Aspek Yang Diobservasi Rata-rata Kategori
1. Antusiasme guru dalam menyusun RPP 2,9 Kurang
2. Tingkat perhatian pada peneliti 2,5 Kurang
3. Keberanian dalam mengemukakan pendapat 3,3 Baik
4. Keberanian mengajukan pertanyaan 2,9 Kurang
5. Keberanian menjawab pertanyaan 3,3 Baik
6. Kemampuan bekerjasama/berdiskusi 3,1 Baik
7. Keberanian tampil didepan 2,4 Kurang
8. Ketuntasan menyelesaikan tugas 3,5 Baik
9. Kemauan mencatat materi yang dianggap penting 3,1 Baik
10. Ketahanan dalam mengikuti penyusunan RPP 3,6 Baik

c. Tahap Refleksi dan Perbaikan Tindakan I

Merujuk pada Tabel 4.1. dan Tabel 4.2. diperoleh refleksi Siklus I. Beberapa hasil refleksi terhadap

proses maupun hasil supervisi akademik Siklus I diantaranya :

1. Guru kesulitan menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis, meliputi :

(1) Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan : orientasi, apersepsi, motivasi,pemberian acuan, dan pembagian

kelompok belajar, (2) Kegiatan Pembelajaran Inti :eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dan (3) Kegiatan

pembelajaran penutup mengarahkan peserta didik membuat kesimpulan, memeriksa hasil belajar, dan

memberikan arahan tindak lanjut.

2. Guru kesulitan menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa,

serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendakdicapai.

3. Guru kesulitan membagi kegiatan pembelajaran menjadi beberapa pertemuan untuk RPPDari KD yang

membutuhkan materi pembelajaran yang luas, sehingga cenderung dirancang untuk satu pertemuan.

Dengan masih terdapatnya hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah perbaikan selanjutnya.

Dengan kata lain perlu tindakan perbaikan Siklus II sehingga supervisi berhasil secara optimal. Untuk

meningkatkan kualitas RPP peneliti kembali menganalisis kelemahan-kelemahan baik dari perencanaan, proses
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hingga berimplikasi pada penialaian hasil RPP sebagai refleksi Siklus I. untuk mengatasi kelemahan, diperoleh

rumusan tindakan sebagai revisi, diantaranya:

 Peneliti akan menempatkan diri sebagai nara sumber dalam penyusunan RPP.

 Diberikan kembali pemahaman tentang indikator-indikator pada RPP terutama lima indikator yang belum

belum dibuat oleh seluruh guru yakni; indikator pencapaian kompetensi, indikator tujuan pembelajaran,

indikator materi ajar, indikator alokasi waktu, indikator model pembelajaran, dan indikator penilaian.

 Mengingatkan kembali bahwa RPP harus disusun sendiri dengan membayangkan apa yang akan

dikerjakan jika berada dalam kelas sehingga sesuai antara apa yang direncanakan dalam RPP dengan apa

yang dilaksanakan.

 Selanjutnya mereka dibimbing dan disarankan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan RPP

Siklus I.

4.2 Siklus II

Siklus II terdiri dari empat tahap yang sama dengan Siklus I yakni;(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)

observasi, dan (4) refleksi seperti berikut ini;

a. Tahap Perencanaan

Untuk menyusun rencana dan perbaikan tindakan pada Siklus II, peneliti melakukan :

1) Mempersiapkan instrumen penelitian berupa (a) Rubrik Penilaian Rencana PelaksanaanPembelajaran

(RPP).

2) Membawa hasil refleksi pada siklus kesatu kepada guru-guru kelas untuk mendiskusikan kendala yang

dihadapi guru kelas dalam menyusun RPP dan cara mengatasinya sebelum pelaksanaan kegiatan

penyusunan RPP yang lengkap dan sistematis pada tindakan perbaikan siklus kedua dimulai. Hasilnya

adalah sebagai berikut :

a) Guru-guru meminta peneliti menempatkan diri sebagai nara sumber untuk menjelaskan (a) cara

menentukan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dalam komponen Kegiatan Pembelajaran

Inti,dan (b) menjelaskan komponen-komponen apa saja yang cocok untuk ditambahkan ke dalam RPP

sehingga menjadi lengkap dan sistematis, dan (c) penilaian (evaluasi) proses dan hasil pembelajaran.

b) RPP dirancang lengkap dan sistematis. Komponen dalam RPP tidak saja mengandung komponen RPP

minimal, tapi ditambah komponen lain yang dipandang diperlukan untuk membuat RPP yang lengkap

dan sistematis, sehingga dari lima komponen minimalmenjadi 11 komponen yang lengkap.

c) RPP disusun guru bersama peneliti yang menempatkan diri sebagai nara sumber.Dalam perencanaan

beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti diantaranya: 1) membuat jadwal pertemuan supervisi; 2)

membuat format/instrumen penilaian RPP; 3) membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP

Siklus II dan instrumen lain yang diperlukan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pertemuan ketiga Siklus II dilakukan pada Sabtu, 15 Maret 2014. Pada saat awal SiklusIIindikator

pencapaian hasil dari setiap indikator RPP mulai sesuai/tercapaisepertirencana/keinginan peneliti, namun masih
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banyak pertanyaan dari guru tentang penyusunan langkah-langkah pembelajaran dan lainnya. Pertemuan keempat

dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2014. Pada tahap ini peneliti meminta guru menyusun RPP sesuai petunjuk

yang telah dilatihkan pada pertemuan sebelumnya. Penekanan perbaikan pada 8 indikator yang belum dibuat

dengan baik oleh guru pada Siklus I yakni; indikator pencapaian kompetensi, indikator tujuan pembelajaran,

indikator materi ajar, indikator model pembelajaran, indikator sumber belajar, dan indikator penilaian. Diakhir

siklus seluruh peserta diminta mengumpulkan RPP yang disusunnya.

c. Tahap Observasi

1) Hasil Penilaian RPP Guru

Dari delapan peserta, semuanya menyusun RPP dan seluruh guru telah melengkapi RPP-nya baik dengan

indikator maupun sub-sub indikator RPP tertentu. Kondisi ini menggambarkan perbaikan supervisi yang

dilaksanakan pada Siklus II. Hasil penilaian RPP Siklus II disajikan dalam Tabel .4.3.

Tabel 4.3. Data Kualitas RPP Siklus II
No Indikator Penilaian Membuat Rata-rata

1 Identitas mata pelajaran 8 orang 3,4
2 Standar kompetensi 8 orang 3,4
3 Kompetensi dasar 8 orang 3,4
4 Indikator pencapaian kompetensi 8 orang 3,0
5 Tujuan pembelajaran 8 orang 3,0
6 Materi ajar 8 orang 3,0
7 Alokasi waktu 8 orang 3,0
8 Model/metode pembelajaran 8 orang 2,9
9 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 8 orang 3,3
10 Sumber belajar 8 orang 3,3
11 Penilaian hasil belajar 8 orang 3,1

2) Hasil Penilaian Aktivitas Guru

Aktivitas guru dalam penyusunan RPP selama supervisi pada SiklusII diamati. Hasil pengamatan dihitung

dan dicari nilai rata-ratanya seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Penilaian Aktivitas Guru Siklus II

No Aspek Yang Diobservasi Rata-rata Kategori
1. Antusiasme guru dalam menyusun RPP 3,9 Baik
2. Tingkat perhatian pada peneliti 2,5 Baik
3. Keberanian dalam mengemukakan pendapat 3,5 Baik
4. Keberanian mengajukan pertanyaan 3,1 Baik
5. Keberanian menjawab pertanyaan 3,6 Baik
6. Kemampuan bekerjasama/berdiskusi 3,9 Baik
7. Keberanian tampil didepan 2,5 Baik
8. Ketuntasan menyelesaikan tugas 3,5 Baik
9. Kemauan mencatat materi yang dianggap penting 3,1 Baik
10. Ketahanan dalam mengikuti penyusunan RPP 3,6 Baik
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4.3 Siklus III

Untuk menyusun rencana dan perbaikan tindakan pada Siklus II, peneliti melakukan :

1) Mempersiapkan instrumen penelitian berupa (a) Rubrik Penilaian Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP).

2) Membawa hasil refleksi pada siklus kesatu kepada guru-guru kelas untuk mendiskusikan kendala yang

dihadapi guru kelas dalam menyusun RPP dan cara mengatasinya sebelum pelaksanaan kegiatan

penyusunan RPP yang lengkap dan sistematis pada tindakan perbaikan siklus kedua dimulai. Hasilnya adalah

sebagai berikut :

a.Guru-guru meminta peneliti menempatkan diri sebagai nara sumber untuk menjelaskan (a) cara

menentukan kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dalam komponen Kegiatan Pembelajaran

Inti,dan (b) menjelaskan komponen-komponen apa saja yang cocok untuk ditambahkan ke dalam RPP

sehingga menjadi lengkap dan sistematis, dan (c) penilaian (evaluasi) proses dan hasil pembelajaran.

b. RPP dirancang lengkap dan sistematis. Komponen dalam RPP tidak saja mengandung komponen RPP

minimal, tapi ditambah komponen lain yang dipandang diperlukan untuk membuat RPP yang lengkap

dan sistematis, sehingga dari lima komponen minimalmenjadi 11 komponen yang lengkap.

c.RPP disusun guru bersama peneliti yang menempatkan diri sebagai nara sumber.Dalam perencanaan

beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti diantaranya: 1) membuat jadwal pertemuan supervisi; 2)

membuat format/instrumen penilaian RPP; 3) membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP

Siklus II dan instrumen lain yang diperlukan.

d. Guru masih kesulitan membedakan antara bentuk evaluasi (penilaian) proses dan hasil belajar dengan

format / lembaran butir soal-soal dalam komponen evaluasi (penilaian)proses dan hasil pembelajaran.

e.Guru menemukan adanya peluang menambah komponen RPP, dan beberapa guru telah menambahkannya

menurut pendapat mereka.

f.Hasil observasi melalui rubrik penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), nilai rata-rata untuk

setiap indikatortidak ada yang mencapai kategori baik ≥ 3,0 yang berarti tindakan supervisi akademik

Siklus I belum berhasil memberikan kemampuan menyusun RPP pada guru dengan baik.

B. Tahap Pelaksanaan

Pertemuan ketiga Siklus III dilakukan pada Sabtu, 5 April 2014. Pada saat awal SiklusIIIindikator

pencapaian hasil dari setiap indikator RPP mulai sesuai/tercapaisepertirencana/keinginan peneliti, namun masih

banyak pertanyaan dari guru tentang penyusunan langkah-langkah pembelajaran dan lainnya. Pertemuan keempat

dilaksanakan pada Sabtu, 12 April 2014. Pada tahap ini peneliti meminta guru menyusun RPP sesuai petunjuk

yang telah dilatihkan pada pertemuan sebelumnya. Penekanan perbaikan pada 10 indikator yang belum dibuat

dengan baik oleh guru pada Siklus I yakni; indikator pencapaian kompetensi, indikator tujuan pembelajaran,

indikator materi ajar, indikator model pembelajaran, indikator sumber belajar, dan indikator penilaian. Diakhir

siklus seluruh peserta diminta mengumpulkan RPP yang disusunnya.

1. Tahap Observasi

1) Hasil Penilaian RPP Guru
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Dari delapan peserta, semuanya menyusun RPP dan seluruh guru telah melengkapi RPP-nya baik dengan

indikator maupun sub-sub indikator RPP tertentu. Kondisi ini menggambarkan perbaikan supervisi yang

dilaksanakan pada Siklus III. Hasil penilaian RPP Siklus III disajikan dalam Tabel .4.5.

Tabel 4.5. Data Kualitas RPP Siklus II
No Indikator Penilaian Membuat Rata-rata

1 Identitas mata pelajaran 8 orang 3,8
2 Standar kompetensi 8 orang 3,8
3 Kompetensi dasar 8 orang 3,8
4 Indikator pencapaian kompetensi 8 orang 3,6
5 Tujuan pembelajaran 8 orang 3,8
6 Materi ajar 8 orang 3,4
7 Alokasi waktu 8 orang 3,5
8 Model/metode pembelajaran 8 orang 3,4
9 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran 8 orang 3,9
10 Sumber belajar 8 orang 3,9
11 Penilaian hasil belajar 8 orang 3,1

2) Hasil Penilaian Aktivitas Guru

Aktivitas guru dalam penyusunan RPP selama supervisi pada SiklusII diamati. Hasil pengamatan dihitung

dan dicari nilai rata-ratanya seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Penilaian Aktivitas Guru Siklus II

No Aspek Yang Diobservasi Rata-rata Kategori
1. Antusiasme guru dalam menyusun RPP 3,9 Baik
2. Tingkat perhatian pada peneliti 3,6 Baik
3. Keberanian dalam mengemukakan pendapat 3,8 Baik
4. Keberanian mengajukan pertanyaan 3,5 Baik
5. Keberanian menjawab pertanyaan 3,6 Baik
6. Kemampuan bekerjasama/berdiskusi 3,9 Baik
7. Keberanian tampil didepan 3,4 Baik
8. Ketuntasan menyelesaikan tugas 3,8 Baik
9. Kemauan mencatat materi yang dianggap penting 3,8 Baik
10. Ketahanan dalam mengikuti penyusunan RPP 3,9 Baik

Secara keseluruhan terjadi peningkatan setiap indikator maupun rata-rata penilaian RPP dari Siklus I ke

Siklus II sehingga secara umum penelitian dikatakan berhasil meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun

RPP. Peningkatan hasil penilaian kualitas RPP disajikan dalam gambar 4.1.
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Berdasarkan tindakan pada Siklus I belum memberikan hasil yang berarti, karena peneliti selaku nara

sumber pada aspek pembimbingan masih monoton dan belum dibantu dengan media. Aktivitas guru dalam

penyusunan RPP belum begitu baik karena tidak ada motivasi dan pemicu guru beraktivitas. Sehingga dari 10

aspek pengamatan aktivitas ada delapan aspek yang mendapat kategori cukup dan dua aspek mendapat kategori

kurang. Pada siklus II dengan pengoptimalan media dalam membantu bimbingan sehingga guru dapat melihat

langsung contoh RPP dan penjelasan peneliti menjadi menarik, sehingga pada Siklus II hasil pengamatan

menunjukan perkembangan yaitu seluruh aspek sebanyak 10 aspek telah memenuhi kategori paling tidak baik

seperti indikator keberhasilan yang ditetapkan.Peningkatan aktivitas guru disajikan dalam Gambar 4.2.

Pembahasan
5.  Pembahasan

Penelitian Tindayakan Sekolah dilaksanakan di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan yang merupakan

sekolah binaan dari peneliti (sebagai pengawas guru khususnya bidang studi Bahasa Indonesia). Penelitian

dilakukan dengan delapan guru sebagai subjek penelitian yang dipilih berdasarkan hasil terburuk dalam

analisis RPP sebelum tindakan penelitian. Penelitian dilaksankan dalam tiga siklus. Kedelapan satu guru

tersebut menunjukkan sikap yang baik dan termotivasi dalam menyusun RPP dengan lengkap. Hal ini peneliti

ketahui dari hasil pengamatan pada saat melakukan wawancara dan bimbingan penyusunan RPP.

Selanjutnya dilihat dari kompetensi guru dalam menyusun RPP, terjadi peningkatan dari tiap siklus yang

dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 4.1: Grafik Perkembangan Kualitas RPP Siklus I, siklus II, Dan Siklus III
Nomor 1,2,3, dan seterusnya hingga 11 adalah indikator penilaian

Gambar 4.2: Grafik Perkembangan Aktivitas GuruSiklus I, Siklus II, DanSiklus III, nomor 1,2,3,
dan seterusnya hingga 10 adalah indikator penilaian



Kultura Volume : 20  No. 1 Desember 2019  ISSN: 1411-0229

518

1. Indikator Identitas Mata Pelajaran

Pada Siklus I semua guru mencantumkan identitas mata pelajaran dalam RPP-nya (melengkapi RPP-nya

dengan identitas mata pelajaran). Jika dirata-ratakan, 2,4. Tiga orang guru mendapat skor 3 (baik) dan sepuluh

orang mendapat skor 5 (cukup). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan identitas mata pelajaran

dalam RPP-nya. Semuanya mendapat skor ≥ 3 (baik). Jika dirata-ratakan, 3,4, terjadi peningkatan 1 poin dari

Siklus I, dan meningkat pada siklus ke III dengan rata-rata3,8.

2. Indikator Standar Kompetensi

Pada Siklus I semua guru mencantumkan standar kompetensi dalam RPP-nya (melengkapi RPP-nya

dengan standar kompetensi). Jika dirata-ratakan, 2,4. Masing-masing tujuh orang guru mendapat skor 3 (baik).

Empat belas orang guru mendapat skor 5 (cukup). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan standar

kompetensi dalam RPP-nya. Satu orang mendapat skor 2 (cukup). Tiga orang mendapat skor 3 (baik) dan 4 orang

mendapat skor 4 (sangat baik).  Jika dirata-ratakan, 3,4, terjadi peningkatan 1 poin dari Siklus I. Dan meningkat

pada siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,8.

3. Indikator Kompetensi Dasar

Pada Siklus I semua guru mencantumkan kompetensi dasar dalam RPP-nya (melengkapi RPP-nya dengan

kompetensi dasar). Jika dirata-ratakan, 2,8. Tujuh orang guru masing-masing 2 (cukup). Enam orang guru

mendapat skor 3 (baik). Pada Siklus II kedelapan guru tersebut mencantumkan kompetensi dasar dalam RPP-nya.

tiga orang mendapat skor 3 (baik) dan lima orang mendapat skor 4 (sangat baik).  Jika dirata-ratakan, 3,4, terjadi

peningkatan 0,6 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,8.

4. Indikator Indikator Pencapaian Kompetensi

Pada Siklus I dua orang guru tidak mencantumkan indikator pencapaian kompetensidalamRPP-nya(tidak

melengkapi RPP-nya dengan indikator pencapaian kompetensi). Jika dirata-ratakan, 2,0. Dua orang guru masing-

masing mendapat skor 1(buruk).  Dan empat orang mendapat nilai  2 (cukup). Tiga orang guru mendapat skor 3

(baik). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan indikator pencapaian kompetensi dalam RPP-nya.

Dua orang mendapat skor 2 (cukup). Empat orang mendapat skor 3 (baik) dan dua orang mendapat skor 4 (sangat

baik). Jika dirata-ratakan, 3,0, terjadi peningkatan 1 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan

rata-rata mencapai 3,6.

5. Indikator Tujuan Pembelajaran

Pada Siklus I semua guru mencantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP-nya (tidak melengkapi RPP-

nya dengan tujuan pembelajaran). Jika dirata-ratakan, 1,9. Tiga orang guru mendapat skor 1 (buruk), Tiga orang

mendapat skor 2 (cukup),  dan Dua orang mendapat skor 3 (baik). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut

mencantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP-nya. Empat orang mendapat skor 3 (baik) dan dua orang

mendapat skor 4 (sangat baik) serta dua orang mendapat skor 2 (cukup).  Jika dirata-ratakan, 3,0, terjadi

peningkatan 1,1 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,8
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6. Indikator Materi Ajar

Pada Siklus I semua guru (delapan orang) mencantumkan materi ajar dalam RPP-nya (melengkapi RPP-

nya dengan materi ajar). Jika dirata-ratakan, 2,0. Dua orang mendapat skor 1 (kurang). Empat orang mendapat

skor satuatau tidak mencantumkan dalam RPP-nya dan sembilan orang mendapat skor 2 (cukup), sementaradua

orang mendapat skor 3 (baik). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan materi ajar dalam RPP-nya.

Empat orang mendapat skor 3 (baik) dan empat orang mendapat skor 4 (sangat baik). Sementara dua orang yang

lain mendapat skor 2 (cukup). Jika dirata-ratakan, 3,0, terjadi peningkatan 1 poin dari Siklus I. Dan meningkat

pada siklus III dengan rata-rata mencapai 3,4.

7. Indikator Alokasi Waktu

Pada Siklus I semua guru mencantumkan alokasi waktu dalam RPP-nya (melengkapi RPP-nya dengan

alokasi waktu). Satu mendapat skor 3 (baik) dan Tujuh orang mendapatkan skor 2 (cukup). Jika dirata-ratakan,

2,1. Pada Siklus II kedelapan guru tersebut mencantumkan alokasi waktu dalam RPP-nya. Delapan orang

mendapat skor 3 (baik). Jika dirata-ratakan, 3,0, terjadi peningkatan 0,9 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada

siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,5.

8. Indikator Model/Metode Pembelajaran

Pada Siklus I rata-rata nilai dalam memuat indikator model/metode pembelajaran mencapai 2,5. Tiga

orang guru mendapat skor 1 (buruk),  Empat orang mendapat skor 2 (cukup), dan dua orang mendapat skor 3

(baik). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan metode pembelajaran dalam RPP-nya. satu orang

mendapat skor 2 (cukup baik), tujuh orang mendapat skor 3 (baik. Jika dirata-ratakan, 2,9, terjadi peningkatan 0,4

poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,4.

9. Indikator Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pada Siklus I semua guru mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP-nya

(melengkapi RPP-nya dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran). Jika dirata-ratakan, 2,5. Empat orang guru

mendapat skor 2 (cukup baik), sedangkan Empat orang lainnya mendapat skor 3 (baik). Pada Siklus II  kedelapan

guru tersebut mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP-nya. Enam orang mendapat skor

3 (baik) dan dua orang mendapat skor 4 (sangat baik). Jika dirata-ratakan, 3,3, terjadi peningkatan 0,8 poin dari

Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan rata-rata mencapai 3,9.

10. Indikator Sumber Belajar

Pada Siklus I semua guru mencantumkan sumber belajar dalam RPP-nya (melengkapi RPP-nya dengan

sumber belajar). Jika dirata-ratakan, 2,9. Satu orang guru mendapat skor 2 (cukup baik), tujuh orang mendapat

skor 3 (baik). Pada Siklus II kedelapan guru tersebut mencantumkan sumber belajar dalam RPP-nya. 6 orang

mendapat skor 3 (baik) dan dua orang mendapat skor 4 (sangat baik). Jika dirata-ratakan, 3,3, terjadi peningkatan

0,4 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke II dengan rata-rata mencapai 3,9.

11. Indikator Penilaian Hasil Belajar

Pada Siklus I lima guru tidak mencantumkan penilaian hasil belajar dalam RPP-nya meskipun sub-sub

indikatornya (teknik, bentuk instrumen, soal), pedoman penskoran, dan kunci jawabannya kurang lengkap. Jika

dirata-ratakan, 1,8.Tiga orang guru mendapat skor 1 (buruk), Empat orang  mendapat skor 2 (cukup baik), dan
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satu orang mendapat skor 3 (baik). Pada Siklus II  kedelapan guru tersebut mencantumkan penilaian hasil belajar

dalam RPP-nya meskipun ada guru yang masih keliru dalam menentukan teknik dan bentuk penilaiannya. Tiga

orang mendapat skor 2 (cukup), satu orang mendapat skor 3 (baik) dan empat orang mendapat skor 4 (sangat

baik). Jika dirata-ratakan, 3,1, terjadi peningkatan 1,3 poin dari Siklus I. Dan meningkat pada siklus ke III dengan

rata-rata mencapai 3,4.

Berdasarkan pembahasan di atas terjadi peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Terlihat dari

nilai setiap indikator penilaian RPP yang merupakan unsur-unsur dari RPP tersebut dari siklus I ke Siklus II dan

III. Untuk mengetahui lebih jelas peningkatan setiap indikatorRPP, dapat dilihat pada lampiran Rekapitulasi Hasil

Penyusunan RPP dari Siklus ke Siklus di Sekolah Binaan SMP Rayon 27 Medan.

6. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian Tinadakan Sekolah (PTS) dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Supervisi metode focus goup discussion dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP. Hal

itu dapat dibuktikan dari hasil penilaian  kompetensi guru dalam menyusun  RPP dari Siklus I ke Siklus

II dan Siklus III.

2. Supervisi metode focus goup discussion dapat meningkatkan aktivitas guru dalam penyusunan RPP. Hal

itu dapat dibuktikan dari hasil penilaianaktivitas guru dalam menyusun  RPP dari Siklus I ke Siklus II

dan Siklus III.

Saran

Telah terbukti bahwa dengan supervisi akademik dapat meningkatkan  kompetensi guru dalam menyusun

RPP. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kompetensi yang sudah tertanam khususnya dalam penyusunan RPP hendaknya terus dipertahankan dan

ditingkatkan/ dikembangkan .

2. RPP yang disusun/dibuat hendaknya mengandung indikator-indikator RPP secara lengkap dan baik

karena RPP merupakan acuan/pedoman dalam melaksanakan pembelajaran.

3. Dokumen  RPP hendaknya dibuat  minimal dua rangkap, satu untuk arsip sekolah dan satunya lagi untuk

pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
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PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR  UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR ILMU
PENDIDIKAN SOSIAL DI SEKOLAH DASAR NEGERI 071033 HILIDURUWA

Tuhozinema Gea, S.Pd.1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan
hasil belajar IPS di SD Negeri 071033 Hiliduruwa. Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Negeri
071033 Hiliduruwa Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 34 orang siswa. Sedangkan objek penelitian
adalah media gambar yang digunakan dalam pembelajaran IPS dengan materi tokoh-tokoh pahlawan nasional
di Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa. Kegiatan pelaksanaan PTK secara garis besar yang lazim terdiri
dari empat tahap yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi dan, 4) refleksi. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan dalam 2 siklus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa media gambar dapat meningkatkan
hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa, Kabupaten Nias Tahun
Ajaran 2018/2019.

Kata kunci : media gambar, hasil belajar IPS dan sekolah dasar

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat

perkembangan (Trianto, 2011:1). Berdasarkan pernyataan tersebut, perubahan dan perkembangan pendidikan

adalah hal yang harus senantiasa dilakukan sejalan dengan perubahan budaya kehidupan manusia. Perubahan

yang dimaksud adalah perbaikan pendidikan perlu secara terus menerus diupayakan untuk maju guna

menghasilkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Melalui proses pembelajaran yang lebih baik ini,

diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar sehingga peserta didik memiliki bekal kemampuan yang

lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan.

Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan pembelajaran yang berkenaan dengan

kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya, seperti: (1) cara manusia

memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya; (2)

memanfaatkan sumberdaya yang ada dipermukaan bumi; dan (3) mengatur kesejahteraan maupun kebutuhan

lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia.

Pembelajaran IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, sehingga menjadikan siswa semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. IPS

dibelajarkan di sekolah dasar, dimaksudkan agar siswa menjadi manusia dan warga negara yang baik, seperti

yang diharapkan oleh dirinya, orang tua, masyarakat, dan agama.

Berdasarkan pengertian dan tujuan dari IPS pada jenjang sekolah dasar sebagaimana dideskripsikan di

atas, tampaknya dibutuhkan suatu pola pembelajaran yang mampu menjembatani tercapainya tujuan tersebut.

Sehingga kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan berbagai model, metoda, dan

strategi pembelajaran senantiasa terus ditingkatkan agar pembelajaran IPS di sekolah dasar benar-benar mampu

1 Pengawas Sekolah SD Negeri
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mengkondisikan upaya pembekalan kemampuan dan keterampilan dasar bagi siswa untuk menjadi manusia dan

warga negara yang baik.

Masalah besar dalam pembelajaran yang banyak dipertimbangkan dalam kegiatan belajar di kelas,

diantaranya adalah rendahnya mutu pembelajaran yang tercermin dari rendahnya hasil belajar yang diperoleh

pada pelajaran IPS, khususnya peserta didik Sekolah Dasar (SD). IPS merupakan integrasi atau berbagai cabang

ilmu-ilmu sosial. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan

pembelajaran. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang

ilmu sosial. (Trianto, 2012:171).

IPS adalah studi sosial yang mengharapkan siswa memperoleh ilmu pengetahuan, dapat

mengembangkan kemampuan berpikir dan mampu mengambil keputusan secara kritis, melatih belajar mandiri,

serta membentuk kebiasaan-kebiasaan, dan keterampilan-keterampilan seperti melatih diri dalam bertingkah

laku seperti yang diinginkan. Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (a)

Manusia, tempat dan lingkungan. (b) Waktu, keberlanjutan dan perubahan (c) Sistem sosial dan budaya (d)

Perilaku ekonomi dan kesejahteraan.

Masalah lain dalam pembelajaran di kelas yang juga banyak ditemui yaitu guru yang lebih aktif

dibandingkan dengan siswa hal ini yang menyebabkan hasil belajar siswa menjadi pasif. Masih banyak proses

pembelajaran yang belum dapat mencapai hasil yang optimal sehingga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

dibutuhkan metode ajar yang dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan aktivitas siswa agar siswa

lebih aktif dibandingkan Guru.

Guru Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa, Kabupaten Nias dalam proses pembelajaran sudah

menggunakan buku paket sebagai sumber belajar di kelas, tetapi belum semua siswa mendapatkan dikarenakan

jumlah yang tidak mencukupi. Guru dalam menyampaian materi pelajaran IPS hanya menjelaskan pokok-

pokok materi setelah itu siswa disuruh mengerjakan lembar kerja, sehingga pembelajaran kurang menarik dan

untuk konsep-konsep yang bersifat abstrak masih belum divisualisasikan.

Penulis mengamati bahwa sebagian besar siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa kurang

menyenangi pelajaran IPS karena menurut siswa banyak materi pelajaran yang membosankan dan penuh

dengan hafalan-hafalan. Guru dalam proses pembelajaran belum menggunakan media yang dapat membantu

dalam menjelaskan pemahaman siswa mengenai materi pelajaran. Sementara alternatif yang bisa ditempuh oleh

seorang guru dalam rangka meningkatkan hasil belajar adalah dengan menggunakan media pembelajaran.

Penggunaan media secara tepat dan bervariasi mempunyai nilai praktis antara lain: mengatasi keterbatasan

pengalaman belajar siswa, mengkonkritkan pesan yang abstrak, menanamkan konsep dasar yang benar,

menimbulkan keseragaman dan akhirnya gilirannya dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru kelas V dapat disimpulkan di SD Negeri 071033 Hiliduruwa,

masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPS. Guru dalam menerapkan pembelajaran

lebih menekankan pada model pembelajaran yang mengaktifkan guru, guru kurang variatif  dalam

menggunakan model pembelajaran yaitu pada saat memberikan materi hanya berupa ceramah, keaktifan siswa

untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) masih belum optimal,
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sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar dan siswa kurang menguasai materi yang diajarkan. Siswa

mengalami kesulitan dalam menjawab  soal-soal latihan, baik yang ada di buku maupun yang diberikan oleh

guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan standar ketuntasan

belajar siswa. Dimana hasil ulangan yang diperoleh siswa masih dibawah rata-rata KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) yaitu 70. Dari 34 orang siswa hanya terdapat 7 orang siswa yang sudah tuntas mendapat nilai rata-rata

≥ 70  sedangkan 27 orang siswa masih belum tuntas karena nilai yang dicapai masih  di bawah rata-rata KKM

yaitu di bawah nilai rata-rata < 70. Seharusnya belajar dikatakan tuntas apabila siswa secara keseluruhan

mampu mendapatkan nilai rata-rata 70. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada

pembelajaran tersebut masih sangat rendah.

Metode pembelajaran yang diketahui dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa

yaitu metode pembelajaran yang menerapkan media gambar sehingga siswa akan lebih aktif mengetahui apa

yang dilihat dan cenderung siswa tidak menghayal yang tidak dapat dilihat dikehidupan nyata. Media gambar

dapat menampilkan materi pelajaran secara visual melalui pembuatan transparansi yang dibuat oleh guru atau

dengan cara mengambil gambar-gambar dari sumber lainnya (buku atau majalah) sesuai dengan materi yang

akan dibahas. Dengan penggunaan media gambar, diharapkan penyampaian materi pengajaran menjadi lebih

jelas dan lebih mudah dicerna karena membantu peserta didik belajar dengan menggunakan indera penglihatan,

disamping itu pembelajaran akan lebih meningkatkan daya tarik peserta didik. Lebih penting lagi apakah

pembelajaran dengan menggunakan media gambar, akan merangsang daya pikir peserta didik, atau peserta

didik akan lebih cermat dalam mengamati semua langkah pembelajaran, dan dapatkah peserta didik

mempertajam daya pikirnya dalam menghubungkan berbagai teori yang diterima melalui bukti kongkrit melalui

gambar-gambar yang dilihatnya.

Media gambar ini mudah pengadaannya dan biasanya relatif murah. Jadi media gambar adalah media

dipergunakan untuk memvisualisasikan atau menyalurkan pesan dari sumber ke penerima (siswa). Pesan yang

akan disampaikan dituangkan ke dalam komunikasi visual, di samping itu media gambar berfungsi pula untuk

menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat

dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Penggunaan media gambar dalam proses kegiatan pembelajaran

akan memberikan hasil belajar IPS yang optimal jika digunakan secara tepat.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan

judul “Penggunaan Media Gambar  Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pendidikan Sosial di Sekolah

Dasar Negeri 071033 Hiliduruwa”

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media gambar untuk meningkatkan

hasil belajar IPS di SD Negeri 071033 Hiliduruwa.

1.3. Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa Tahun Pelajaran 2018/2019

yang berjumlah 34 orang siswa. Sedangkan objek penelitian adalah media gambar yang digunakan dalam

pembelajaran IPS dengan materi tokoh-tokoh pahlawan nasional di Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa.
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Menurut Arikunto (2012:16) prosedur penelitian ini meliputi kegiatan pelaksanaan PTK secara garis

besar yang lazim terdiri dari empat tahap yaitu: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) observasi dan, 4) refleksi.

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus.

Siklus I

1. Perencanaan

Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini diawali dengan mempersiapkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) untuk pertemuan I dan II, mempersiapkan alat dan bahan tentang tokoh-tokoh pahlawan,

mempersiapkan lembar observasi dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media gambar dan menyusun

soal tes penelitian.

2. Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan merupakan pengembangan dan pelaksanaan skenario

pembelajaran yang telah disusun. Skenario  tindakan yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan sebagai

berikut:

a. Guru mengucapkan salam kepada siswa

b. Guru memimpin doa sebelum melakukan pembelajaran.

c. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

d. Guru menjelaskan materi dengan jelas dan sistematis.

e. Guru bertanya kepada siswa mengenai materi yang kurang dipahami dan menjelaskan kembali secara

singkat.

f. Melakukan tanya jawab mengenai tokoh-tokoh pahlawan nasional.

g. Melakukan diskusi kelas mengenai tokoh-tokoh pahlawan nasional.

h. Dengan bimbingan guru, siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran media gambar untuk menekankan

materi tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional.

i. Memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok.

j. Siswa menyimpulkan materi pelajaran

k. Melaksanakan tes penelitian.

3. Observasi

Melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan secara khusus dan proses pembelajaran secara umum

dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Observasi dilaksanakan selama proses

pembelajaran berlangsung dibantu oleh seorang observer yaitu guru kelas.

4. Refleksi

Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat semua keunggulan dan kelemahan selama proses tindakan

dilakukan untuk mempertimbangkan hasil dari tindakan dalam proses pembelajaran untuk diperbaiki pada

siklus kedua.
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Siklus II
1. Perencanaan

Dari hasil evaluasi dan analisa serta refleksi yang dilakukan pada pelaksanaan tindakan siklus I dengan

menemukan alternatif permasalahan baru yang muncul pada tindakan siklus I yang selanjutnya diperbaiki pada

siklus II, dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan masih sama dengan siklus I, yaitu dengan:

a. Mengidentifikasi masalah dan kekurangan yang terjadi pada tindakan dan hasil belajar siswa pada siklus I.

b. Memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan menggunakan metode media gambar.

c. Mempersiapkan bahan ajar, soal tes, dan lembar observasi guru dan siswa.

2. Pelaksanaaan Tindakan (acting)

Pada tahap ini membuat peneliti berusaha sebaik mungkin memberikan pengarahan dan bimbingannya

kepada siswa. Tahap ini lebih memfokuskan kepada pengembangan daya nalar siswa untuk menemukan sendiri

prinsip-prinsip materi yang diajarkan. Hasil yang diharapkan yaitu agar seluruh materi yang diajarkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dan materi yang diajarkan dapat benar-benar dipahami oleh siswa dengan cara

pelaksanaan tindakan sebagai berikut:

a. Membuka pembelajaran dengan apersepsi dan memotivasi siswa.

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran.

c. Membagi bahan ajar pada siswa.

d. Guru menyajikan informasi kepada siswa lewat bahan bacaan.

e. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap

kelompok agar melakukan transisi secara efisien.

f. Guru membuat pertanyaan kepada setiap kelompok, dan mempraktikan ke depan tentang materi tersebut.

g. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka.

h. Guru membagikan soal tes untuk dikerjakan oleh siswa.

3. Observasi

Kegiatan observasi yang dilaksanakan sama dengan siklus I yaitu melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa. Pelaksanaan observasi juga tetap

dibantu oleh guru kelas V di tempat penelitian. Observasi ini dilakukan pada akhir tindakan dengan pemberian

lembar observasi guru dan siswa untuk mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas guru dan siswa dalam

pembelajaran.

4. Refleksi

Hasil dari tes yang diberikan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Apakah kegiatan yang

dilakukan telah berhasil atau belum berhasil. Jika pada siklus II ini masih banyak siswa yang mengalami

kesulitan belajar karena tidak berminat, maka akan direncanakan siklus selanjutnya. Namun jika memenuhi

indikator keberhasilan maka tidak perlu dilanjutkan.

Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dan

untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa.
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2. Uraian Teoritis

2.1. Media Gambar

Satuan kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari.Pada suatu

waktu boleh jadi guru ingin menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan., maka guru dalam hal

ini tentu memilih media yang sesuai dengan situasi yang ingin diciptakan itu. Media gambar adalah salah satu

media yang menyenangkan khususnya bagi anak-anak. Gambar atau foto merupakan alat visual yang efektif

karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkrit dan relistis. Informasi yang

disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan lebih mendekati kenyataan melalui

gambar atau foto yang diperlihatkan pada anak-anak, dan hasil yang akan diterima anak-anak akan sama

(Usman dan Asnawir, 2002:47).

Gambar illustrasi fotografi adalah gambar yang tak diproyeksikan, terdapat di mana-mana, baik di

lingkungan anak-anak maupun di lingkungan dewasa, mudah diperoleh dan ditunjukkan kepada anak anak-anak

(Hamalik, 2007:81). Gambar yang berwarna pada umumnya menarik perhatian. Semua gambar mempunyai

arti, uraian dan tafsiran sendiri. Karena itu gambar dapat digunakan sebagai media pendidikan bagi anak-anak,

dan memungkinkan belajar secara efisien di sekolah (Hamalik, 2007:63).

Gambar foto yang baik sebagai media dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran. terdapat enam syarat yang perlu dipenuhi oleh gambar yang dijadikan sebagai media

pembelajaran (Sadiman dkk, 2010 : 31) yaitu : (a) autentik, (b) sederhana, (c) ukuran relatif, (d) mengandung

gerak atau perbuatan, (e) sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa suatu media gambar foto yang baik harus secara

jujur melukiskan situasi seperti kalau seorang melihat benda yang sebenarnya, gambar hendaknya cukup jelas

menunjukkan poin-poin pokok gambar. Foto juga dapat diperbesar atau diperkecil obyek/benda yang

sebenarnya. Foto yang baik juga memperlihatkan aktivitas tertentu jadi tidak hanya menunjukkan obyek dalam

keadaan diam. Namun demikiam tidak semua gambar foto yang bagus dapat menunjang keberhasilan

pembelajaran oleh karena itu gambar hendaknya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Arsyad (2007:107-111) dalam proses penataan media gambar harus diperhatikan

prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain prinsip kesederhanan, keterpaduan, penekanan dan keseimbangan.

a. Kesederhanan

Secara umum kesederhanan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual.

Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan visual yang disajikan

visual. Pesan atau informasi yang rumit harus dibagi ke dalam beberapa bahan visual yang mudah dibaca dan

dipahami.

b. Keterpaduan

Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen visual yang ketika diamati akan

berfungsi secara bersama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga visual itu merupakan

suatu bentuk menyeluruh yang dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya.
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c. Penekanan

Penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, konsep yang disajikan memerlukan penekanan

terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-

hubungan, perspektif, dan warna.

d. Keseimbangan

Keseimbangan mencangkup dua macam yaitu keseimbangan formal atau simetris dan keseimbangan

informal atau asimetris. Keseimbangan formal tampak pada susunan unsur-unsur visualnya terbagi dua bagian

yang sama sebangun dan bersifat statis. Sedangkan keseimbangan informal unsur-unsur visualnya ditata

sedemikian rupa seimbang tetapi tidak simetris dan bersifat dinamis.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa dalam memilih media gambar foto perlu mempertimbangkan

segi artistiknya, seperti kesederhanan, keterpaduan, komposisi, penekanan, keseimbangan, ruang, dan tekstur

guna mempertinggi daya tarik serta motivasi belajar siswa.

2.2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk

mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena kematangan),

menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil pengalaman.

Sudjana (2009:3) menjelaskan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil

belajar yang dicapai oleh siswa dengan kreteria tertentu. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian

luas mencangkup tiga ranah: kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil belajar,

perencanaan tujuan instruksioanal yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang di inginkan dikuasai

siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penialian.

Winkel (2004:56-57) mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan akibat belajar yang terjadi

pada individu meliputi kemampuan kognitif, sensorik-motorik, dan dinamika-afektif. Hal senanda disampaikan

oleh (Sumkmadinata, 2009:102-103) bahwa hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang memilki seseoarang. Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat

dari perilakunya, baik dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan

motorik.

Berdasarkan beberapa pandangan dari berbagai ahli yang dikemukakan di atas bahwa hasil belajar IPS

adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah menerima pengalaman-pengalaman belajarnya yang

diwujudkan berupa perubahan tingkah laku baik segi kognif, afektif maupun psikomotorik pada pokok bahasan

IPS yaitu, mengenal alat komunikasi dan alat tranportasi.

2.3. IPS

IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang

disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi siswa dan

kehidupannya. Ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi
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sangat berperan dalam mendukung mata pelajaran IPS dengan memberi sumbangan berupa konsep-konsep ilmu

yang diubah sebagai pengetahuan yang berkaiatan dengan konsep sosial yang harus dipelajari siswa (Samlawi

dan Maftuh, 2008:1).

Pada hakekatnya, IPS adalah telaah tentang manusia dan dirinya. Manusia selalu hidup bersama dengan

sesamanya. Dalam hidupnya, manusia harus mampu mengatasi rintangan-rintangan yang mungkin timbul dari

sekelilingnya maupun akibat hidup. IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia dalam hidup bersama

dituntut rasa tanggung jawab sosial. IPS dalam kurikulum Tingkatan Satuan Pendidikan (Mulyasa, 2007:125)

merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD atau MI sampai MTS atau SMP. IPS

mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan ilmu sosial. Melalui

pelajaran IPS siswa daiarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Berdasarkan dari pengertian di atas maka pengajaran IPS merupakan mata pelajaran yang

mengintegrasikan tentang kehidupan sosial dari bahan realita kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

1. Siklus I

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati guru dan siswa dengan mencatat hal-hal

yang terjadi pada saat tindakan berlangsung baik aktivatas guru dan aktivitas siswa dengan ditulis pada lembar

pengamatan guru dan siswa.

Berdasarkan analisis data tentang pengamatan aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I saat

pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa 5 orang (14,71%) siswa tergolong kurang, 25 orang (73,53%)

siswa tergolong cukup, dan 4 orang (11,76 %) siswa yang tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas

belajar siswa dalam pembelajaran IPS belum sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga harus terus

ditingkatkan agar hasil belajar siswa lebih tinggi.

b. Hasil Belajar Siswa

Pada siklus I menunjukkan bahwa 16 (47,06%) orang siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan

minimal dan sebanyak 18 (52,94%) orang siswa masih belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. ini berarti

belum memenuhi standar ideal ketuntasan dalam belajar. Karena standar ideal ketuntasan dalam belajar adalah

85 % dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai sesuai atau di atas kriteria ketuntasan Minimal (KKM). Untuk

KKM pada mata pelajaran ini adalah 70. Dari data tersebut di atas jika diprosentase hanya 47,06% dari jumlah

siswa yang nilainya sesuai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

2. Siklus II

Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti mengamati guru dan siswa dengan mencatat hal-hal

yang terjadi pada saat tindakan berlangsung baik aktivatas guru dan aktivitas siswa dengan ditulis pada lembar

pengamatan guru dan siswa.
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Berdasarkan analisis data tentang pengamatan kegiatan siswa yang diperoleh pada siklus II saat

pembelajaran berlangsung menunjukkan bahwa 13 orang (38,24%) siswa tergolong cukup dan 21 orang (61,76%)

siswa tergolong baik.

b. Hasil Belajar Siswa

Dari data hasil belajar pada siklus II menunjukkan bahwa 26 (76,47%) orang siswa sudah memenuhi

kriteria ketuntasan minimal dan sebanyak 8 (23,93%) orang siswa masih belum memenuhi kriteria ketuntasan

minimal. ini berarti belum memenuhi standar ideal ketuntasan dalam belajar. Jika dihitung dengan persen

adalah 76,47 % siswa sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini menunjukkan sudah terjadi

kenaikan dibanding dengan siklus I. Namun kenaikan tersebut belum memenuhi ideal ketuntasan belajar, yaitu

85% dari jumlah siswa harus mempunyai nilai standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

3.2. Pembahasan

a. Pelaksanaan Pembelajaran (Aktivitas Siswa)

Pelaksanaan pembelajaran (aktivitas siswa) pada siklus I dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Pembelajaran (Aktivitas Siswa) pada Siklus I dan Siklus II pada Mata Pelajaran IPS

Siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa T.A. 2018/2019

No Kriteria Siklus
I II

1 Baik 4 21
2 Cukup 25 13
3 Kurang 5 -

Dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa, pada siklus I ada 5 siswa (14,70%) tergolong

kurang, 25 siswa (73,53%) tergolong cukup dan 4 siswa (11,76 %) tergolong baik. Pada siklus II, tidak ada

siswa yang aktivitasnya kurang, 13 siswa (38,23 %) tergolong cukup, dan 21 siswa (61,76%) tergolong baik.

Dalam siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa pada proses pembelajaran. Pada siklus II keseluruhan siswa

dapat dikatakan sudah memiliki aktivitas yang cukup sampai dengan baik dalam melaksanakan pembelajaran

IPS di kelas.

b. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa T.A. 2018/2019 mata pelajaran IPS pada siklus I

dan siklus II dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 071033 Hiliduruwa T.A. 2018/2019 Mata Pelajaran IPS pada

Siklus I dan Siklus II

No Kriteria Siklus
I II

1 Tuntas 16 26
2 Tidak Tuntas 18 8
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Dari hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa pada siklus I, sebanyak 16 orang (47,06%) siswa

tuntas belajarnya. Pada siklus II, sebanyak 26 orang (76,47%) orang siswa tuntas belajarnya artinya dari siklus I

ke siklus II terjadi kenaikan ketuntasan belajar siswa yaitu ada 10 orang (29,41 %) orang siswa yang menyusul

tuntas pada siklus II ini. Berarti tujuan pembelajaran dapat dikatakan tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang diterapkan pada mata pelajaran IPS Kelas V SD

Negeri 071033 Hiliduruwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan mencapai ketuntasan 76,47% masih

dibawah 85 %, sehingga masih diperlukan peningkatan metode pembelajaran dengan media gambar.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1.  Kesimpulan

1. Media gambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi IPS siswa Kelas V SD Negeri

071033 Hiliduruwa, Kabupaten Nias Tahun Ajaran 2018/2019. Hal ini dapat dibuktikan bahwa, pada siklus

I ada 5 siswa (14,70%) tergolong kurang, 25 siswa (73,53%) tergolong cukup dan 4 siswa (11,76 %)

tergolong baik. Pada siklus II, tidak ada siswa yang aktivitasnya kurang, 13 siswa (38,23 %) tergolong

cukup, dan 21 siswa (61,76%) tergolong baik. Dalam siklus II terjadi peningkatan aktivitas siswa pada

proses pembelajaran.

2. Media gambar dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa Kelas V SD Negeri 071033

Hiliduruwa, Kabupaten Nias Tahun Ajaran 2018/2019. Hal ini dibuktikan dengan Siklus I, siswa sebanyak

16 orang (47,06%) siswa tuntas belajarnya. Pada siklus II, sebanyak 26 orang (76,47%) orang siswa tuntas

belajarnya artinya dari siklus I ke siklus II terjadi kenaikan ketuntasan belajar siswa yaitu ada 10 orang

(29,41 %) orang siswa yang menyusul tuntas pada siklus II ini.

4.2. Saran

1. Diharapkan pembelajaran IPS, guru dapat menggunakan berbagai macam media, seperti media gambar

sehingga siswa akan lebih paham karena materi tersedia secara konkret.

2. Diharapkan sekolah memfasilitasi sarana dan pra sarana pembelajaran dengan lengkap.
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ANALISIS DAYA SAING DAN FAKTOR PENENTU VOLUME EKSPOR KOMODITAS KOPI
DI INDONESIA

Nurul Fahma Amalia,1 Murni Daulay,2 Irsad Lubis3

ABSTRACT

This research aims to analyze two things, those are: the competitiveness of Indonesia’s coffee
commodities in five main destination countries, and the factors affecting export volume of coffee commodities in
Indonesia. This research uses Revealed Comparative Advantage (RCA) and Vector Error Correction Model
(VECM) as the methods. As for the data, the research uses annually data within period of 1989-2018. The result
of RCA method shows that the competitiveness of Indonesia’s coffee commodities is outstandingly higher than
average, in comparison with other exporters of similar commodities in five main destination countries.
Meanwhile, the short-term relationships result of VECM method shows that the Export Volume of Indonesia’s
Coffee Commodities is affected by its own movement from previous period. On the contrary, the long-term
relationships result of VECM method shows that the Export Value of Coffee Commodities to Destination
Countries, GDP per Capita of Destination Countries, and Exchange Rate affect the Export Volume of Indonesia’s
Coffee Commodities significantly. However, Population of Destination Countries shows no influence on the
Export Volume of Indonesia’s Coffee Commodities.

Keywords: Competitiveness, Export Volume, and Coffee Commodities

I. Pendahuluan

Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian

Indonesia.Sektor pertanian tidak hanya menyediakan pangan, namun juga lapangan pekerjaan, serta berkontribusi

tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada Februari 2018, tenaga kerja sektor pertanian berjumlah 35,8

juta orang. Sedangkan rata-rata sumbangsih sektor pertanian terhadap PDB tahun 2014-2017 tercatat sebesar

13,41%, yaitu tertinggi kedua setelah sektor industri (Badan Pusat Statistik, 2018).

Sektor pertanian memiliki berbagai macam komoditas unggulan, salah satu diantaranya berasal dari

subsektor perkebunan, yaitu kopi.Berada di posisi “bean belt” dengan iklim yang sesuai dan kecocokan kondisi

geografis memberikan dampak positif dan keuntungan besar bagi kesuburan tanaman kopi di Indonesia (Riswan,

2018). Terdapat beberapa daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia yang namanya sudah mendunia, seperti:

Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki keunikan rasa

yang saling berbeda antar satu dan lainnya, yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis (Sasame

Coffee, 2019).

Bermula pada tahun 1699, ketika Indonesia masih di bawah jajahan Kolonial Belanda, VOC (Verininging

Oogst-Indies Company) membawa tanaman kopi Arabika untuk mendobrak monopoli Arab dalam perdagangan

kopi dunia. Penanaman kopi menyebar di daratan Indonesia, dimulai dari Batavia (Jakarta), Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi (Tanamera, 2017). Atas hal ini, Indonesia menjadi satu-satunya

negara selain daratan Arab dan Ethiopia yang memiliki perkebunan kopi pada masa itu.Sampai pada kemerdekaan

Indonesia, seluruh perkebunan kopi dinasionalisasikan (Jelajah Nusantara, 2019).
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Sejak pertama kali diekspor dan dilelang pada tahun 1712 di Amsterdam, komoditas kopi menjadi salah

satu produk unggulan Indonesia di mancanegara. Beberapa tahun terakhir, nilai ekspor komoditas kopi

menunjukkan perkembangan yang menjanjikan (Jelajah Nusantara, 2019). Pada tahun 2017, komoditas kopi

menghasilkan nilai ekspor sebesar US$ 1,186,886, mengalami peningkatan sebesar 17,69% dibandingkan tahun

sebelumnya (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018).

Terdapat lima negara tujuan utama yang selama bertahun-tahun tetap konsisten menjadi pelaku impor

komoditas kopi Indonesia, yaitu:

Tabel 1.1 Negara Tujuan Utama Ekspor Kopi Indonesia
Negara
Tujuan

Nilai Ekspor (US$)
2015 2016 2017 2018

Amerika
Serikat

281,159,300 269,941,302 256,466,210 253,773,465

Jerman 88,423,547 90,188,916 104,020,674 42,831,472
Malaysia 70,808,519 71,432,154 86,968,228 70,888,722

Italia 84,005,440 66,403,758 79,664,908 54,024,572
Jepang 104,961,559 86,510,840 82,420,441 84,374,664

Sumber: UN Comtrade, 2019

Pada tabel 1.1 di atas, negara yang pengimpor komoditas kopi Indonesia terbanyak adalah Amerika

Serikat, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 281,1 juta di tahun 2015. Diikuti oleh Jerman, dengan nilai

ekspor tertinggi di tahun 2017 sebesar US$ 104,02 juta. Di peringkat ketiga, Malaysia dengan nilai ekspor

tertinggi di tahun 2017 lalu sebesar US$ 86,9 juta. Selanjutnya di peringkat keempat adalah Italia, dengan nilai

ekspor tertinggi di tahun 2015 sebesar US$ 84 juta. Sementara itu, peringkat kelima diduduki oleh Jepang dengan

nilai ekspor tertinggi sebesar US$ 104,9 juta di tahun 2015.

Hal pertama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis kemampuan daya saing

komoditas kopi Indonesia pada lima negara tujuan utama ekspor (Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, dan

Jepang), terhadap komoditas kopi yang diproduksi oleh negara pengekspor lainnya. Daya saing suatu produk

dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar dan bertahan di dalam pasar itu

sendiri.Apabila suatu produk memiliki daya saing tinggi, maka dapat dimaknai bahwa produk tersebut lebih

diminati konsumen dibandingkan produk serupa lainnya.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor komoditas kopi

Indonesia. Faktor pertama yang mempengaruhi volume ekspor komoditas kopi Indonesia adalah nilai ekspor.Hal

yang mendasari hubungan antara nilai ekspor dan volume ekspor terletak pada sisi penawaran. Misalnya, ketika

harga komoditas kopi dunia mengalami peningkatan, maka Indonesia sebagai pengekspor akan cenderung

meningkatkan volume ekspornya.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara tujuan ekspor menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi volume ekspor selanjutnya. Hal ini dikarenakan, PDB per kapita suatu negara menjadi acuan

negara tersebut dalam melakukan pembelian barang dan jasa.Misalnya, ketika terjadi peningkatan PDB per kapita,

maka daya belinya juga ikut mengalami peningkatan.

Faktor penentu berikutnya adalah jumlah penduduk atau populasi suatu negara.Pada dasarnya, jumlah

penduduk memiliki hubungan erat dengan sedikit banyaknya permintaan atas suatu komoditas. Meningkatnya
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jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi domestik suatu negara, yang nantinya dapat meningkatkan

permintaan atas barang dan/atau jasa tertentu.

Faktor penentu keempat adalah nilai tukar.Semua pergerakan yang terjadi pada nilai tukar dapat

berpengaruh bagi kinerja ekspor. Secara teori, apabila terjadi pelemahan pada nilai tukar mata uang domestik,

eksportir akan berbondong-bondong melakukan perdagangan internasional karena menghasilkan profit yang lebih

tinggi atas transaksi yang dilakukan dalam valuta asing.

Melihat daya saing komoditas kopi Indonesia di dunia, serta pengaruh yang diberikan oleh beberapa

faktor tersebut terhadap volume ekspor komoditas kopi Indonesia, maka peneliti tertarik untuk menelitinya lebih

lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berjudul “Analisis Daya Saing dan Faktor Penentu Volume Ekspor

Komoditas Kopi di Indonesia”.

II. Landasan Teori

2.1. Kopi

Kopi merupakan tanaman khas kawasan tropis Benua Afrika.Setidaknya terdapat lebih dari 70 negara,

khususnya negara yang berada di kawasan khatulistiwa yang telah membudidayakan tanaman kopi. Selain

berada pada bean belt,tanaman kopi akan tumbuh baik pada kondisi tanah subur, temperatur sedang, serta

curah hujan dan sinar matahari cukup (National Coffee Association USA, 2019).

2.2. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan/atau jasa, yang melewati batas wilayah suatu

negara, dan mampu memberikan manfaat atau gains of trade terhadap pertumbuhan perekonomian domestik,

serta berpengaruh terhadap perekonomian global (Radifan, 2014:260).Kegiatan perdagangan internasional

terjadi karena adanya pertukaran komoditas antar negara, dan disebabkan oleh perbedaan antara permintaan,

penawaran, dan tingkat harga atas suatu komoditas yang terjadi antar negara yang bersangkutan tersebut

(Andanari, 2017:5).

2.3. Daya Saing

Keberhasilan perdagangan internasional suatu negara terlihat dari daya saing komoditasnya di pasar

internasional.Daya saing adalah kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditas dengan

biaya yang cukup rendah dibandingkan harga di pasar internasional, namun tetap memberikan keuntungan

(Kuncoro, 2005, dalam Priyanto, 2018:25).

2.4. Nilai Ekspor

Penilaian kegiatan ekspor mengacu pada nilai Free on Board (FOB) yang dinyatakan dalam Dollar

Amerika (USD). Nilai FOB adalah biaya yang wajib ditanggung eksportir untuk membayar biaya pengiriman

barang dan/atau jasa sampai pada pelabuhan terdekat dari gudangnya.Artinya, resiko kehilangan atau

kerusakan atas komoditas ekspor, berpindah dari eksportir ke importir, sesaat setelah barang melewati pagar

kapal di pelabuhan pemuatan (Agfian, 2016).Nilai ekspor sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekspor. Jika

harga komoditas ekspor meningkat, maka volume ekspor akan mengalami penurunan, dan begitu pula

sebaliknya.
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2.5. PDB per Kapita

PDB per Kapita adalah keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk

(Sukirno, 2006:11).PDB per Kapita negara tujuan ekspor dianggap dapat mempengaruhi volume ekspor,

karena peningkatan PDB per Kapitaakan meningkatkan daya beli dan permintaan penduduk akan suatu

komoditas tertentu di negara tersebut. Sebagai dampaknya, negara tersebut akan meningkatkan volume

impornya (Mankiw, 2006).

2.6. Jumlah Penduduk

Secara umum, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara

dalam jangka waktu tertentu, serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh negara yang

bersangkutan (Al-Rafisqy, 2017).Peningkatan jumlah penduduk suatu negara dapat meningkatkan jumlah

komoditi yang dibeli pada setiap tingkat harga (Lipsey et al., 1995, dalam Maulana dan Kartiasih, 2017:105).

Dengan demikian, negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh penduduknya akan

cenderung meningkatkan impor.

2.7. Nilai Tukar

Kurs berperan penting dalam transaksi ekspor dan impor.Fluktuasi nilai tukar riil merupakan dampak

yang secara alami terjadi akibat penggunaan kebijakan floating exchange rate.Fluktuasi kurs inilah yang

menjadi faktor penting dalam mempengaruhi daya beli pengimpor, biaya produksi pengekspor, serta

kestabilan pasar internasional.Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap pelaku impor dan ekspor dalam

melindungi negaranya sendiri sangat diperlukan terkait pergerakan nilai tukar (Segal, 2019).

III. Kerangka Konsep Dan Hipotesis

3.1. Daya Saing Ekspor Komoditas Kopi Indonesia

Berdasarkan kerangka pemikiran dan berpedoman pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan

sebelumnya, kerangka konsep dari analisis daya saing ekspor komoditas kopi Indonesia dapat terlihat pada

gambar berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Daya Saing Ekspor Komoditas Kopi Indonesia

Gambar 3.1 di atas menjelaskan bahwa peneliti akan menganalisis kemampuan daya saing komoditas

Komoditas Kopi
Indonesia

Amerika Serikat

Jerman

Jepang

Italia

Malaysia



Kultura Volume : 20  No. 1 Desember 2019  ISSN: 1411-0229

537

kopi Indonesia di pasar internasional, khususnya pada lima negara tujuan utama ekspor, yaitu: Amerika

Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, dan Jepang.

3.2. Faktor Penentu Volume Ekspor Komoditas Kopi di Indonesia

Berdasarkan kerangka pemikiran dan berpedoman pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan

sebelumnya, maka terdapat beberapa variabel yang dianggap peneliti sebagai faktor yang dapat

mempengaruhi volume ekspor komoditas kopi di Indonesia. Hubungan antar variabel dapat terlihat pada

gambar berikut ini:

Gambar 3.2 Kerangka Konsep Faktor Penentu Volume Ekspor Kopi Indonesia

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada penelitian ini, variabel Volume Ekspor Kopi Indonesia

(Y) diperlakukan sebagai variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke

Negara Tujuan (X1), PDB per Kapita Negara Tujuan Ekspor (X2), Jumlah Penduduk Negara Tujuan Ekspor

(X3), dan Nilai Tukar (X4), diperlakukan sebagai variabel independen (bebas).

3.3. Hipotesis

Berdasarkan observasi, teori, dan berbagai penelitian terdahulu, maka peneliti mengemukakan

hipotesis sebagai berikut:

1. Komoditas Ekspor Kopi Indonesia memiliki daya saing atau nilai Revealed Comparative Advantage

(RCA) lebih dari satu (RCA>1) pada seluruh negara tujuan ekspor utama komoditas kopi Indonesia.

2. Terdapat hubungan jangka panjang di antara variabel yang diteliti, yaitu: Volume Ekspor Kopi

Indonesia (Y), Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke Negara Tujuan (X1), PDB per Kapita Negara Tujuan

(X2), Jumlah Penduduk Negara Tujuan (X3), dan Nilai Tukar (X4).

3. Terdapat hubungan jangka pendek di antara variabel yang diteliti, yaitu: Volume Ekspor Kopi

Indonesia (Y), Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke Negara Tujuan (X1), PDB per Kapita Negara Tujuan

(X2), Jumlah Penduduk Negara Tujuan (X3), dan Nilai Tukar (X4).

Nilai Ekspor Kopi Indonesia ke
Negara Tujuan (X1)

PDB per Kapita Negara Tujuan
(X2)

Jumlah Penduduk
Negara Tujuan (X3)

Nilai Tukar (X4)

Volume Ekspor
Kopi Indonesia (Y)
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IV. Metode Penelitian

Objek yang diteliti adalah daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor komoditas kopi

Indonesia, yaitu: Nilai Ekspor, Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita Negara Tujuan Ekspor, Jumlah

Penduduk Negara Tujuan Ekspor, dan Nilai Tukar. Selain itu, komoditas yang diteliti pada penelitian ini

menggunakan Kode HS (Harmonized System) 0901 (Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; husks and

skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion), dengan lima negara utama tujuan ekspor, yaitu:

Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Italia, dan Jepang.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling.Teknik ini diprediksi dapat

menjawab permasalahan penelitian dengan lebih terfokus dan tepat sasaran, serta memperoleh hasil yang lebih

representatif (Hidayat, 2017). Teknik ini dipilih karena sampel negara yang diambil merupakan lima negara

utama yang menjadi pengimpor komoditas kopi Indonesia, sebanyak 30 tahun, yaitu 1989-2018.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua alat analisis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Daya Saing Ekspor Komoditas Kopi Indonesia

Terdapat berbagai cara dalam menganalisis daya saing suatu komoditas ekspor di pasar internasional,

salah satunya adalah Revealed Comparative Advantage (RCA). Konsep RCA pertama kali dicanangkan oleh

Ballasa pada tahun 1965, dengan asumsi bahwa keunggulan komparatif suatu negara direfleksikan pada

kegiatan ekspornya. RCA lazim digunakan pada laporan penelitian dan kajian empiris yang digunakan

sebagai indikator keunggulan komparatif suatu produk dan menjadi alat untuk melihat spesialisasi

perdagangan internasional (Tambunan, 2001, dalam Maulana dan Kartiasih, 2017:105). Secara matematis,

indeks RCA dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Indeks RCA =

Xij : Nilai ekspor komoditas j dari negara i,

Xit : Nilai total ekspor seluruh komoditas negara i,

Wj : Nilai ekspor komoditas j di pasar internasional,

Wt : Nilai total ekspor seluruh komoditas di pasar internasional.

Apabila nilai indeks RCA menunjukkan nilai lebih dari satu (RCA>1), maka negara pelaku ekspor

memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia dalam komoditas yang diteliti. Namun sebaliknya,

apabila nilai indeks RCA menunjukkan nilai kurang dari satu (RCA<1), maka negara pelaku ekspor tersebut

memiliki keunggulan komparatif yang rendah dan berada di bawah rata-rata pengekspor lainnya di pasar

internasional.

2. Analisis Faktor Penentu Volume Ekspor Komoditas Kopi di Indonesia

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model

(VECM). Metode ini digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel

yang diteliti (Ascarya, 2009:56).Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan,yaitu: Uji Stasioneritas
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Data, Uji Kriteria Lag-Length, Uji Stabilitas Model, Uji Kointegrasi, Model Empiris VECM, Impulse

Response Function, dan Variance Decomposition. Prosedurnya sebagai berikut:

Sumber: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (Ascarya, 2009:56)

Gambar 4.1Proses Analisis VAR/VECM

V. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

5.1. Daya Saing Ekspor Komoditas Kopi Indonesia di Negara Tujuan Utama

Menggunakan metode analisis RCA, kemampuan daya saing ekspor komoditas kopi Indonesia di lima

negara tujuan ekspor utama adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) Komoditas Kopi
Indonesia di Lima Negara Tujuan Utama Periode 1989-2018

Periode
Amerika
Serikat

Jerman Malaysia Italia Jepang

1989 4,1025 30,1046 11,7668 27,1101 4,4398
1995 4,1847 23,0650 1,4814 12,3459 4,0432
2001 4,8999 12,8297 2,6789 10,9350 3,4556
2007 11,1607 25,5645 2,8704 19,5474 3,3751
2013 8,9920 28,9611 5,1080 24,7663 2,5971
2016 8,7659 17,9491 5,2744 22,1811 2,8214
2018 9,9583 11,4571 5,4451 20,3838 3,1396
Mean 7,3636 25,4045 3,4703 17,2350 3,4948

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, kemampuan daya saing ekspor komoditas kopi Indonesia menunjukkan

nilai RCA>1 pada semua negara tujuan ekspor utama. Bahkan, di beberapa negara tujuan seperti Jerman dan

Italia, rata-rata nilai RCA komoditas kopi Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini

mengindikasikan bahwa, Indonesia sebagai negara pelaku ekspor memiliki keunggulan komparatif di atas

rata-rata dibandingkan pelaku ekspor lainnya di pasar internasional.
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5.2. Analisis Faktor Penentu Volume Ekspor Komoditas Kopi di Indonesia
5.2.1. Uji Unit Root

Metode yang digunakan untuk menguji stasioneritas data adalah Uji Augmented Dickey-Fuller
(ADF Test). Uji iniakanmembandingkan nilai t-ADF dengan nilai kritikal McKinnon pada α =
5%.Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.2 Uji Unit Root

Variabel
Uji Unit Root

Level First Difference Second Difference
ADF Prob. ADF Prob. ADF Prob.

Y -3,2275 0,0285 -6,3596 0,0000 -5,9417 0,0000
X1 -1,1436 0,6844 -5,1353 0,0003 -6,8050 0,0000
X2 -1,6333 0,4533 -4,6051 0,0010 -7,9746 0,0000
X3 -9,7044 0,0000 -0,4966 0,8742 -7,9587 0,0000
X4 -0,9444 0,7591 -6,3413 0,0000 -4,9764 0,0005

Berdasarkan tabel 5.2, pada tingkat second difference, terlihat bahwa semua variabel sudah

bersifat stasioner pada tingkat yang sama. Sehingga, penelitian ini akan dilanjutkan dengan

menggunakan metode VECM.

5.2.2. Lag Length Criteria

Langkah selanjutnya adalah menentukan lag optimal yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Hasilnya dapat terlihat sebagai berikut:

Tabel 5.3Lag Length Criteria
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1875,21 NA 1,46e+59 150,41 150,66* 150,485
1 -1855,87 29,409 2,40e+59 150,86 152,33 151,275
2 -1795,89 67,173* 1,92e+58* 148,07 150,75 148,815*
3 -1767,28 20,593 3,40e+58 147,78* 151,68 148,864

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, mayoritas tiga criterion sesuai pada lag 2 (ditandai dengan simbol

bintang), yaitu LR Statistics, Final Prediction Error (FPE), dan Hannan-Quinn Information Criterion

(HQ). Maka, sesuai dengan hasil tersebut, lag 2 dinyatakan sebagai lag length yang sesuai.

5.2.3. Uji Kointegrasi

Hasil Uji Kointegrasi Johansen terdiri atas dua jenis, yaitu Trace Statistics dan Maximum Eigen

Value Statistics. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.4 Uji Kointegrasi Johansen

Hypothesized
No. of CE(s)

Trace
Statistics

Critical
Value
(5%)

Hypothesized
No. of CE(s)

Max-
Eigen

Statistics

Critical
Value
(5%)

None* 207.6265 69.8188 None* 82.4225 33.8768
At Most 1* 125.2039 47.8561 At Most 1* 54.9968 27.5843
At Most 2* 70.2071 29.7970 At Most 2* 35.3513 21.1316
At Most 3* 34.8558 15.4947 At Most 3* 33.0936 14.2646
At Most 4 1.7621 3.8414 At Most 4 1.7621 3.8414
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Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa dari lima variabel yang digunakan, terdapat empat

kointegrasi pada hubungan jangka panjang dengan nilai kritikal α = 5%. Maka, berdasarkan hasil

tersebut dapat juga diartikan bahwa antar variabel yang diteliti terdapat keseimbangan atau hubungan

yang stabil, begitu pula pada pergerakan jangka panjangnya yang serupa. Singkatnya, pada setiap

periode jangka pendek, semua variabel terkait akan saling menyesuaikan satu sama lain untuk mencapai

titik equilibrium pada jangka panjang.

5.2.4. Model Empiris VECM

Hasil estimasi VECM menunjukkan hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang antar

variabel yang diteliti.Pada hasil estimasi VECM, hal utama yang perlu diperhatikan adalah peneliti akan

membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Selanjutnya, hasil estimasi VECM akan dinyatakan

signifikan apabila nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (t-hitung>2,05954). Hasil VECM pertama

adalah hubungan jangka pendek antar variabel yang diteliti. Hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut

ini:

Tabel 5.5 Hubungan Jangka Pendek dengan Estimasi VECM
Variabel Koefisien t-hitung
CointEq1 -0.051703 -0.26345

Y(-1) -1.021195 -4.98609
Y(-2) -0.510335 -3.43286
X1(-1) 0.138015 0.32008
X1(-2) 0.174117 0.59367
X2(-1) 1392.175 0.15475
X2(-2) 5801.125 0.99142
X3(-1) 24.00636 0.47154
X3(-2) -34.14576 -0.71879
X4(-1) 3490.348 0.13902
X4(-2) 13031.80 1.01797

R-Squared 0.894881
Adj. R-Squared 0.805935
F-Statistic 10.06088

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, pada hubungan jangka pendek hanya terdapat dua hal yang

mempengaruhi Variabel Y (Volume Ekspor Kopi Indonesia), yaitu Variabel Y pada lag pertama dan lag

kedua.Singkatnya, pada hubungan jangka pendek, Variabel Y hanya dipengaruhi oleh pergerakan

Variabel Y itu sendiri di periode sebelumnya.

Tabel 5.5 juga menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hal ini terlihat pada nilai R-Squared yang menunjukkan angka sebesar 0,8948. Artinya, semua variabel

independen secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 89,48%. Sedangkan sisanya,

sebesar 10,52% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selain hal tersebut di atas, hasil estimasi VECM juga menunjukkan hubungan jangka panjang

antar variabel yang diteliti. Hasilnya sebagai berikut:



Kultura Volume : 20  No. 1 Desember 2019  ISSN: 1411-0229

542

Tabel 5.6 Hubungan Jangka Panjang dengan Estimasi VECM
Variabel Koefisien t-hitung
X1(-1) 2.781907 2.83594
X2(-1) -65583.59 -6.04376
X3(-1) -110.5730 -1.16567
X4(-1) -180901.1 -4.34196

Pada tabel 5.6, hasil menunjukkan bahwa hanya Variabel X1, Variabel X2, dan Variabel X4 yang

signifikan mempengaruhi Variabel Y pada α = 5%. Interpretasinya, yaitu:

a. Variabel X1 mempengaruhi Variabel Y secara positif signifikan dengan nilai sebesar 2,781907.

Artinya, apabila terjadi peningkatan nilai pada Variabel X1, maka Variabel Y akan mengalami

peningkatan sebesar 2,781907 poin. Hasil ini sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya,

bahwa nilai ekspor mempengaruhi volume ekspor.

b. Variabel X2 mempengaruhi Variabel Y secara negatif signifikan dengan nilai sebesar -65.583,59.

Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan nilai pada Variabel X2, maka Variabel

Y akan mengalami penurunan dengan nilai sebesar 65.583,59 poin. Meskipun hasilnya berbeda

dengan teori yang dituliskan sebelumnya, terlihat bahwa komoditas kopi termasuk kategori

barang inferior. Barang inferior adalah barang yang jumlahnya akan mengalami penurunan

seiring dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, dan masyarakat berpendapatan

tinggi akan mencari komoditas kopi yang lebih berkualitas (Sunardi et al., 2014 dalam Carolina

dan Aminata, 2019:18).

c. Variabel X3 mempengaruhi Variabel Y secara negatif dan tidak signifikan dengan nilai sebesar -

110,5730. Sehingga, teori yang telah diuraikan sebelumnya tidak berlaku pada penelitian ini. Hal

ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan pola konsumsi masyarakat pada lima negara tujuan

utama ekspor. Mengingat semenjak dimulainya gelombang ketiga pada industri kopi, pegiat kopi

beralih untuk mengonsumsi Arabika. Sementara itu, total produksi kopi Indonesia sampai saat

ini didominasi kopi dagang Robusta sebesar 83%, sedangkan sisanya 17% oleh kopi dagang

Arabika (GAEKI, 2019).

d. Variabel X4 mempengaruhi Variabel Y secara negatif dan signifikan dengan nilai sebesar -

180.901,1. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan nilai pada Variabel X4,

maka Variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -180.901,1 poin. Hasil ini sesuai dengan

teori yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya, bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap

volume ekspor.

5.2.5. Uji Stabilitas Model

Uji stabilitas pada penelitian ini menggunakan VAR stability condition check dalam bentuk roots

of characteristic polynomial pada semua variabel yang diteliti. Hasil Uji Stabilitas Model dapat terlihat

pada tabel berikut ini:
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Tabel 5.7 Uji Stabilitas Model
Root Modulus

-0.478027 - 0.779549i 0.914443
-0.478027 + 0.779549i 0.914443
0.032561 - 0.860308i 0.860924
0.032561 + 0.860308i 0.860924
-0.293704 - 0.743063i 0.799002
-0.293704 + 0.743063i 0.799002

-0.772543 0.772543
-0.629046 - 0.444809i 0.770424
-0.629046 + 0.444809i 0.770424

0.366433 0.366433

Berdasarkan tabel 5.7 di atas, hasil Uji Stabilitas Model yang akan digunakan untuk analisis

Impulse Response Function dan analisis Variance Decomposition dinyatakan valid, karena semua nilai

modulus lebih kecil dari satu (nilai modulus < 1).

5.2.6. Analisis Impulse Response Function

Analisis IRF menjelaskan pergerakan satu variabel terhadap variabel lainnya.Hasil analisis IRF

tidak hanya menjelaskan pergerakan pada jangka pendek saja, tetapi juga pergerakan yang terjadi pada

jangka panjang. Hasil analisis IRF akan disajikan dalam bentuk grafik, dengan axis horizontal

menunjukkan periode, dan axis vertikal menunjukkan pergerakan dalam bentuk persentase. Hasil

analisis IRF pada penelitian ini dapat terlihat sebagai berikut:

Gambar 5.1 Hasil Analisis IRF
Terdapat empat grafik yang menunjukkan hasil Analisis Impulse Response Function.Variabel X1

dan Variabel X2 mengawali responnya dengan trend negatif sampai periode kedua.Kemudian,

melanjutkannya dengan trend positif yang terus berlangsung hingga periode kesepuluh.Sedangkan dua

variabel lainnya, yaitu: Variabel X3 dan Variabel X4, terus menunjukkan trend positif mulai dari awal

periode, hingga periode kesepuluh.

5.2.7. Analisis Variance Decomposition

Analisis Variance Decomposition dilakukan untuk melihat variance yang terjadi, baik sebelum,

maupun sesudah terjadinya shock, dan mengukurnya dalam bentuk persentase. Hasilnya sebagai berikut:
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Tabel 5.8 Hasil Analisis Variance Decomposition
Periode S.E. Y X1 X2 X3 X4

1 6.186.723 100,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2 8.139.645 84,427 6,072 0,513 6,509 2,476
3 1.09E+08 61,616 25,22 4,175 7,587 1,393
4 1.46E+08 46,908 32,11 3,010 13,330 4,635
5 1.68E+08 42,916 34,63 3,601 15,320 3,527
6 2.10E+08 37,222 39,61 2,775 17,746 2,645
7 2.58E+08 35,100 40,51 1,867 19,474 3,045
8 3.04E+08 34,188 41,54 1,354 20,600 2,307
9 3.66E+08 32,703 42,77 0,935 21,764 1,825
10 4.45E+08 32,228 42,44 0,732 22,735 1,854

Tabel 5.8 di atas merupakan hasil yang didapatkan dengan melakukan Analisis Variance

Decomposition pada Variabel Y. Interpretasinya sebagai berikut:

a. Variance Decomposition Variabel Y. Pada periode pertama, pergerakan Variabel Y dipengaruhi oleh

Variabel Y itu sendiri sebesar 100%. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruhnya semakin

menurun hinggapada periode kesepuluh, pergerakannya hanya berpengaruh sebesar 32,22%.

b. Variance Decomposition Variabel X1. Pada periode pertama, pergerakan Variabel X1 tidak

memberikan pengaruh terhadap Variabel Y dengan persentase 0,000%. Namun, pergerakan Variabel

X1 memberikan pengaruh secara berkala terhadap Variabel Y. Hingga pada periode kesepuluh,

pergerakan Variabel X1 mempengaruhi Variabel Y sebesar 42,44%.

c. Variance Decomposition Variabel X2. Pada periode pertama, pergerakan Variabel X2 tidak

memberikan pengaruh terhadap Variabel Y, dengan persentase 0,000%. Meskipun berfluktuasi, pada

periode kesepuluh tercatat bahwa pergerakan Variabel X2 mempengaruhi Variabel Y sebesar 0,73%.

d. Variance Decomposition Variabel X3. Pada periode pertama, pergerakan Variabel X3 sama sekali

tidak memberikan pengaruh terhadap Variabel Y, dengan persentase 0,000%. Hingga akhirnya, pada

periode kesepuluh pergerakan Variabel X3 mempengaruhi Variabel Y sebesar 22,73%.

e. Variance Decomposition Variabel X4. Pada periode pertama, pergerakan Variabel X4 sama sekali

tidak berpengaruh terhadap Variabel Y, dengan persentase 0,000%. Meskipun berfluktuasi, pada

periode kesepuluh tercatat bahwa pergerakan Variabel X4 mempengaruhi Variabel Y sebesar 1,85%.

VI. Kesimpulan Dan Saran

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan daya saing komoditas kopi Indonesia di lima negara tujuan utama ekspor menunjukkan

nilai yang memuaskan (nilai RCA > 1), selama periode penelitian 1989-2018. Hal ini mengindikasikan

bahwa Indonesia sebagai negara pelaku ekspor memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata

dibandingkan pelaku ekspor kopi lainnya di pasar internasional.
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2. Hanya terdapat dua hal yang mempengaruhi Variabel Y (Volume Ekspor Kopi Indonesia) pada

hubungan jangka pendek, yaitu Variabel Y pada lag pertama dan lag kedua. Dalam arti lain, Variabel

Y hanya dipengaruhi oleh pergerakan Variabel Y itu sendiri pada periode sebelumnya.

3. Hasil menunjukkan bahwa Variabel X1 (Nilai Ekspor Kopi ke Negara Tujuan), Variabel X2 (PDB per

Kapita Negara Tujuan), dan Variabel X4 (Nilai Tukar) signifikan mempengaruhi Variabel Y (Volume

Ekspor Kopi Indonesia) pada hubungan jangka panjang. Sementara Variabel X3 (Jumlah Penduduk)

berpengaruh tidak signifikan terhadap Variabel Y.

6.2. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya nilai RCA komoditas kopi Indonesia pada lima negara tujuan ekspor utama merupakan

sebuah pertanda baik bagi para pelaku ekspor komoditas kopi Indonesia. Oleh karena itu, disarankan

bagi para pelaku ekspor untuk meningkatkan mutu dan produktivitas komoditas kopinya agar dapat

meningkatkan performa ekspor Indonesia di pasar internasional.

2. Para pelaku ekspor dan instansi pemerintah terkait sebaiknya memberikan pertimbangan lebih dalam

terkait variabel nilai ekspor kopi, PDB per Kapita negara tujuan ekspor, serta nilai tukar. Apabila

pelaku ekspor komoditas kopi dan instansi terkait lebih memperhatikan ketiga variabel tersebut, maka

dapat diprediksi bahwa volume ekspor komoditas kopi Indonesia dapat menunjukkan hasil yang lebih

memuaskan pada periode selanjutnya.

3. Bagi penelitian dengan kasus serupa berikutnya, disarankan untuk membandingkan daya saing

komoditas kopi Indonesia dengan negara pelaku ekspor lainnya pada satu negara tujuan. Di sisi lain,

peneliti menyarankan untuk menggunakan kombinasi variabel yang berbeda dalam melihat faktor-

faktor yang mempengaruhi volume ekspor kopi Indonesia.
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MODEL PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH

Riana, S.Pd., M.Pd.1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembelajaran sastra di sekolah. Penelitian ini
menggunakan metode tinjauan literatur (library research) yaitu penelitian yang didasarkan pendapat-pendapat
para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemampuan membuat desain pembelajaran merupakan fokus
kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan mendesain pembelajaran sangat berkaitan
langsung dengan pelaksanaan tugas guru di lapangan sebagai pemegang kendali proses pembelajaran yang
berlangsung di dalam kelas. Tidak ada metode pembelajaran sastra yang demikian sempurna, maka seorang guru
diharapkan untuk mampu memilah dan memilih serta menentukan media dan metode pembelajaran yang paling
relevan dengan tujuan dan situasi yang dihadapinya di kelas.

Kata kunci : model pembelajaran dan sastra Indonesia

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa. Dimasukkannya pembelajaran sastra ke

dalam pembelajaran bahasa Indonesia kiranya dapat dimaklumi, karena secara umum, sastra adalah segala sesuatu

yang ditulis. Pengertian semacam itu dianggap terlalu luas dan juga terlalu sempit. Dianggap terlalu luas karena,

dengan demikian, semua buku termasuk sastra. Dianggap terlalu sempit dengan keberatan bahwa macam balada

yang dinyanyikan dan cerita yang dibacakan, dengan demikian, tidak termasuk dalam sastra (Sumaryadi, 2008).

Pembelajaran sastra penting bagi siswa karena berhubungan erat dengan keharuan. Sastra dapat

menimbulkan rasa haru, keindahan, moral, keagamaan, khidmat terhadap tuhan, dan cinta terhadap sastra

bangsanya (Broto, 1982: 67). Di samping memberikan kenikmatan dan keindahan, karya sastra juga memberikan

keagungan kepada siswa pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sastra Indonesia secara umum

dapat dipakai sebagai cermin, penafsiran, pernyataan, atau kritik kehidupan bangsa.

Fungsi sastra kiranya tidak perlu diragukan lagi. Sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar

terhadap cara berpikir orang mengenai hidup, baik dan buruk, benar dan salah, dan cara hidupnya sendiri dan

bangsanya. Pendek kata, sastra memberikan berbagai kepuasan yang sangat tinggi nilainya, yang tidak dapat

diperoleh dengan cara lain sehingga sastra memberikan pengaruh yang menguntungkan kepada penikmatnya.

Pada proses pembelajaran sastra tentunya melibatkan guru sastra (dalam hal ini guru bahasa Indonesia)

sebagai pihak yang mengajarkan sastra, dan siswa sebagai subjek yang belajar sastra. Dalam pembelajaran sastra

ada suatu metode yang menawarkan keefektifan kerja guru bahasa Indonesia. Jika berbicara masalah metode tidak

dapat lepas dari masalah pendekatan atau ancangan (approach) yang menurunkan metode (method). Untuk

selanjutnya, suatu metode ternyata akan menyarankan penggunaan teknik-teknik tertentu pula. Dengan demikian,

secara hirarkis akan dikemukakan adanya tiga tataran, yaitu: pendekatan (approach), metode (method), dan teknik

(technique).

1 Dosen IKIP G. Sitoli
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model pembelajaran sastra di sekolah.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research) yaitu penelitian yang didasarkan

pendapat-pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Uraian Teoritis

2.1. Pendekatan Pembelajaran

Menurut Deporter dan Hernacki (2002), gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan

mengolah informasi. Terdapat tiga jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam

memproses informasi (perceptual modality). Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif,

afektif dan perilaku psikomotoris, sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pebelajar merasa

saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Definisi yang lebih menjurus pada gaya belajar

bahasa dan yang dijadikan panduan pada penelitian ini dikemukakan oleh Kitcher (2001:359) dimana gaya belajar

didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau mempelajari

berbagai mata pelajaran.

Istilah pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran sering dikacaukan pengertiannya dan sering

pula digunakan untuk mengacu pada makna yang sama. Istilah pendekatan, metode, dan teknik pada dasarnya

memiliki perbedaan antara satu dan yang lain. Pendekatan (approach) merupakan seperangkat asumsi yang

berhubungan dengan hakikat belajar dan mengajar. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut

pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pendekatan

pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi

pembelajaran induktif (Sanjaya, 2008:127).

Majid (2005:132) mengemukakan bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi

mengenai belajar-mengajar. Belajar-mengajar dalam hal ini mencakup semua bidang studi sehingga dikenal

adanya pendekatan dalam pembelajaran bahasa, pendekatan dalam pembelajaran matematika, pendekatan dalam

pembelajaran IPS, dan pendekatan dalam pembelajaran bidang studi-bidang studi yang lain, di samping adanya

pendekatan yang dikenal secara umum dalam bidang pembelajaran apa pun. Metode adalah rencana menyeluruh

tentang penyajian bahan ajar secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Teknik adalah

kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas sesuai dengan metode dan pendekatan yang dipilih.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan bersifat aksiomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik

bersifat implementasional.

Dalam pembelajaran, dikenal beberapa macam pendekatan, di antaranya pendekatan keterampilan proses,

pendekatan CBSA, pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, pendekatan kebermaknaan (whole language),

dan pendekatan yang populer dewasa ini, yaitu PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan).
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Istilah pendekatan dalam konteks pembelajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa dan

pembelajaran bahasa yang berfungsi sebagai landasan dan prinsip pembelajaran bahasa (Syafi’ie dalam Rahim,

2005:31).

Pendekatan yang dianut akan menentukan metode yang dipandang sesuai dengan pendekatan dan metode

yang ditetapkan akan terimplikasikan pada teknik pembelajaran. Dua orang guru atau lebih dapat saja

menggunakan metode pembelajaran yang sama dalam RPP mereka, tetapi akan tetap berbeda dalam teknik

pembelajaran di kelas. Dengan perkataan lain, implementasi pembelajaran di kelas atau teknik pembelajaran guru

yang satu akan berbeda dengan teknik pembelajaran guru yang lain. Sebagai contoh, dalam RPP yang disusun

bersama oleh guru pada kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dengan KD: melengkapi karya

tulis dengan daftar pustaka, metode yang disepakatii adalah inkuiri, tanya jawab, dan penugasan. Dapat dipastikan

bahwa dalam praktik pembelajaran di kelas akan terdapat perbedaan antara guru yang satu dan guru yang lain.

Inilah yang dikenal sebagai teknik pembelajaran.

2.2. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar-

mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan

agar proses belajar mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut suntuk, dan

juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik tersebut dengan mudah. Pembelajaran sastra

dilaksanakan dengan pengutamaan pada kegiatan apresiasi sastra. Hal itu menyarankan agar siswa diperkenalkan

atau dipertemukan dengan karya sastra secara langsung dan sebanyak-banyaknya. Karya-karya sastra itu tentu

sudah dipilih oleh guru dengan berbagai pertimbangan, di antaranya pertimbangan faktor usia, bahasa,

kematangan jiwa, dan prioritas.

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar-

mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Metode pembelajaran ini sangat penting di lakukan

agar proses belajar mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut suntuk, dan

juga para siswa tersebut dapat menangkap ilmu dari tenaga pendidik tersebut dengan mudah.

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2009:767) Metode adalah cara

yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat

mengambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga sulit menentukan bagaimana

sebenarnya mengajar yang baik. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa

berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000: 24). Menurut Ahmadi (1997: 52) metode pembelajaran adalah

suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian lain

mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar
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atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok

agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswadengan baik.

Guru sastra bertugas memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan sendiri kemampuan

apresiasinya, bersifat membantu menyajikan lingkungan dan suasana yang kondusif, misalnya menyediakan

bahan bacaan sastra dan mendorong siswa senang membaca. Siswa hendaknya didorong agar berkenalan dengan

karya sastra, mengadakan kontak dan dialog langsung dengan karya dengan cara membaca dan menikmatinya.

Untuk seterusnya dapat saja diadakan ruang pembahasan atau diskusi, misalnya tentang pengalaman-pengalaman

yang terkandung di dalamnya, tokoh-tokoh cerita, diksi, dan seterusnya.

Kegiatan menggauli karya sastra dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menggauli

karya sastra secara langsung dimaksudkan bahwa siswa itu sendiri harus secara langsung membaca bermacam

sajak, cerita, atau drama dari berbagai sastrawan dan zaman, atau secara langsung mendengarkan sajak yang

dideklamasikan atau dibacakan (poetry reading) dan menyaksikan drama yang dipentaskan. Agar siswa

memperoleh pengertian yang sebaik-baiknya tentang wujud dan fungsi karya sastra dan dapat menghargainya

secara wajar, kegiatan tersebut (membaca, mendengarkan, menyaksikan) harus dilakukan secara sungguh-

sungguh dan sebanyak-banyaknya.

2.3. Model Pembelajaran

Model pembelajaran dapat diartikan dengan istilah sebagai gaya atau strategi yang dilakukan oleh seorang

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. dalam penerapannya itu gaya yang dilakukan tersebut

mencakup beberapa hal strategi atau prosedur agar tujuan yang ingin dikehendaki dapat tercapai. Banyak para ahli

pendidikan mengungkapkan berbagai pendapatnya menganai pengertian model pembelajaran.

Model pembelajaran tidak terlepas dari kata strategi atau model pembelajaran identik dengan istilah

strategi. model pembelajaran dan strategi merupakan satu yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus

beriringan, sejalan, dan saling mempengaruhi. Istilah strategi itu sendiri dapat diuraikan sebagai taktik atau

sesuatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai

secara efektif dan efisien.

Selain itu strategi dalam pembelajaran dapat didevinisikan sebagai suatu perangkat materi dan prosedur

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama, terpadu untuk menciptakan hasil belajar yang diinginkan

guru pada siswa agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat secara optimal tercapai, maka perlu suatu

metode yang diterapkan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian dapat

dijabarkan bahwa dalam satu strategi pembelajaran menggunakan beberapa metode. Contohnya bila ingin

melaksanakan sebuah strategi ekspositori misalnya, dapat menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab,

atau metode diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mudah didapatkan di sekitar sekolah yaitu

bisa dengan menambahkan media pembelajaran. Oleh sebab itu, strategi berbeda dengan metode. Strategi lebih

menunjukkan pada sebuah perencanaan atau yang biasa dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, tentu

dengan maksud untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah suatu cara tersendiri yang dapat digunakan
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untuk melaksanakan strategi. Dengan kata lain, strategi adalah a plan of operation achieving something,

sedangkan metode adalah a way in echieving something.

Model pembelajaran merupakan cara/teknik penyajian yang digunakan guru dalam proses pembelajaran

agar tercapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, studi

kasus, bermain peran (role play) dan lain sebagainya. Yang tentu saja masing-masing memiliki kelemahan dan

kelebihan. Metode/ model sangat penting peranannya dalam pembelajaran, karena melalui pemilihan model/

metode yang tepat dapat mengarahkan guru pada kualitas pembelajaran efektif.

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau

metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang

sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam

penerapannya.

2.4. Strategi Pembelajaran

Dalam konteks pembelajaran, strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu

sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan dapat tercapai dan berhasil guna. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kemampuan

mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran sehingga terjalin keterkaitan fungsi antarkomponen

pembelajaran dimaksud. Strategi berarti pilihan pola kegiatan belajar-mengajar yang diambil untuk mencapai

tujuan secara efektif. Untuk melaksanakan tugas secara profesional, guru memerlukan wawasan yang mantap

tentang kemungkinan-kemungkinan strategi belajar-mengajar yang sesuai dengan tujuan belajar yang telah

dirumuskan, baik dalam arti efek instruksional, tujuan belajar yang dirumuskan secara eksplisit dalam proses

belajar mengajar, maupun dalam arti efek pengiring misalnya kemampuan berpikir kritis, kreatif, sikap terbuka

setelah siswa mengikuti diskusi kelompok kecil dalam proses belajarnya (Sabri, 2007:1).

2.5. Teknik Pembelajaran

Teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik

ke arah tujuan yang ingin dicapai (Gerlach dan Ely dalam Uno, 2008:2). Metode pembelajaran dapat didefinisikan

sebagai cara yang digunakan guru, yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tahapan tertentu, sedangkan teknik

adalah cara yang digunakan, yang bersifat implementatif. Dengan perkataan lain, metode yang dipilih oleh

masing-masing guru dapat saja sama, tetapi implementasinya di kelas akan berbeda. Inilah yang dikenal sebagai

teknik.

Suatu teknik harus konsisten dengan metode dan sesuai pula dengan pendekatannya. Teknik berkaitan

dengan strategi yang benar-benar terjadi di ruang kelas. Strategi yang efektif dan efisien akan tercipta bila strategi

itu dapat dengan mudah diterapkan dan dapat menunjang prestasi belajar siswa. Mohamad (2011:7) menyatakan
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bahwa teknik pembelajaran adalah jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan

peserta didik ke arah tujuan yang diinginkan atau dicapai. Dengan kata lain teknik adalah cara yang digunakan

dan bersifat implementatif. Menurut Trianto (2011:52) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola

yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan untuk

menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film-film, program-program

media komputer. Dapat disimpulkan bahwa teknik sama dengan model yang berarti penggunaan

perangkat/alat/media untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Untuk melengkapi pembelajaran sastra dengan metode imersi dan pendekatan inquiry, maka digunakan

teknik induksi. Teknik induksi tidak hanya menuntut peran serta aktif siswa, tetapi lebih jauh daripada itu,

mendorong dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk

mendekati sendiri karya sastra, menggauli secara langsung, dan akhirnya diharapkan mampu menikmati,

menghayati, dan menghargai karya sastra itu sendiri. Guru hanya bersifat merangsang, memancing, mendorong,

dan mengarahkan kegiatan itu. Yang terjadi selama ini, tampaknya para guru sastra di lapangan cukup dengan

membuat siswanya paham dan mengerti karya sastra melalui penjelasan atau informasi, tanpa ada kontak

langsung siswa-karya. Siswa dijejali sekian banyak teori dan sejarah sastra. Dengan demikian, siswa banyak tahu

dan paham (hafal) pengetahuan sastra, tetapi tidak atau kurang mampu mengapresiasi karya. Tujuan utama

pembelajaran sastra masih jauh dari terpenuhi.

3. Pembahasan

3.1. Model-Model Pembelajaran Sastra Indonesia

Beberapa model pembelajaran sastra yang dikembangkan adalah model pembelajaran sastra yang

diadopsi dari model Stratta, model induktif, model analisis, model sinektik, model bermain peran, model

sosiodrama, dan model simulasi. Berikut ini dipaparkan beberapa contoh model pembelajaran bersastra secara

ilustratif.

a. Model Stratta

Model ini diciptakan oleh Leslie Stratta. Terdapat tiga tahapan di dalam pembelajaran bersastra dengan

model Stratta, yakni:

a) tahap penjelajahan (misalnya, mengajukan pertanyaan atas karya yang akan diapresiasi kemudian menjawabnya

berdasarkan perkiraan pribadi);

b) tahap interpretasi (membandingkan kesamaan dan perbedaan antara yang ada dalam karya dengan jawaban

sendiri); serta

c) tahap rekreasi (penciptaan kembali) dengan melisankan puisi, prosa, atau drama yang telah diapresiasi dan yang

lain mengevaluasi.

Contoh Model Stratta sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang dirancang agar siswa

mampu membangun pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif, stimulasi harus dapat membangun

kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa.
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a) saat akan membangun kompetensi menulis puisi, misalnya, guru dapat meminta siswa mengidentifikasi

peristiwa yang pernah diindranya (dilihat, didengar, dirasakan, dicium, diraba), catatan pribadinya, atau cerita

yang pernah dibacanya; serta

b) melakukan investigasi, eksplorasi, atau discovery untuk memperoleh beragam cara pandang atas pengalaman

awalnya, misalnya observasi ke pasar, panti jompo atau panti asuhan; wawancara dengan tokoh yang relevan;

dsb.

b. Model Induktif

Model ini diciptakan oleh Hilda Taba. Model Taba sangat dekat gaya penalaran induktif. Di samping itu,

model ini juga merupakan pengejawantahan dari teori belajar kontruktif dan inkuiri. Model ini diorientasikan

kepada pembelajaran berorientasi pemrosesan informasi. Langkah-langkahnya adalah: a) pembentukan konsep

(mendata, mengklasifikasi, memberi nama) terhadap karya yang diapresiasi; b) analisis konsep (menafsirkan,

membandingkan, menggeneralisasikan); serta c) penerapan prinsip (menganalisis masalah baru, membuat

hipotesis, menjawab hipotesis, memeriksa hipotesis) dan dapat diakhiri melalui penciptaan karya baru.

Contoh model induktif a) melalui pembelajaran membaca intensif prosa (cerpen atau novel), misalnya,

guru dapat membuat simulasi berupa mengamati bacaan, baik berkenaan dengan judul, pengarang, daftar isi,

catatan pada kover belakang, dsb.; b) berdasarkan hasil pengamatan, guru dapat meminta siswa untuk membuat

daftar pertanyaan tentang kira-kira isi yang ada di dalam prosa tersebut; c) siswa menjawab sendiri pertanyaan itu

sebagai jawaban sementara (hipotesis); d) untuk membuktikan apakah hipotesis itu benar atau tidak, guru meminta

siswa untuk membuktikannya melalui membaca keseluruhan prosa sambil membandingkan dengan jawabannya;

serta e) langkah terakhir adalah siswa menarik kesimpulan atas pembuktian itu. Kemudian, menyajikan

sintesisnya diikuti dengan diskusi antarsiswa lainnya.

c. Model Analisis Pencipta

Model analisis adalah S.H. Burton. Model ini menekankan pada proses analisis terhadap sesuatu, dan

kemudian menentukan unsur-unsur yang dianalisisnya. Strategi yang digunakan di kelas melalui model ini

ditempuh melalui tiga tahapan, yakni: a) membaca untuk mendapatkan kesan pertama. Kesan ini akan berbeda

antarindividu. Penyebabnya, pengalaman awal individu pun berbeda-beda; b) menganalisis untuk mendapatkan

kesan objektif. Kesan beragam yang pertama muncul dapat diarahkan kepada kesan objektif setelah secara

menyeluruh dilakukan analisis; serta c) menanggapi untuk mendapatkan sintesis atas kedua kesan di awal. Kesan-

kesan tersebut memiliki nilai yang amat tinggi. Perpaduan antara dua kesan itulah yang akan melahirkan

pengalaman baru bagi siswa.

d. Model Sinektik

Pencipta model Sinektik adalah William J. Gordon. Orientasi utama dari model ini adalah pembentukan

kreativitas pada siswa. Gordon menggunakan tiga jenis proses kreatif, yakni: a) analogi langsung (mengandaikan

siswa menjadi pengarang); b) analogi personal (membandingkan pengalaman pengarang dengan pengalaman

siswa); serta c) analogi kempaan (membandingkan cara pengarang dengan cara siswa dalam menyelesaikan

masalah).



Kultura Volume : 20 No. 1 Desember 2019 ISSN: 1411-0229

554

Contoh Model Sinektik, ada setiap akhir pemelajaran, siswa distimulasi untuk merasakan,

membayangkan, memikirkan hal-hal yang telah dipelajarinya. Misalnya, melalui pertanyaan ”Apa yang kamu

rasakan setelah mempelajari bab tertentu?”, ”Apa yang terbayang dalam diri kamu jika mampu menulis cerpen?”,

”Apakah kamu juga terdorong untuk mulai membaca beragam bacaan?”, ”Mengapa saya menyukai itu?”,

”Bagaimana agar saya bisa mengirimkan tulisan ke media massa?”, dsb. Jawaban-jawaban itu kemudian dirangkai

dalam satu tulisan, baik berupa simpulan, saran, pendapat, dan sebagainya.

e. Model Bermain Peran

Pencipta model bermain peran adalah Torrance. Model ini amat mirip dengan pementasa drama

sederhana. Namun, peran di dalam bermain peran diambil dari kehidupan nyata, bukan kehidupan imajinasi. a)

memotivasi kelompok b) pemilihan pemain c) penyiapan pengamat d) penyiapan tahap dan peran e) pemeranan f)

diskusi dan evaluasi (tahap I) g) pemeranan ulang h) diskusi dan evaluasi (tahap II) i) pembagian pengalaman dan

generalisasi.

Contoh Model Bermain Peran, misalnya, salah seorang siswa di dalam kelompok belajar berperan

menjadi pembaca cerita. Siswa lainnya mendengarkan sambil mencatat hal-hal penting berkenaan dengan cerita,

seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana. Untuk guru, wacana bahan mendengarkan dongeng

di dalam buku pelajaran dapat direkam kemudian siswa mendengarkan rekaman tersebut. Melalui pembelajaran

pementasan drama, misalnya, guru dapat menstimulasi siswa melalui kelompok untuk melakukan brainstorming

(curah gagasan) intrakelompok tentang naskah drama yang akan dipentaskan. Di samping itu, mereka juga akan

belajar membentuk suatu organisasi dalam menciptakan kerja sama.

f. Model Sosiodrama

Jika bermain peran yang diutamakan pemeranan, sosiodrama lebih mementingkan aspek sosial (problem

dan tantangan). Sintaks pembelajarannya adalah: a) menetapkan masalah b) mendeskripsikan situasi masalah c)

pemilihan pemain d) penjelasan dan pemanasan untuk aktor dan pengamat e) memerankan situasi tertentu f)

memotong adegan g) mendiskusikan dan menganalisis situasi lakuan dan gagasan yang dihasilkan h)

implementasi gagasan baru.

g. Model Simulasi

Model simulasi sebenarnya tidak asing lagi buat kita. Hampir semua profesi memerlukan dan selalu

menggunakannya. Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk memberikan kemungkinan kepada siswa agar

menguasai suatu keterampilan melalui latihan dalam situasi tiruan. Langkah-langkah penerapan di dalam

pembelajaran adalah sebagai berikut. a) pemilihan situasi, masalah, atau permainan yang cocok sehingga tujuan

tercapai b) pengorganisasi kegiatan c) persiapan dalam pelaksanaan tugas d) pemberian stimulasi secara jelas e)

diskusi kegiatan simulasi dengan pelaku f) pemilihan peran g) persiapan pemeranan h) mengawasi kegiatan i)

penyampaian saran j) penilaian.

Contoh Model Simulasi, strategi peniruan (the master copy) dapat digunakan di dalam pembelajaran

menulis cerita pendek. Misalnya, guru dapat memberikan contoh cerpen ”Datangnya dan Perginya” dalam

Robohnya Surau Kami karya Navis. Mula-mula siswa membaca cerpen, membuat bagan tokoh cerpen,

mengidentifikasi waktu dan tempat kejadian, membuat ilustrasi visual setiap tokoh cerpen, menentukan apa yang
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dipermasalahkan, dan sebagainya. Siswa diminta mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan

sehariharinya, membuat bagan hubungan antartokoh jika berbeda dengan bagan tokoh cerpen yang dibacanya,

mengganti waktu dan tempat kejadian, mengganti permasalahan sesuai dengan yang dialami siswa, dan

sebagainya.

Demikianlah hal-hal mengenai pengembangan model pembelajaran bersastra. Tentulah para guru berhak

untuk menerjemahkan paparan ini sesuai dengan keprofesinalan masing-masing sehingga menjadi lebih kreatif

lagi dan pembelajaran bersastra akan semakin efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Secara

administratif mungkin guru bahasa Indonesia menjadi pegawai diknas, depag, atau yayasan, tetapi mereka adalah

guru-guru profesional. Oleh karena itu, mari kita tegaskan bahwa membelajarkan sastra yang memberi tahu adalah

pembelajaran sastra yang biasa; pembelajaran sastra yang menjelaskan adalah pembelajaran sastra yang baik;

pembelajaran sastra yang mendemonstrasikan adalah pembelajaran sastra yang lebih baik; tetapi yang terbaik

adalah pembelajaran sastra yang menginspirasi.

Dalam pembelajaran modern sekarang ini, yang lebih dipentingkan bagaimana mengaktifkan keterlibatan

peserta didik dalam proses pembelajaran secara mandiri, yaitu melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi

pada penemuan (discovery) dan pencarian (inquiry). Kegiatan pembelajaran dengan melalui pendekatan ini

memiliki dampak positif yang meliputi beberapa hal sebagai berikut.

a. Dapat membangkitkan potensi intelektual siswa karena seorang hanya dapat belajar dan mengembangkan

pikirannya jika menggunakan potensi intelektualnya untuk berpikir

b. Peserta didik yang semula memperoleh extrinsic reward dalam keberhasilan belajar (seperti mendapat nilai baik

dari pengajar) dalam pendekatan inquiry ini dapat memperoleh instrinsic reward. Diyakini bahwa jika seorang

peserta didik berhasil mengadakan kegiatan mencari sendiri, maka ia akan memperoleh kepuasan untuk dirinya

sendiri.

c. Peserta didik dapat mempelajari heuristik (mengelola pesan atau informasi) dari penemuan (discovery), artinya

bahwa cara untuk mempelajari teknik penemuan ialah dengan jalan memberikan kesempatan pada peserta

didik untuk mengadakan penelitian sendiri.

d. Dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi pada diri peserta didik.

Selain beberapa hal di atas, motivasi lain yang mendorong penggunaan pendekatan inquiry dalam proses

pembelajaran adalah karena proses pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses yang:

a) Berpusat pada peserta didik (student centered) artinya peserta didiklah yang harus memproses pengetahuan dan

berperan aktif mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya,

b) Dapat membentuk konsep diri positif, karena peserta didik dilatih untuk bersifat terbuka, sabar, dan kreatif

dalam proses perolehan pengalaman dan pengetahuan,

c) Dapat meningkatkan derajat pengharapan peserta didik, karena melalui pengalaman penelitian yang secara

mandiri,

d) dapat mencegah terjadinya verbalisme karena mengingat pendekatan ini menekankan pada penemuan sendiri,

dan
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e) Memungkinkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, yaitu dapat menstimulasikan dan

mengakomodasikan informasi mental seperti tindakan belajar yang sebenarnya (Mohamad, 2011:31-32).

3.2. Penyampaian Materi

a. Pengajaran Puisi

Guru hendaknya memilih bahan berdasarkan tingkat kemampuan siswa-siswinya, dan hendaknya selalu

ingat bahwa tidak ada unsur-unsur magis yang melekat pada nama-nama penyair terkenal atau mempunyai

reputasi yang mantap. Dalam mengajak para siswa untuk memahami dan menikmati puisi hendaknya guru tidak

terlalu tergesa-gesa membebani para siswa dengan istilah-istilah seperti gaya bahasa metafora, hiperbola,

personifikasi dan sebagainya.

b. Pengajaran Prosa

Para guru sastra sebenarnya sangat beruntung karena mutu dan jenis prosa cerita ini cukup banyak

jumlahnya. Yang berbentuk novel misalnya, guru dengan mudah dapat menemukan novel yang cocok untuk

pembaca awam sesuai dengan tingkat kebahasaan yang dikuasainya. Novel-novel tersebut mengandung banyak

pengalaman yang bernilai pendidikan yang positif. Jenis karya sastra yang berbentuk novel ini dapat membina

minat membaca siswa.

Langkah penting untuk menanamkan kebiasaan pada seseorang adalah dengan memberi contoh atau

tindakan nyata. Guru diharapkan dapat menumbuhkan minat dasar bacaan, baik masalah pribadi, sosial, maupun

umum bukan hanya mengutip. Siswa yang telah siap dapat diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan

pendapat atau membacakan hasil karyanya. Sambutan dan pujian dari rekan-rekannya sekelas akan lebih baik

daripada hanya sekedar pujian dari gurunya.

c. Pengajaran Drama

Drama adalah bentuk sastra yang dapat merangsang gairah dan mengasyikkan para pemain dan penonton

sehingga sangat digemari masyarakat. Tujuan utama dalam mempelajari drama adalah untuk memahami

bagaimana suatu tokoh harus diperankan sebaik-baiknya dalam suatu pementasan. Untuk mempelajari

pementasan ini memang tidak selalu mudah, terutama bagi siswa yang sama sekali belum mengenal pelik-pelik

keadaan suatu pentas drama. Untuk itu, seorang guru (pelatih) drama bertanggung jawab untuk memperkenalkan

siswa-siswanya pada kondisi pementasan drama. Dalam beberapa hal, lingkungan siswa sehari-hari (misalnya:

televisi, sandiwara, film, dan sebagainya) dapat dimanfaatkan untuk membantu menyampaikan pengalaman

pementasan yang nyata.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Usaha menerapkan sebuah metode dalam pembelajaran puisi, seperti metode mind maps adalah terobosan

yang dapat ditempuh oleh seorang guru. Metode mind maps dengan langkah-langkah yang sederhana diharapkan

dapat membangakitkan semangat belajar siswa serta meningkatkan hasil belajarnya. Puisi adalah materi yang

menyenangkan bagi anak-anak yang menyenangi puisi. Akan tetapi, puisi juga dapat menyenangkan bagi anak-
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anak yang tidak menyenangi puisi lewat cara guru menyajikan pembelajarannya. Setiap pembelajaran tidak hanya

disuguhkan dengan teori, tetapi juga praktik serta unsur keterlibatan langsung para siswa dalam

mengaplikasikannya dan itu akan lebih mengasyikkan bagi siswa.

Kemampuan membuat desain pembelajaran merupakan fokus kompetensi yang harus dikuasai

oleh seorang guru. Kemampuan mendesain pembelajaran sangat berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas

guru di lapangan sebagai pemegang kendali proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

4.2. Saran

Tidak ada metode pembelajaran sastra yang demikian sempurna, maka seorang guru diharapkan untuk

mampu memilah dan memilih serta menentukan media dan metode pembelajaran yang paling relevan dengan

tujuan dan situasi yang dihadapinya di kelas.
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PENGARUH METODE EKSPERIMEN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA

Agnes Renostini Harefa1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika
siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian Quasi Experiment atau eksperimen semu. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli
tahun ajaran 2018/2019. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (metode eksperimen dan
metode konvensional) dan variabel terikat (hasil belajar fisika). Desain penelitian yang digunakan adalah
pretest-posttest control group design. Dari hasil undian tersebut, terpilih kelas VIII A sebanyak 30 siswa sebagai
kelompok eksperimen dan kelas VIII C sebanyak 30 siswa sebagai kelompok kontrol. Teknik analisis yang
digunakan dalam uji hipotesis adalah uji perbedaan dua rata-rata dengan uji kanan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan prestasi belajar fisika pokok bahasan cahaya siswa
kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli tahun ajaran 2018/2019 antara yang pembelajarannya menggunakan
metode eksperimen dan metode konvensional.

Kata kunci : metode eksperimen dan hasil belajar dan fisika

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki kekuatan atau pengaruh yang dinamis dalam kehidupan manusia di masa depan.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana cukup besar. Dalam proses

pendidikan terjadi proses perkembangan. Pendidikan adalah proses membantu peserta didik agar berkembang

secara optimal yaitu berkembang setinggi mungkin sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dalam

masyarakat. Pendidikan bukanlah proses memaksa kehendak orang dewasa (guru) kepada peserta didik,

melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak yaitu kondisi yang memberi

kemudahan kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Artinya tidak ada batas waktu atau kata

terlambat untuk belajar, karena pendidikan seumur hidup dilaksanakan dalam tiga lembaga, yaitu lembaga

keluarga (orang tua) sebagai unit masyarakat pertama dan utama, lembaga sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal, dan lembaga masyarakat sebagai keseluruhan tata kehidupan dalam negara baik perseorangan maupun

kolektif.

Menurut Sanjaya (2010:52) ”Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem

pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, metode pembelajaran, sarana, alat dan media yang tersedia,

serta faktor lingkungan”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hasil belajar belajar siswa maka perlu adanya

variasi strategi, metode dan model pembelajaran selain itu guru dituntut untuk dapat memilih metode/model

pembelajaran yang dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman

belajarnya”. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan adalah metode eksperimen.

Menurut Roestiyah (2008:80) “Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, dimana siswa melakukan

suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaanya, kemudian

pengama-tan itu disampaikan ke kelas kemudian dievaluasi oleh guru”. Metode eksperimen berbeda dengan

1 Dosen IKIP Gunung Sitoli
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metode pembelajaran yang lain karena metode eksperimen merupakan suatu metode dimana siswa melakukan

pekerjaan akademis dalam mata pelajaran tertentu dengan menggunakan media (Arif, 2002:173).

Metode eksperimen memiliki beberapa keunggulan antara lain Membuat siswa lebih percaya atas

kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaanya, siswa tidak mudah lupa tentang hasil eksperimen, dapat

menetapkan tujuan eksperimen, membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dari

hasil percobaanya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia (Yamin, 2005:66). Metode eksperimen juga

mengembangkan kemampuan berpikir dan bekerjasama. Pada tahapan berpikir, siswa bisa berpikir bersama

tentang eksperimen dan menuliskan hasil eksperimen serta menjawab soal yang telah di sediakan, sedangkan

tahapan bekerjasama siswa merangkai hingga menyimpulkan hasil eksperimen sacara bersama serta berdiskusi

secara berkelompok.

Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, dalam

pembelajaran Fisika, guru hanya menyampaikan konsep-konsep fisika secara konvensional yaitu dengan metode

ceramah. Sehingga interaksi antara guru dan siswa masih kurang aktif. Karena, proses pembelajaran hanya

berpusat pada guru saja. Sehingga siswa cenderung mendengarkan materi pelajaran yang disampaikan guru tanpa

adanya kegiatan lain. Penggunaan metode eksperimen dalam proses pembelajaran masih jarang digunakan. Siswa

tidak dibiasakan melakukan percobaan dengan alat maupun bahan, sehingga siswa tidak memiliki pengalaman

belajar secara langsung. Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeksplor kemampuannya secara mandiri. Oleh

karena itu siswa tidak terangsang untuk mengembangkan kemampuan daya pikir dan kreativitasnya. Akibatnya

siswa kurang memahami konsep yang diajarkan guru. Sehingga siswa menjadi cepat bosan dan kurang termotivasi

untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, pada akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar

siswa.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa metode eksperimen dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “Pengaruh Metode Eksperimen terhadap Hasil

Belajar Fisika Pokok Bahasan Cahaya Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Tahun Ajaran 2018/2019”

perlu untuk dilakukan.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa

kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Tahun Ajaran 2018/2019.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Quasi Experiment atau eksperimen semu. Penelitian

dilaksanakan di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli tahun ajaran 2018/2019. Adapun variabel dalam penelitian ini

adalah variabel bebas (metode eksperimen dan metode konvensional) dan variabel terikat (hasil belajar fisika).

Desain penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini

adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri dari 5 kelas.

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Dari 5 kelas yang ada, dilakukan
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pengundian untuk mengambil 2 kelas. Dari hasil undian tersebut, terpilih kelas VIII A sebanyak 30 siswa sebagai

kelompok eksperimen dan kelas VIII C sebanyak 30 siswa sebagai kelompok kontrol. Untuk mengetahui apakah

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak maka dilakukan

pengujian menggunakan uji-t. Dari hasil perhitungan, diperoleh t-hitung = -0,419 dengan p = 0,681 sehingga

disimpulkan kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik tes. Teknik dokumentasi digunakan

untuk memperoleh daftar nama siswa dan nilai kemampuan awal berupa nilai UAS semester ganjil tahun ajaran

2018/2019, teknik tes digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar fisika. Bentuk tes yang digunakan adalah

pilihan ganda 4 option berjumlah 25 butir, dimana untuk jawaban benar diberi skor 4 dan untuk jawaban salah

diberi skor 0.

Teknik analisis yang digunakan dalam uji hipotesis adalah uji perbedaan dua rata-rata dengan uji kanan.

Hipotesis yang diuji :

H0 : 1 = 2 : Rata-rata skor tes pada kelas dengan metode belajar eksperimen sama dengan rata-rata skor tes

pada kelas yang memperoleh pembelajaran konvensional.

H1 : 1 > 2 : Rata-rata skor tes pada kelas dengan metode belajar eksperimen lebih besar dibandingkan rata-

rata skor tes pada kelas yang memperoleh pembelajaran konvensional.

Untuk menentukan harga t digunakan rumus :

t – test  =

21

21

n

1

n

1
S

XX





Dimana:

X1 = rata-rata skor test siswa dengan metode belajar eksperimen

X2 = rata-rata nilai skor test siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional

Dengan kriteria kaidah pengambilan keputusan :

H0 ditolak apabila t- hitung ≤ t- tabel; α = 0,05

H1 diterima apabila t- hitung  > t- tabel; α = 0,05 (Walpole, 1993)

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Metode Eksperimen

Metode eksperimen, menurut Djamarah (2002: 95) adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa

melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan

metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu

proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami

sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari proses

yang dialaminya itu. Melalui pembelajaran dengan metode eksperimen, juga siswa dapat terlatih dalam cara

berfikir yang ilmiah.
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Menurut Suparno (2007: 88) bahwa metode eksperimen adalah suatu cara memperoleh pengetahuan dan

keterampilan dengan melakukan kegiatan mengamati, menganalisis dan menyimpulkan data. Metode eksperimen

menekankan pada kegiatan yang harus dialami sendiri oleh siswa, mencari dan menemukan sendiri.

Selanjutnya hal berbeda yang diungkapkan Roestiyah (2008: 80) metode eksperimen adalah salah satu

cara mengajar, dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta

menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh

guru.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah metode pemberian

kesempatan kepada anak didik perorangan atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan.

Dengan metode ini, anak didik diharapkan sepenuhnya terlibat merencanakan eksperimen, melakukan

eksperimen, menemukan fakta, mengumpulkan data, mengendalikan variabel, dan memecahkan masalah yang

dihadapinya secara nyata.

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode eksperimen, menurut Palendeng (2003: 83) meliputi

tahap-tahap sebagai berikut:

1) Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan

mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang diberkaitan dengan materi

fisika yang akan dipelajari.

2) Pengamatan merupakan kegiatan siswa pada saat melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati

dan mencatat peristiwa tersebut.

3) Hipotesis awal; siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya.

4) Verifikasi; kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan

melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan,

selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya.

5) Aplikasi konsep; setelah siswa merumuskan dan menemukan konsep, hasilnya diaplikasikan dalam

kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan

contoh, dan menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasan.

2.2. Hasil Belajar

Belajar adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan belajar berupa hasil belajar. Hasil belajar

menjadi salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Menurut Sudjana (2011: 22) hasil

belajar yaitu suatu perubahan yang terjadi pada individu yang belajar, bukan hanya perubahan mengenai

pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penguasaan dan penghargaan dalam

diri sesorang yang belajar.

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 20) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang

ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru.

Sedangkan menurut Hamalik (2009: 159) bahwa hasil belajar menunjukkan kepada hasil belajar, sedangkan hasil

belajar merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. Berdasarkan pendapat di atas dapat
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disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan yang dikelompokkan menjadi

tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang diperoleh peserta didik setelah melalui proses

pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur dari aspek kognitifnya saja, karena

keterbatasan peneliti.

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut

Munadi dalam Rusman (2012: 124) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sementara faktor eksternal

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagaimana yang

diungkapkan oleh Sudjana (2011: 39), yaitu:

a. Faktor dari dalam siswa

Faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang dimiliknya. Faktor kemampuan siswa sangat

berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai. Selain kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain,

seperti: motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, faktor fisik dan psikis.

b. Faktor dari luar atau faktor lingkungan Faktor dari luar yang mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas

pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses

pembelajaran dalam mencapai tujuan pengajaran.

Menurut Slameto (2010: 17) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat

digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Faktor internal: yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, faktor intern terdiri dari: 1)

Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh) 2) Faktor psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan dan kesiapan) 3) Faktor kelelahan

b. Faktor eksternal:yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dari: 1) Faktor keluarga (cara

orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian

orang tua, dan latar belakang kebudayaan), 2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran

diatas ukuran, keadaan gedung, dan fasilitas sekolah, metode dan media dalam mengajar, dan tugas rumah), 3)

Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan

masyarakat). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil

belajar individu. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi tiga

yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis butir soal, diperoleh 25 butir soal valid sehingga skor maksimal idealnya adalah

100 dan skor minimal idealnya adalah 0. Dari hasil perhitungan diperoleh skor rata-rata untuk kelas yang diajar
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dengan metode eksperimen adalah 76,70 dengan simpangan baku sebesar 9,42, sedangkan skor rata-rata metode

konvensional adalah 69,40 dengan simpangan baku 8,49. Maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan hasil

belajar siswa fisika metode eksperimen dengan pokok bahasan cahaya siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung

Sitoli tahun ajaran 2018/2019 lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional.

Dari uraian di atas dapat dirangkum deskripsi data hasil belajar siswa yang menggunakan metode

eksperimen dengan konsensional seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Data Hasil Belajar Siswa dengan Metode Belajar Eksperimen dan Konvensional

Metode Eskperimen Pembelajaran Konvensional

Skor tes maks = 92
Skor tes min   = 60

x = 76,70
Sx = 9,42
S²x = 96,72

Skor tes maks = 80
Skor tes min   = 56

x = 69,40
Sx = 8,49
S²x = 77,58

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen yang

tertinggi adalah 92 dan yang terendah adalah 60, dengan rata-rata x = 76,70. Sedangkan nilai kemampuan siswa

yang menggunakan metode belajar konvensional yang tertinggi adalah 80 dan yang terendah adalah 56, dengan

rata-rata x = 69,40.

Untuk ttabel dengan dk = 30 + 30 – 2 = 58 dengan peluang (1 - ½) maka t1-½ = t0,975(58) = 2,09. Dari

analisis di atas diperoleh thitung = 8,06, sedangkan ttabel = 2,09, karena thitung (8,06) > ttabel (2,09) maka H0 ditolak dan

H1 diterima yang berarti bahwa hasil belajar siswa metode ekspereimen lebih baik dibandingkan dengan

menggunakan metode pembelajaran konvensional pada materi cahaya di kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli

Tahun Pelajaran 2018/2019.

3.2. Pembahasan

Kecenderungan hasil belajar fisika siswa yang diajar menggunakan metode Eksperimen lebih tinggi dari

metode konvensional, yang membuktikan bahwa metode ini berdampak positif terhadap hasil belajar fisika.

Metode eksperimen mampu mengoptimalkan kemampuan siswa berfikir kreatif selama dalam proses

pembelajaran berlangsung hal ini dikembangkan pada proses pembuktian dari teori-teori di dalam pembelajaran.

Pembentukan kelompok di dalam pembelajaran metode eksperimen memberikan keuntungan bagi siswa yang

kurang paham dalam proses penemuan teori dan hukum di dalam proses pembelajaran.

Siswa dapat mengetahui tentang kebenaran suatu teori dengan mencoba secara berkelompok dan

membuktikan-nya. Guru hanya berperan sebagai pembimbing dan pengawas sehingga guru tidak banya berperan

aktif seperti pada pembelajaran konvensional. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan hasil belajar fisika

siswa yang pembelajarannya dengan metode eksperimen sangat tinggi. Sementara itu, metode konvensional

kurang efektif untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Selama proses pembelajaran, komunikasi

cenderung berjalan satu arah sehingga keterlibatan siswa masih kurang atau pasif. Siswa menjadi cepat bosan dan

tidak memperhatikan materi yang disampaikan.
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Di dalam pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen, siswa lebih aktif dan bersemangat

dibandingkan metode konvensional tentang materi yang dipelajari. Terlihat dari banyaknya siswa yang ingin tahu

baik selama kegiatan presentasi berlangsung maupun setelah praktik dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa

metode eksperimen dapat meningkatkan partisipasi atau keaktifan siswa selama kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional cenderung pasif. Siswa banyak

yang merasa bosan dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan komunikasi

yang cenderung berjalan satu arah sehingga keterlibatan siswa masih kurang. Selain itu, tidak semua siswa suka

dengan pembelajaran yang disampaikan dengan ceramah. Akibatnya, hanya beberapa siswa yang memiliki

kemauan dan semangat belajar yang tinggi saja yang masih memperhatikan materi yang disampaikan.

Dalam kegiatan eksperimen, masing-masing siswa saling membantu untuk menyiapkan alat dan bahan

percobaan, merangkai alat, dan mengumpulkan data percobaan. Ada kerjasama dan pembagian tugas yang baik

selama kegiatan eksperimen berlangsung. Hal ini membuktikan bahwa metode eksperimen dapat meningkatkan

kemampuan kerja-sama antarsiswa. Adanya kelompok dalam proses kegiatan belajar mengajar juga memberikan

keuntungan bagi siswa. Siswa yang kurang paham dengan tugas ataupun materi yang disampaikan dapat saling

berdiskusi dan memberikan gagasan terhadap hasil eksperimennya. Sementara itu, metode konvensional

cenderung menekankan kemam-puan individu. Ada kesenjangan yang besar antara siswa yang pintar dan siswa

yang kurang pintar. Siswa yang pintar terus berkembang, sedangkan siswa yang kemampuannya kurang

cenderung statis bahkan menurun.

Setelah siswa melaksanakan eksperimen, siswa kemudian mempresentasikan hasil eksperimennya di

depan kelas. Kelompok yang lain akan memberikan tanggapan berupa pertanyaan sehingga terjadi diskusi di

dalam kelas. Saat terjadi diskusi, beberapa pemahaman siswa yang salah atau miskonsepsi akan muncul. Guru

sebagai pendamping siswa dapat mengetahui miskonsepsi tersebut sehingga bisa cepat diluruskan. Sementara itu,

dalam metode konvensional, guru tidak tahu tentang miskonsepsi yang terjadi pada siswa karena pembelajaran

berlangsung satu arah. Siswa hanya mendengarkan saja materi yang disampaikan oleh guru.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen memberikan pengaruh positif terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Metode ini juga lebih baik dari metode konvensional. Oleh karena

itu, metode eksperimen perlu untuk diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar agar hasil belajar siswa lebih

maksimal.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kecenderungan hasil belajar fisika pokok bahasan cahaya siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli tahun

ajaran 2018/2019 yang pembelajarannya menggunakan metode eksperimen adalah tinggi.

2. Kecenderungan prestasi belajar fisika pokok cahaya siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Gunung Sitoli tahun

ajaran 2018/2019 yang pembelajarannya menggunakan metode konvensional adalah sedang.
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3. Ada perbedaan yang sangat signifikan prestasi belajar fisika pokok bahasan cahaya siswa kelas VIII SMP

Negeri 2 Gunung Sitoli tahun ajaran 2018/2019 antara yang pembelajarannya menggunakan metode

eksperimen dan metode konvensional.

B. Saran

1. Agar para guru fisika berkenan mencoba menerapkan metode eksperimen dalam mengajarkan mata pelajaran

fisika sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi siswa agar dapat mengikuti pembelajaran metode eksperimen dengan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan meneliti pengaruh penerapan metode pembelajaran lainnya, sehingga

diperoleh perbandingan antara setiap metode pembelajaran.
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PENGARUH BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP
DISIPLIN BELAJAR SISWA

Dra. Mondang Munthe1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan dan konseling terhadap disiplin belajar
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik penelitian ini menggunakan
teknik survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuosioner
sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati. Sampel pada
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 2 Gunung Sitoli dengan jumlah responden sebanyak 36
orang. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
bimbingan dan konseling berpengaruh positif dan signfikan terhadap disiplin belajar. Persentase pengaruh
bimbingan dan konseling (X) terhadap disiplin belajar siswa (Y) adalah sebesar 48,60 %. Sedangkan sisanya
sebesar 51,40 % lagi dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci : bimbingan dan konseling dan disiplin belajar

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling dewasa ini, telah menjadi salah satu pelayanan pendidikan yang sangat

dirasakan pentingnya di sekolah-sekolah. Perkembangan zaman modern yang begitu pesat banyak menimbulkan

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Keadaan seperti ini menantang individu untuk dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan dan kemajuan bagi setiap siswa.

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dari tingkat satuan pendidikan sekolah dasar hingga

perguruan tinggi, dewasa ini semakin dibutuhkan. Seiring dengan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK), berbagai persoalan pun muncul dengan segala kompleksitasnya. Dunia pendidikan

tampaknya belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan akibat perkembangan IPTEK, indikasinya

adalah munculnya berbagai penyimpangan perilaku yang seyogianya tidak dilakukan oleh peserta didik.

Pendidikan berusaha memberikan bantuan supaya anak didik mendapatkan perkembangan yang wajar,

mendapatkan ketentraman batin, dapat menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya, dan sebagainya. Tentu

saja selalu diharapkan bahwa hal-hal yang demikian itu akan dapat selalu terjadi pada setiap anak didik. Akan

tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan tidaklah demikian. Banyak sekali individu, baik belum dewasa maupun

sudah dewasa, yang pada suatu saat tidak mampu menyelesaikan sendiri problem-problemnya (Suryabrata, 2002 :

9 – 10).

Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan.

Itulah sebabnya setiap perbincangan mengenai pembaharuan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar sampai pada

kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu bermuara pada guru. Hal ini

menunjukkan betapa signifikan (berarti penting) posisi guru dalam dunia pendidikan (Syah, 1997 : 223).

Dalam hubungannya dengan pendidikan, bimbingan merupakan bagian integral dalam program

pendidikan. Bimbingan merupakan pelengkap bagi semua segi pendidikan. Bimbingan membantu agar proses

1 Dosen Tetap IKIP Gunung Sitoli
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pendidikan berjalan dengan efisien, dalam arti cepat, mudah dan efektif. Sesuai dengan perumusan di atas,

bimbingan memilih bidang masalah yang dihadapi atau yang dialami oleh individu sebagai bidang operasinya.

Disiplin belajar siswa dapat dimulai dari kebiasaan yang sering dilakukan diantaranya, siswa mampu

mempergunakan waktu yang baik, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan menyusun

jadwal pelajaran. Ada beberapa penyebab lain yang memperhambat perilaku siswa kurang baik, diantaranya

kurangnya ke disiplinan belajar pada diri siswa serta kurangnya ketegasan sekolah dalam memberikan contoh

perilaku yang baik.

Dengan adanya kesadaran diri untuk melaksanakan disiplin belajar yang di laksanakan sehari-hari dapat

membuahkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan dan dalam penerapan disiplin memiliki keuntungan

bagi peserta didik yaitu untuk hidup dengan kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan

lingkungannya. Pembiasaan dengan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh positif bagi siswa untuk masa

depan.

Bimbingan dan konseling cukup efektif membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi,

khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan minat belajar. Dimana dalam kegiatan layanan bimbingan

dan konseling, maka aktivitas dan dinamika siswa harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna

bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta bimbingan dan konseling.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan dan konseling terhadap disiplin belajar

siswa.

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan

metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah yang akan diteliti

pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang pemecahan masalah dan hasilnya

dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif. Teknik penelitian ini menggunakan teknik survei, yaitu penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuosioner sebagai alat pengumpulan data yang

pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati. Dengan demikian metode dan teknik penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pemecahan masalah melalui

pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena

yang diteliti, yaitu mengenai variabel-variabel bimbingan dan konseling dan disiplin belajar.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 2 Gunung Sitoli dengan jumlah

responden sebanyak 36 orang. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian dapat dijelaskan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dimensi Indikator
Bimbingan dan
Konseling
(Sugiyo, 2011)

1. Perencanaan kegiatan
bimbingan dan konseling

a. Analisis kebutuhan siswa
b. Penentuan tujuan
c. Penentuan jenis kegiatan
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d. Penentuan waktu dan tempat kegiatan
e. Penentuan fasilitas dan anggaran biaya

2. Pengorganisasian aktivitas
dan semua unsur
pendukung bimbingan dan
konseling

a. Adanya pembagian tugas antar petugas
bimbingan dan konseling.

b. Pelibatan dan koordinasi dengan stakeholder

3. Menggerakkan Sumber
Daya Manusia untuk
melaksanakan kegiatan
bimbingan dan konseling

a. Melaksanakan layanan orientasi
b. Melaksanakan layanan informasi
c. Melaksanakan layanan bimbingan dan

konseling individual
d. Melaksanakan layanan bimbingan dan

konseling kelompok
4. Mengevaluasi kegiatan

bimbingan dan konseling
a. Mengukur dan menilai hasil kerja
b. Mengambil tindakan perbaikan dan

pengembangan
Disiplin belajar
siswa
(Shochib,
2010)

1. Tepat Waktu a. Datang sekolah tepat waktu
b. Pulang sekolah tepat waktu

2. Tidak meninggalkan kelas/
membolos saat pelajaran.

a. Tidak meninggalkan kelas saat
berlangsungnya pelajaran

b. Tidak membolos
3. Tidak malas belajar a. Menyelesaikan semua tugas sekolah

b. Rajin membaca buku
c. Selalu ikut serta dalam setiap pembelajaran

yang diselenggarakan
4. Patuh terhadap peraturan

sekolah
a. Berperilaku patuh terhadap aturan
b. Tidak melakukan pelanggaran

2. Uraian Teoritis

2.1. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh pribadi yang terdidik dan wanita atau pria yang

terlatih, kepada setiap individu yang usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan hidup,

mengembangkan sudut pandangannya, mengambil keputusannya sendiri dan menanggung bebannya sendiri

(Sukardi, 1983 : 84).

Menurut Saliman dan Sudarsono dalam bukunya Kamus Pendidikan, Pengajaran, dan Umum,

mengartikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada murid untuk menemukan sendiri dan memberi

respon yang tepat atas kemauan sendiri dalam masalah studi dan sosial (Sudarsono, 1994 : 33).

Sedangkan menurut Paimun dalam diktatnya Bimbingan dan Konseling, mengemukakan bahwa

"Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus menerus, supaya

individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai

tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dengan demikian dia dapat mengecap

kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada

umumnya" (Paimun, 2005 : 9).

Dari uaraian-uraian di atas dapat disimpulkan mengenai pengertian bimbingan, yaitu suatu proses

pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada incividu dalam memecahkan masalah yang
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dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan kemampuan untuk mengarahkan

dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik

keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Sedangkan pengertian konseling yaitu pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan

menggunakan metode psikologis; pengarahan, atau pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian

rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah;

penyuluhan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002 : 588).

Menurut Kartini Kartono, konseling ialah wawancara yang melibatkan dua pihak, konselor dan konseli,

dalam pergumulan memahami dan merumuskan masalah, mencari jalan keluar dan melaksanakan jalan keluar.

Wawancara konseling dilakukan dalam interaksi/hubungan antara penolong dengan yang ditolong. Hubungan

dalam konseling ditandai oleh usaha saling memahami, menghargai dan menerima, yang memperlancar proses

menolong (Kartono, 1985 : 181).

Pengertian konseling berarti: "Bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah

kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk

mencapai kesejahteraan hidupnya" (Walgito, 1995 : 5).

Dari beberapa pengertian mengenai bimbingan dan konseling di atas, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing

(konselor) kepada individu (konseli) melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya,

agar konseli memiliki kemampuan dalam menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri.

2.2. Disiplin Belajar Siswa

Kata disiplin berasal dari bahasa latin disibel yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman,

kata tersebut mengalami perubahan menjadi discipline yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib.

Sejalan dengan hal tersebut Rahman (2011: 64) mengungkapkan bahwa “disiplin berasal dari bahasa Inggris

discipline yang mengandung beberapa arti. Diantaranya adalah pengendalian diri, membentuk karakter yang

bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengatur tingkah laku.

Dalam proses belajar sangatlah diperlukan sikap disiplin, Slameto (2013: 2) mengungkapkan bahwa

“belajar merupakan suatu proses perubahan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Menurut Moenir (2010: 94-96) “Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis

maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Ada dua jenis disiplin yang sangat dominan sesuai dengan apa yang

dikehendaki individu. Pertama disiplin dalam hal waktu dan disiplin kerja atau perbuatan”. Dengan demikian

kedua jenis disiplin yang dikemukakan oleh Moenir tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

serta saling mempengaruhi, contohnya apabila seorang anak hadir tepat waktu kesekolah tidak datang terlambat

pada waktu jam pelajaran dimulai, tetapi ia tidak segera melakukan hal yang sesuai ketentuannya sebagai pelajar

didalam kelas seperti tidak langsung membuka buku mata pelajarannya melainkan mengobrol dengan temannya
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tentunya ini akan merugikan anak itu sendiri, dengan demikian disiplin mendorong siswa belajar secara konkrit

baik di sekolah maupun di rumah.

Disiplin sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sikap tersebut dapat menciptakan

suasana belajar yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Sikap disiplin merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi prestasi belajar. Dalam dunia pendidikan, kedisiplinan merupakan harga mati yang harus dibayar

siswa. Pengaruh disiplin terhadap prestasi belajar sangatlah besar sehingga sangat perlu pengkondisian agar

tumbuh dan berkembang sikap disiplin pada pola kehidupan siswa. Apabila seorang siswa memiliki sikap disiplin

dalam kegiatan belajarnya, maka kepatuhan dan ketekunan belajarnya akan terus meningkat sehingga membuat

prestasi belajar meningkat juga. hal ini diungkapkan pula oleh Tu’u (2004: 163) yang menyatakan bahwa:

“disiplin belajar akan berdampak positif bagi kehidupan siswa, mendorong mereka belajar konkret dalam praktik

hidup di sekolah serta dapat beradaptasi”. Namun disiplin di sekolah bukan suatu usaha untuk membuat anak

menahan tingkah laku yang tidak diterima di sekolah, melainkan suatu usaha untuk memperkenalkan cara atau

memberikan pengalaman, yang akhirnya membawa anak kepada pemilikan suatu disiplin dari dalam.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar adalah sikap

patuh siswa dalam belajar yang ditunjukkan dengan perbuatan yang mematuhi tata tertib yang berlaku di tempat ia

berada baik itu di sekolah maupun di rumah sehingga ia mampu membuktikan bahwa ia dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungannya guna pembentukan watak yang baik dan selalu bergerak ke arah yang lebih maju

sehinngga dapat tercapainya prestasi belajar yang memuaskan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan

SPSS 22.0 for windows.. Analisis masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian berikut :

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Sederhana

Dari tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk bimbingan dan konseling sebagai
berikut:

Y = 15,688 + 0,342 X
Keterangan :

Y = Disiplin belajar siswa

X = Bimbingan dan konseling

Berdasarkan hasil persamaan regresi sederhana menunjukkan bahwa koefisien X (bimbingan dan

konseling) sebesar 0,342 yang menunjukkan hubungan bimbingan dan konseling positif terhadap disiplin belajar
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siswa (Y), artinya jika bimbingan dan konseling mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka disiplin belajar siswa

juga akan naik sebesar 0,342 satuan.

Sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis, dilakukan pengujian hubungan kausal

menggunakan uji-t. Pengujian hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara

membandingkan signifikansi t-hitung dengan taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5%.

Untuk menguji pengaruh variabel bimbingan dan konseling terhadap disiplin belajar siswa dilakukan

dengan membandingkan signifikansi t-hitung sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

bimbingan dan konseling berpengaruh signifikan terhadap disiplin belajar siswa.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor bimbingan dan konseling secara signifikan

mempunyai pengaruh positif terhadap disiplin belajar siswa, dengan demikian maka hipotesis diterima.

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R² adalah antara 1 – 0. Nilai R² yang kecil atau mendekati nol berarti

kemampuan variasi variabel terikat terbatas. Jika nilai mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi

Besarnya nilai pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,486 atau

48,60 % yaitu persentase pengaruh bimbingan dan konseling (X) terhadap disiplin belajar siswa (Y) adalah

sebesar 48,60 %. Sedangkan sisanya sebesar 51,40 % lagi dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling berpengaruh signifikan terhadap disiplin

belajar siswa dengan koesifisen regresi bernilai positif sebesar 0,342 dengan nilai signifikansi t-hitung (0,000) <

0,05. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi bimbingan dan konseling maka disiplin belajar siswa juga akan

semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan di dalam penelitian ini, sebagaimana

diungkapkan oleh Tohirin (2008 : 17) yang menjelaskan bahwa “layanan bimbingan dan konseling adalah upaya

pembimbing atau konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi agar tercapai perkembangan yang

optimal”. Asumsi ini menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini, sebab layanan bimbingan dan konseling lebih

memberikan ruang kepada individu dalam mengambil keputusan bukan karena dipaksa oleh orang lain akan tetapi

keputusan untuk merubah tingkah laku adalah keputusan yang diambil oleh individu kerena didukung oleh

kesadaran yang tinggi yang pada akhirnya menciptakan perubahan tingkah laku siswa.

Dengan demikian maka diketahui bahwa layanan bimbingan dan konseling memegang peran penting

dalam kedisiplinan siswa. Adanya layanan bimbingan dan konseling yang baik maka tingkat kedisiplinan siswa
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juga akan semakin baik. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari guru, siswa untuk

menciptkan perilaku yang baik sehingga kedisiplanan siswa akan semakin baik dan diikuti juga tercapainya tujuan

belajar yang diinginkan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Modul PLPG Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Anonimus (2015) dikatakan bahwa fungsi manajemen yang diimplementasikan dalam bimbingan

dan konseling terlihat dan dapat diwujudkan dalam perencanaan program, pengorganisasian aktivitas, dan semua

unsur pendukung bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling perlu dilakukan sebagai aktifitas layanan

bermutu ketika mampu mengintegrasikan, mendistribusikan, mengelola dan mendayagunakan semua sumber daya

yang ada secara optimal agar dapat mengembangkan seluruh potensi individu. Artinya baik buruknya manajemen

dalam bimbingan dan konseling akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling berpengaruh positif dan signfikan

terhadap disiplin belajar. Persentase pengaruh bimbingan dan konseling (X) terhadap disiplin belajar siswa (Y)

adalah sebesar 48,60 %. Sedangkan sisanya sebesar 51,40 % lagi dipengaruhi oleh variabel lain.

4.2. Saran

1. Bagi guru BK dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada siswa yang bermasalah dalam belajar.

2. Bagi guru dalam rangka meningkatkan disiplin belajar siswa harus meningkatkan bimbingan dan konseling

yang lebih baik.
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Hetti Lamrenta Simanungkalit1

ABSTRAK

Hetti Lamrenta Simanungkalit. Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam Menerapkan Strategi
Pembelajaran Kontextual Melalui Workshop di SD Negeri 064971 Medan Pada Tahun Pelajaran 2018/2019.
Dinas Pendidikan Kota Medan 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi
pembelajaran kontextual melalui workshop  di SD Negeri 064971 Medan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian tindakan sekolah melalui 2 siklus, dimana masing-masing siklus memiliki
tahap: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan dan Pengamatan, (3) Evaluasi dan (4) Refleksi. Subjek dalam
penelitian ini adalah guru guru yang mengajar di di SD Negeri 064971 Medan Kota Medan dengan jumlah 23
orang guru.Teknik pemgumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, kuesioner dan studi
dokumentasi.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik perhittungan persentase
jumlah guru yang telah menerapkan strategi pemelajaran kontextual dan persentase jumlah guru yang belum
menerapkan strategi pembelajaran kontextual. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Terdapat peningkatan jumlah
guru yang menerapkan strategi pembelajaran kontextual dari 23 orang guru, baru 12 (52,17%) guru
menerapkan SPK pada siklus I kemudian meningkat pada siklus II menjadi 20 (86,96%) guru yang sudah mampu
menerapkan strategi pembelajaran kontextual pada proses pembelajaran di dalam kelas; (2) Terdapat penurunan
jumlah guru yang tidak mampu menerapkan strategi pembelajaran konstekstual, dari 23 orang guru, sebanyak
11(54,85%) guru belum mampu menerapkan strategi pembelajaran kontextual pada siklus I kemudian pada siklus
II terjadi penurunan jumlah guru yang belum mampu menerapkan strategi pembelajaran kontextual, menjadi 3
(13,04%) guru yang belum mampu menerapkan strategi pembelajaran kontextual secara utuh; (3) Kompetensi
profesional guru dalam menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dapat meningkat melalui workshop .

Kata Kunci: Komptensi profesional, Kontextual, dan,Workshop

ABSTRACT

Hetti Lamrenta Simanungkalit. The improving of teacher competence in applied of contextual teaching and
learning strategy through workshop  in SD Negeri 064971 Medan on academic year of 2018/2019. Education
Department of Medan Regency.2018.
The aim of this study is to improve teacher competence in applied of contextual teaching and learning strategy
through workshop  in SD Negeri 064971 Medan. The method of this study is school Action Research by using 2
cycles where each cycle consists of: (1) planning, (2) actuating and observation, (3) evaluating and (4) reflecting.
The Subjects of this study are the teachers who teach in SD Negeri 064971 Medan Medan. They are 23 teachers.
The technique of collecting data is observation, interview, questioner, and study of documentation. The technique
of analising daa is by using the calculating of the percentage of the teachers who are able to apply contextual
teaching and learning strategy and the persentage of the teacher who can not apply cntextual teaching and
learning strategy in class,The results of the study show: (1) There is the increasing of the amount of the teachers
who apply contextual teaching and learning strategy, from 23 teachers, it is still 12 ( 52,17%) of tachers who
apply contextual teaching and learning strategy in first cycle and then it is improve in second cycle tobe 20
(86,96%) teachers who are able to apply contextual teaching and learning in class. (2) There is the decreasing of
the amount of the teachers who are not able to apply contextual teaching and learning strategy, from 23 teachers,
it is still 11 ( 54,85%) of tachers who can not apply contextual teaching and learning strategy in first cycle and
then in second cycle is tobe 3 (13,04%) teachers who are not able to apply contextual teaching and learning in
class (3) The competence of teachers in applying contextual teaching and earning can be improved through
workshop.

Keyword: Profesional competence, contextual teaching and learning strategy, workshop .

1 Kepala Sekolah Dasar 064971 Medan hettilamrentasmanungkalit@yahoo.com
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Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran adalah salah satu indikator dari kompetensi

profesional guru. Guru diharapkan memiliki kompetensi profesional yang memadai. Namun kenyataan di SD

Negeri 064971 Medan, guru belum mampu menerapkan  strategi pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, dan

menyenangakan. Guru masih menerapkan strategi pembelajaran yang konvensional sehehingga membuat siswa

kurang aktif, agak bosan dan pembelajaran cenderung monoton. Selama ini guru yang di dalam hal ini sebagai

penulis dan sekaligus peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini belum menerapkan strategi pembelajaran yang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan minat serta keaktifan siswa dalam mengikuti

pelajaran di dalam kelas.

Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dalam proses belajar mengajar di dalam kelas

adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Namun berdasarkan observasi awal yang

dilakukan terhadap guru-guru yang bertugas di SD Negeri 064971 Medan Kota Deli Serdng provinsi Sumatra

Utara menunjukan bahwa para guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa

(stundent’s center) mereka masih menerapkan strategi pembelajaran yang berpusatkan pada guru (teacher’s

center) atau yang sering disebut pembelajaran yang konvensional sehingga membuat proses pembelajaran lebih

monoton dan membuat para siswa tidak tertarik mengikuti pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 064971 Medan maka peneliti ingin merubah

strategi pembelajaran yang selama ini menerapkan strategi pembelajaran konversional menjadi strategi

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif,

menyenangkan dan berpusat pada siswa adalah strategi pembelajaran kontekstual.Oleh sebab itu peneliti membuat

penelitian yang berjudul “ Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Menerapkan Strategi

Pembelajaran Kontekstual Melalui Workshop Di SD Negeri 064971 Medan Pada Tahun Pelajaran 2018/ 2019.

Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Apakah melalui workshop dan  dapat meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi

pembelajaran kontextual di SD Negeri 064971 Medan pada tahun pelajaran 2018/2019?.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menerapkan strategi pembelajaran kontekstual

melalui workshop dan di SD Negeri 064971 Medan pada tahun pelajaran 2018/2019.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat diperoleh manfaat dalam penelitian, yaitu:

1. Guru dapat memahami dan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual.
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2. Kompetensi profesional guru dapat meningkat melalui penerapan strategi pembelajaran kontekstual.

3. Guru menerapkan proses pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan.

Kajian Pustaka

Kompetensi Profesional Guru

Menurut Mulyasa (2008), kompetensi professional guru adalah kemampuan yang berhubungan dengan

penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting. Sebab, langsung berhubungan dengan kinerja

yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat profesionalitas seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai

berikut: (1) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang

harus dicapai baik tujuan nasional, institusi, kurikuler, dan tujuan pembelajaran; (2) Pemahaman dalam bidang

psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar; (3)

Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkan; (4) Kemampuan

dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran; (5) Kemampuan merancang dan

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran;

(7) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran; (8) Kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang,

misalnya administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan; dan (9) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian

dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Cakupan kompetensi profesional yang meliputi banyak aspek di atas menjadi panggilan agung bagi guru

untuk memenuhinya secara maksimal. Tentu, semua didasari oleh kecintaan yang mendalam terhadap profesi guru

yang mulia, demi memajukan lembaga pendidikan, mencetak kader berkualitas, dan mematuhi peraturan

pemerintah (Mulyasa, 2008).

Untuk bisa memainkan peranan signifikan ini, guru harus belajar intensif dengan banyak membaca,

mengamati fenomena sosial, pendidikan, teknologi, dan peradaban dan mengambil langkah-langkah progresif

secara praktis dalam mengantisipasi tantangan masa depan, seperti tantangan era digital, internet, dan

menjamurnya pendidikan asing bercokol di negeri ini.

Agar mampu melaksanakan fungsi pedagogis, guru harus selalu mengembangkan diri semaksimal lagi

secara konsisten. Mental mengembangkan diri ini dalam rangka memperkuat kompetensi ilmu. Kompetensi ilmu

adalah syarat utama yang mutlak harus ada pada guru. Tugas guru adalah mengajar ilmu pengetahuan, maka ilmu

menjadi esensi dan proses pengajaran yang dilakukan. Tanpa ilmu, pendidikan kosong makna, tidak ada yang

diharapkan menuju perbaikan dan penyempurnaan. (Mulyasa, 2008)

Strategi Pembelajaran Kontekstual

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada

proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya

dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka

(Wina Sanjaya, 2011:253).
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Workshop

Menurut Materka (1994:32) workshop kerap kali dipandang sebagai arena untuk berbagai informasi dan

membantu sesama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa workshop adalah suatu kegiatan belajar sekelompok

orang untuk bersama-sama memecahkan masalah melalui diskusi kelompok maupun perseorangan. Sedangkan

menurut Tilaar dan Pabbadja (1979:36) bahwa workshop adalah pertemuan khusus yang dihadiri sekelompok

manusia yang bergerak dalam lingkungan bidang kerja yang sejenis.

1. Pengertian

Glickman (1981), mendefinisikan  adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.  merupakan upaya

membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti,

esensi  itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan

membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.

Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah “kompetensi professional guru dalam menerapkan strategi

pembelajaran kontextual dapat meningkat melalaui workshop dan di SD Negeri 064971 Medan pada tahun

pelajaran 2018/2019”.

Indikator kinerja

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah apabila 80% dari seluruh guru telah mampu menerapkan

strategi pembelajaran kontextual di dalam kelas dengan baik maka penelitian ini dianggap telah berhasil dan tak

perlu dilanjutkan kepada siklus berikutnya.

Metode Penelitian

Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar di SD Negeri 064971 Medan Kota Medan

Provinsi Sumatra Utara. Adapun jumlah guru yang menjadi subyek penelitian adalah berjumlah 23 orang guru.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan  di SD Negeri 064971 Medan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan

Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian adalah selama 6 bulan yakni pada tahun pelajaran 2018/2019 semester

genap yakni dari janauri 2019 sampai bulan Juni 2019

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan

menerapkan 2 siklus. Siklus I memiliki 4 langkah, yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan dan observasi, (3)

evaluasi dan (4) refleksi. Kemudian siklus II juga memiliki 4 langkah yang sama dengan langkah-langkah/tahapan

pada siklus I. Bagan tentang siklus I dan II dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah: (1)

observasi, (2) wawancara, (3) metode dokumentasi, dan (4) kuesioner.

Teknik observasi digunakan untuk menjaring data kualitatif melalui: (1) observasi non sistematis, yakni

observasi yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen pengamatan, dan (2) observasi sistematis, yakni

observasi yang dilakukan menggunakan instrumen pengamatan.

Teknik wawancara digunakan untuk menjaring data penelitian dengan cara mewawancarai sumber data

untuk memperoleh informasi tentang data yang ingin diperoleh.

Metode dokumentasi digunakan untuk menjaring data penelitian dengan cara melihat bukti-bukti tertulis,

seperti notulen rapat, buku-buku, catatan, peraturan dan sebagainya.

Kuesioner adalah untuk menjaring data penelitian dengan cara memberikan kesempatan kepada

responden untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan fakta yang mereka alami. Kuesioner dapat

berbentuk pilihan ganda (kuesioner tertutup) dan kuesioner berbentuk isian yang berbentuk check list () pada

kuesioner yang telah disediakan.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik perhitungan

persentase jumlah guru yang telah menerapkan strategi pembelaajran kontextual dan persentase jumlah guru yang

belum menerapkan strategi pembelajaran kontextual.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pelaksanan  silkus I diperoleh hasil bahwa sebanyak 12 (52,17%) guru telah

menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dan 11 (47,83%)  guru belum menerapkan strategi pembelajaran

konstekstual pada proses pembelajaran di dalam kelas.

Kemudian pada siklus II diperoleh hasil bahwa sebanyak 20 (86,96)  guru telah menerapkan strategi

pembelajaran kontekstual strategi pembelajaran kontekstual.

Perbandingan hasil pencapaian penerapan SPK antara siklus I dengan siklus II dapat dilihat pada diagram

dibawah ini:

Diagram 4.3
Penerapan SPK Silus I dan Siklus II

Penerapan SPK
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= Jumlah. Guru yang sudah menerapkan SPK

= Jumlah Guru yang belum menerapkan SPK

Berdasarkan diagram 4.3. di atas dapat digambarkan bahwa:

1. Penerapan SPK pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan oleh 12 (52,17%) guru dan

pada siklus II meningkat menjadi 20 (86,96%) guru yang mampu menerapkan SPK pada proses pembelajaran

didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang menerapkan  SPK sebanyak 9 orang guru

(39,13%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual berkurang dengan hasil bahwa

pada siklus I terdapat 11 (47,83 %) guru yang belum mampu  menerapkan SPK namun pada Siklus II

menurun menjadi 3 (13,04%) guru yang belum mampu menerapkan SPK secara utuh.

Dari hasil di atas maka disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan SPK

setelah dilakukan Workshop dan sepervisi akademik dengan melalui Siklus I dan Siklus II

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka disimpulkan bahwa:

1. Penerapan SPK pada siklus I pada proses pembelajaran di kelas sudah diterapkan oleh 12 (52,17%) guru

dan pada siklus II meningkat menjadi 20 (86,96%) guru yang mampu menerapkan SPK pada proses

pembelajaran didalam kelas. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah guru yang menerapkan  SPK sebanyak

9 orang guru (39,13%).

2. Jumlah guru yang tidak mampu menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual berkurang dengan hasil bahwa

pada siklus I terdapat 11 (47,83 %) guru yang belum mampu  menerapkan SPK namun pada Siklus II

menurun menjadi 3 (13,04%) guru yang belum mampu menerapkan SPK secara utuh.

3. Kompetensi Profesional guru dalam menerapkan Strategi Pembelajaran Kontextual dapat meningkat melalui

Workshop dan

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan kepada para guru agar:

1. Menerapkan srategi pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran di kelasnya karena dapat

meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat proses belajar mengajar menjadi aktif danmenyenangkan

2. Melaksanakan penelitin Tindakan Kelas tentang strategi pembelajaran kontekstual

3. Menerapkan strategi pembelajaran kontextual untuk meningkatkan kompetensi progfesional guru

Bagi kepala sekolah disarankan agar:

1. Melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang penerapan strategi pembelajaran kontekstual di sekolah

binaannya masing masing
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PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Serniati Zebua, SE, M.Si1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu, likuiditas, ukuran perusahaan
secara parsial dan simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sampel pada penelitian
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017 – 2018. Sampel pada penelitian ini
terdiri dari perusahaan emitem yaitu : ADES, DLTA, MLBI, MYOR, SKLT, ULTJ, GGRM, DVLA, KAEF, KLBF,
SCPI, TSPC, KICI dan UNVR. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan
perusahaan yang diperoleh dari situs resmi BEI.  Analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.
Likuiditas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018. Secara
simultan profitabilitas, likuditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2017 – 2018.

Kata kunci : ROA, CR, ukuran perusahaan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting

bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang

sudah go public diharuskan untuk menyusun laporan keuangan setiap periodenya. Menurut Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (IAI, 2016) laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laba merupakan salah satu informasi yang terdapat pada laporan keuangan, dengan melihat laba, investor

dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Laba perusahaan dapat dilihat pada laporan keuangan.

Laporan keuangan ini merupakan informasi akuntansi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan,

seberapa besar penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan serta transaksi ekonomi apa Baja yang telah dilakukan

perusahaan yang bisa mempengaruhi kekayaan dan penghasilan perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi

investor untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan (Pratama, 2016)

Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan dan

penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya

informasi sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus

disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang mungkin

akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Jika terdapat penundaan atau keterlambatan yang tidak

1 Dosen IKIP Gunung Sitoli
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semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberiakan akan kehilangan relevansinya. Informasi

yang relevan adalah informasi yang memungkinkan tujuan dari penggunaan dapat dicapai dengan tepat waktu.

Profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan dengan tingkat

profitabilitas (laba) yang tinggi akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dikarenakan

semakin besar profitabilitas maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba terutama laba

yang dihasilkan atas modal sehingga perusahaan akan mempercepat waktu penyampaian laporan

keuangannya.Jika memiliki nilai profitabilitas yang rendah hal ini berarti perusahaan memiliki kinerja yang buruk

sehingga kemungkinan untuk menunda melaporkan laporan keuangannya (Fatimah, 2017).

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi kewajiban (utang) jangka

pendek yang sudah jatuh tempo. Tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek

diperkirakan akan mempengaruhi waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik. Likuiditas diukur

menggunakan current ratio yaitu membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin

tinggi kewajiban lancar terhadap aktiva lancar maka semakin besar keyakinan bahwa kewjiaban lancar akan

dibayar. Sehingga perusahaan yang tingkat likuiditasnya tinggi akan menjadikan nilai tambah dalam mempercepat

pelaporan keuangannya.

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar infonnasi yang terdapat didalamnya.Ukuran perusahaan

dapat di ukur dari besar atau kecilnya aset,penjualan dan kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang lebih besar maka akan lebih banyak di sorot oleh masyarakat dibandingkan perusahaan kecil,

oleh karena itu perusahaan besar hams menjaga image di mata masyarakat.

Akibat secara langsung yang diterima oleh perusahaan yang terlambat dalam pelaporan keuangan

perusahaan adalah akibat buruk yang ditanggung perusahaan seperti yang pernah terjadi di pasar modal Australia

pada tahun 1973 dimana terdapat 38 perusahaan yang sahamnya dilarang diperdagangkan karena 38 perusahaan

tersebut gagal menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu penyampaian. Sedangkan akibat

secara tidak langsung yaitu para investor mungkin akan menanggapi sebagai sinyal buruk bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui betapa penting ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan

kepada para pemakai laporan keuangan. Tetapi masih terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak dapat

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Ketepatan penyampaian laporan keuangan merupakan dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau

menjual kepemilikan yang dimiliki oleh pihak investor sebagai dasar penentuan tindakan pada masa yang akan

datang. Dengan adanya keterlambatan informasi tersebut akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar

modal informasi yang ditampilkan tidak tepat waktu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan

kemampuannya sebagai alat bantu prediksi bagi pemakainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh

Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2018".
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1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu, likuiditas, ukuran perusahaan secara

parsial dan simultan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel

bebas dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas (X1), likuiditas (X2) dan ukuran perusahaan (X3). Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Tepat waktu adalah

kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi

waktu. Sedangkan dalam penelitian ini perusahaan yang dikatakan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat

waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga

setelah tanggal laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan kategori 0

bagi perusahaan yang tidak memiliki ketepatan waktu (terlambat) dan kategori l untuk perusahaan yang tepat

waktu. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi (consumer goods) yang

memiliki laba secara berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017 – 2018 yang

berjumlah 28 perusahaan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian berupa laporan keuangan perusahaan yang diperoleh

melalui situs resmi BEI. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik.

2. Uraian Teoritis

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak

diluar perusahaan. Menurut IAI (2016), Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan

lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, disamping itu juga termasuk

skedul dan informasi yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan

geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi

Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang

membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu :

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang dapat ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk

dapat segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memilki pengetahuan yang

memadai tentang aktivitas dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan

yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat
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dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai

tertentu.

2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi

pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, membantu

mengkoreksi hasil evalusi mereka di masa lalu.

3) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang

tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat

disajikan. Informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan

atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan

mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta

keadaan dari tuntutan tersebut.

4) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk

mengidentifikasikan kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Pemakai juga harus dapat

memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan

perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.2. Profitabilitas

Menurut Fahmi (2014 : 85) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas digunakan untuk mengukur

kinerja manajemen perusahaan dan Bering juga sebagai pengukur efisiensi penggunaan modal. Profitabilitas dapat

diukur menggunakan 2 rasio yaitu return on equity dan return on assets. Profitabilitas diukur dengan return on

equity, merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan

laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Profitabilitas diukur dengan return on assets

merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih, dengan kata

lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap

rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Return on assets dapat dirumuskan sebagai berikut :

ROA =
AsetTotal

BersihLaba
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2.3. Likuiditas

Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajihan

jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. baik kewajiban kepada pihak Iuar perusahaan maupun di dalam

perusahaan (Pratama, 2016 : 4). Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi merupakan hal yang baik bagi

perusahaan karena jika sewaktu-waktu perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendeknya, perusahaan

masih memiliki kelebihan dana untuk menunjang operasionalnya. Likuiditas diperlukan untuk kepentingan

analisis kredit atau analisis resiko keuangan. Salah satu cara untuk menilai likuiditas adalah dengan melihat nilai

current ratio (CR). Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ynag segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar

yang tersedia.. cara menghitung nilai Current Ratio, yaitu :

CR =
LancarKewajiban

LancarAset

2.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan,

jumlah tenaga kerja, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dan sebagainya. Semakin besar nilai item-item

tersebut, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal

yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi

pasar maka semakin besar pula is dikenal dalam masyarakat. bahwa semakin besar ukuran perusahaan, makin

besar pula tekanan untuk mengolah informasi tersebut, sehingga pihak manajemen perusahaan akan memiliki

kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya informasi, dalam mempertahankan eksistensi perusahaan.

Semakin tinggi kesadaran manajemen mengenai pentingnya informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

akan membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih tepat waktu.

2.5. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu penyajian informasi yang diinginkan. Apabila informasi

tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam

mempengaruhi kualitas keputusan. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan akan memberikan dampak

yang lebih bermanfaat terhadap pengguna laporan keuangan serta penggunan dapat mengambil langkah strategis

yang mengacu pada informasi yang didapatkan, dengan begitu perusahaan yang dapat mempublikasikan laporan

keuangan secara tepat waktu akan mengurangi risiko yang akan dialami perusahaan.

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia (LEI) akan

diberikan peringatan tertulis dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 63 huruf E peraturan

pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang Pasar Modal.Peringatan tertulis I

dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- akan dikenakan pada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan

keuangan selama 30 hari, peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- untuk keterlambatan selama 60

hari, peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keterlambatan selama 90 hari. Maka Bursa
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Efek Indonesia (BEI) akan melakukan penghentian perdagangan sementara (suspensi). Perusahaan yang

dikategorikan tidak tepat waktu (terlambat) dalam penyampaian laporan keuangan apabila melaporkan setelah

tanggal 31 Maret, dan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan

mulai dari berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal 31 Maret atau 90 hari tahun berikutnya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Model regresi logistik dapat dibentuk dengan melihat pada nilai estimasi paramater dalam Variables in

The Equation. Estimasi parameter dari model dan tingkat signifikansinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik (Secara Parsial)
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for
EXP(B)

Lower Upper

Step 1a ROA 15,976 8,508 3,526 1 0,040 8672624,22
5

0,497 1,514E1
4

CR 0,413 0,254 2,646 1 0,104 1,511 0,919 2,485

Ukuran_Perusahaan 2,096 1,292 2,631 1 0,105 8,132 0,646 102,365

Constant -36,061 20,57
1

3,073 1 0,080 0,000

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CR, Ukuran_Perusahaan.

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada Tabel 1 di atas. Hasil analisis regresi logistik

yang digunakan yaitu persamaan kedua (blok number = 1) yang memasukkan konstanta dan variabel independen.

Persamaan regresi logistik dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

P1

P
Ln


= -36,061 + 15,976 X1 + 0,413 X2 + 2,096 X3

Interpretasi model regresi di atas adalah :

1. Rata-rata tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan jika seandainya pengaruh dari ROA, CR

dan ukuran perusahaan diabaikan adalah sebesar exp (-36,061) = 0 kali. Nilai odds ratio yang di bawah satu

menunjukkan peluang perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu lebih kecil

dibandingan dengan peluang mereka untuk tidak menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

2. Setiap peningkatan ROA akan meningkatkan ketepatan penyampaian laporan keuangan sebesar exp(15,976) =

8.672.624,225 kali. Artinya perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi akan 8.672.624,225 kali lebih

tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ROA

yang rendah.
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3. Setiap peningkatan CR akan meningkatkan ketepatan penyampaian laporan keuangan sebesar exp(0,413) =

1,511 kali. Artinya perusahaan yang memiliki CR yang lebih tinggi akan 1,511 kali lebih tepat waktu

menyampaikan laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki CR yang rendah.

4. Setiap peningkatan ukuran perusahaan akan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

sebesar exp(2,096) = 8,132 kali. Artinya perusahaan yang memiliki memiliki ukuran perusahaan yang

semakin besar akan 8,132 kali lebih tepat waktu menyampaikan laporan keuangan perusahaan dibandingkan

dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih rendah.

a. Overall Test (Simultan)

Omnibus Tests of Model Coefficients digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen

dengan variabel dependen secara simultan (keseluruhan). Overall test bisa diperoleh dari nilai signifikan pada

model. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Overall Test (Simultan)
Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 25,403 3 0,000

Block 25,403 3 0,000

Model 25,403 3 0,000

Pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikan 0,002, nilai tersebut menunjukkan nilai yang lebih kecil dari

0,05 maka bisa diambil kesimpulan bahwa secara simultan variabel independen yang digunakan berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Wald

Uji wald dapat dilakukan untuk megetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen

secara individu (parsial). Uji wald ini dapat dilihat dari taraf signifikan nya, taraf singnifikan disini memakai taraf

signifikan 5% atau 0,05 seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Wald
Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

ROA 15,976 8,508 3,526 1 0,040 8672624,225

CR 0,413 0,254 2,646 1 0,104 1,511

Ukuran_Perusahaan 2,096 1,292 2,631 1 0,105 8,132

Constant -36,061 20,571 3,073 1 0,080 0,000

a. Variable(s) entered on step 1: ROA, CR, Ukuran Perusahaan.

Pada Tabel 3 sebagaimana yang telah dijelaskan dengan menggunakan uji wald dengan menggunakan

nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikan menunjukkan angka >0,05 maka variabel tersebut tidak berpengaruh,

sebaliknya jika nilai signifikansi <0,05 variabel tersebut berpengaruh secara parsial (individu). Nilai signifikan
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variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan angka 0,040, maka berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu

dalam menyampaian laporan keuangan, sedangkan likuditas (CR) dan ukuran perusahaan masing-masing

menunjukkan angka 0,104 dan 0,105 menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05, maka variabel tersebut

secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator

keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin

tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Ada tiga rasio yang dapat digunakan

untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan yaitu: profit margin, return on asset (ROA), dan return on

equity (ROE). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah ROA. Perusahaan yang mengumumkan rugi atau

tingkat profitabilitas yang rendah maka akan membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas

kinerja perusahaannya. Sedangkan pada perusahaan yang mengumumkan labanya akan berdampak positif

terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaannya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat

dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mempunyai

berita baik akan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu. Hal ini juga berlaku jika

profitabilitas perusahaan rendah dimana hal ini mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak

tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya.

Kondisi riil ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu

publikasi laporan keuangan. Maka kondisi riil perusahaan sampel konsisten dengan hasil penelitian yang

menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan

keuangan. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA mencerminkan efektifitas suatu perusahaan. Semakin

tinggi hasil pengembalian (laba) dari penggunaan aset perusahaan semakin efektif kinerja suatu perusahaan.

Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik.

3.2.2. Pengaruh Likuditas terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh

signifikan terhadap penyampaian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai

tingkat likuiditas yang tinggi, belum tentu menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Sebaliknya,

perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas rendah juga ingin menyampaikan laporan keuangannya dengan

tepat waktu, karena perusahaan menginginkan pihak kreditor dan investor dapat mengetahui kinerja serta

kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannya. Apabila perusahaan menunda publikasi laporan

keuangannya, maka tingkat kredibilitas perusahaan dan kepercayaan kreditor terhadap perusahaan dalam

kemampuan membayar kewajiban jangka pendek perusahaan akan berkurang.
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Kondisi riil ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu

publikasi laporan keuangan. Maka kondisi riil perusahaan sampel konsisten dengan hasil penelitian yang

menyatakan bahwa likuiditas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Tingkat likuiditas dapat dipandang dari dua sisi, sisi pertama tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukan

kondisi keuangan perusahaan yang kuat, dan disisi lain likuiditas dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen

dalam mengelola keuangan perusahaan, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maupun rendah,

perusahaan selalu ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan profesionalismenya,

sehingga perusahaan dengan kondisi baik maupun tidak cenderung akan tepat waktu dalam menyampaikan

laporan keuangannya. Apabila perusahaan menunda pelaporan keuangannya maka akan mengurangi tingkat

kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan tersebut dalam kemampuan membayar kewajiban jangka

pendek perusahaan.

3.2.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan  tidak berpengaruh signifikan

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Besar maupun kecilnya sebuah ukuran perusahaan

mempunyai tekanan yang sama untuk mengolah dan mempublikasikan informasi laporan keuangan secara tepat

waktu, karena untuk menjaga kredibilitas dan nama baik perusahaan terhadap adanya pengawasan investor,

sorotan masyarakat, serta profesionalisme perusahaan sehingga perusahaan ingin segera tepat waktu

mempublikasikan laporan keuangannya.

Berdasarkan kondisi rill tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak ada pengaruh terhadap

ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Maka kondisi riil perusahaan sampel konsisten dengan hasil

penelitian yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak pengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan

keuangan. Ukuran perusahaan besar maupun kecil akan mempunyai tekanan yang sama untuk mengolah

informasi laporan keuangan secara tepat waktu. perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar maupun

kecil, memiliki banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan system informasi yang lebih canggih,

memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, untuk menjaga kredibilitas perusahaan terhadap adanya

pengawasan investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka akan memungkinkan perusahaan untuk

menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

3.2.4. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Secara simultan profitabilitas (ROA), likuditas (CR) dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan data dengan jumlah 28

data, ada 18 data perusahaan yang segera menyampaikan informasi laporan keuangan dengan tepat waktu.

Sedangkan 10 data perusahaan lainnya menyampaikan laporan keuangan secara tidak tepat waktu.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar dapat dilihat dari segi total

aset perusahaan, rasio profitabilitas (ROA) dengan nilai tinggi yang dimiliki oleh perusahaan masih belum bisa
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segera menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, perusahaan yang memiliki rasio likuiditas (CR)

minimal maupun tinggi, maka semakin cepat perusahaan menyampaikan laporan keuangan, perusahaan yang telah

melaksanakan kewajiban jangka panjang setelah jatuh tempo, maka perusahaan akan menunda dalam

penyampaian informasi laporan keuangan secara tepat waktu.

Perusahaan dengan jenis ukuran besar, maka manajemen semakin mudah untuk melakukan kecurangan

dalam membuat laporan keuangan. Manajemen semakin mudah membuat celah agar dari laporan keuangan yang

dibuat nantinya investor percaya menanamkan modal di perusahaan tersebut. Investor percaya menanamkan

modal di perusahaan yang lebih besar memiliki total aset karena investor beranggapan bahwa penyajian informasi

laporan keuangan akan lebih lengkap dibanding perusahaan yang memiliki nilai minimum dalam total asetnya,

perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi semakin membuat celah dan memanfaatkan tingkat

profitabilitas untuk memperluas perusahaan khususnya kinerja di masa yang akan datang melakukan penundaan

penyampaian dan publikasi laporan keuangan, tingkat likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan semakin tinggi

maupun rendah cenderung menaati peraturan dan segera melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu.

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi maka semakin menunda dalam menyampaikan laporan

keuangan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.

2. Likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.

4. Secara simultan profitabilitas, likuditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2017 – 2018.

4.2. Saran

1. Bagi Emiten

Diharapkan perusahaan menyadari akan pentingnya melaporkan laporan keuangan dan berusaha tepat waktu

dalam melakukan penyampaian publikasi laporan keuangan di bursa efek Indonesia, sehingga kualitas dan

kredibilitas perusahaan tetap terjaga dan agar dapat menarik minat investor dan kreditor untuk menanamkan

modalnya pada perusahaan tersebut serta untuk menjaga kepercayaan terhadap perusahaan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Sebaiknya dapat mengembangkan penelitian dengan indikator yang lebih banyak, serta dapat memperpanjang

rentang waktu penelitian.
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POBASINAR (Pondok Bahasa Inggris Namorambe)

Dwi Ramayanti1, Rezky Khoirina Tarihoran, S.S.,M.A2

ABSTRAK

Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa Internasional yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek
kehidupan di era globalisasi saat ini. Bahasa Inggris telah diakui sebagai bahasa internasional untuk bisnis ,
olahraga akademik , ilmu pengetahuan ,teknologi, periklanan, dan diplomatik. Bahasa Inggris adalah alat untuk
bersosialisasi dengan masyarakat luas. Oleh karena itu para generasi muda diwajibkan menguasai bahasa
inggris agar bisa beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Pembekalan bahasa inggris sangat
dibutuhkan oleh anak-anak di desa Jatikesuma Kecamatan Namorambe untuk bisa bersaing dalam dunia
pendidikan dan mendapatkan lapangan pekerjaan yang mereka inginkan di masa mendatang. POBASINAR
(Pondok Bahasa Inggris Namorambe) menggunakan berbagai metode untuk mempermudah memahami bahasa
inggris. Metode yang digunakan yaitu menggambar, bernyanyi, bercerita dengan alat peraga boneka tangan,
whisper race dan running dictation. Kegiatan ini dilaksanakan setiap sabtu dan minggu sore. Oleh karena itu,
diharapkan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dapat membantu melalui pembekalan bahasa inggris
untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris anak-anak, sehingga dapat menghasilkan anak –anak yang
mampu berbahasa inggris dengan baik dan POBASINAR (Pondok Bahasa Inggris Namorambe) menjadi wadah
pertama untuk belajar bahasa inggris secara efektif di Desa Jatikesuma Namorambe.

Kata Kunci: Bahasa Inggris, Metode Pembekalan, POBASINAR

Pendahuluan

Penguasaan akan bahasa inggris sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini agar mampu beradaptasi

dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam pergaulan internasional, negara yang lebih kuat dari segi

ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan akan lebih mudah mempengaruhi sebuah negara yang sedang

berkembang. Pilihan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan, bukan bahasa nasional dari negara

yang sedang berkembang itu, melainkan bahasa internasional, dan bahasa internasional yang paling kuat saat ini

adalah bahasa Inggris (I Wayan Patika, 2012). Lembaga pendidikan dunia EF (English First) mengumumkan

laporan komprehensif edisi ketiga, tentang indeks kemampuan berbahasa Inggris atau EF English Proficiency

Index (EF EPI) di 60 negara. Bahasa Inggris di negara-negara itu bukan merupakan bahasa ibu atau pertama yang

digunakan. Kemampuan bahasa Inggris di Indonesia berada sangat rendah di urutan ke-25, sedangkan Malaysia

tembus di urutan ke-11. Melihat fakta tersebut, kita sangat berharap bahwa bahasa Inggris bisa lebih baik di masa

yang akan datang karena mau tidak mau fakta rendahnya kemampuan bahasa Inggris tidak bisa dipisahkan dari

kurang optimalnya peran sekolah dalam mengajarkan bahasa Inggris. Jika bahasa Inggris memang betul-betul

tidak diajarkan di sekolah dasar, tidak menutup kemungkinan ranking Bangsa Indonesia pada EF English

Proficience Index pada posisi ke 40. Oleh karena itu, kita harus membekali anak- anak indonesia khususnya

didaerah pedesaan dengan bahasa inggris agar mereka mampu beradaptasi di era globalisasi.

Waktu yang tepat untuk mengajarkan bahasa asing pada usia dini yaitu pada usia 3 tahun yang

1 Mahasiswa Fakultas Sastra UMN Al Washliyah
2 Dosen Yayasan Fakultas Sastra UMN Al Washliyah
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merupakan usia sensitif. Segala macam aspek dalam berbahasa harus diperkenalkan kepada anak sebelum masa

sensitif ini berakhir. Pada periode sensitif ini sangat penting diperkenalkan cara berbahasa yang baik dan benar

karena keahlian ini sangat berguna untuk berkomunikasi dengan lingkungannya (Montessori, 1991). Pola pikir

anak-anak tentang pentingnya bahasa inggris harus lebih ditingkatkan lagi agar mereka tidak menganggap

bahwa bahasa inggris hanya materi pelajaran disekolah tanpa harus menerapkan di berbagai aspek kehidupan

mereka. Dalam pembekalan bahasa inggris harus menggunakan metode-metode yang menarik untuk

mempermudah pemahaman materi.

Dalam kegiatan ini POBASINAR (Pondok Bahasa Inggris Namorambe) menggunakan beberapa metode

pembekalan bahasa inggris yang menarik dan interaktif seperti Menggambar, Menyanyi, Running dictation,

Wishper Race, dan Bercerita dengan alat peraga boneka tangan. Metode –metode tersebut bertujuan untuk

memperkuat kosakata bahasa inggris anak-anak karena kosakata adalah hal

yang terpenting untuk mempelajari suatu bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Holden (1996:2) bahwa aspek

yang paling sulit dalam pembelajaran bahasa adalah justru dalam mengingat kosakata. Oleh karena itu,

pemerolehan kosakata secara cepat dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam mempelajari bahasa.

Setelah menguasai kosakata anak-anak akan lebih percaya diri untuk menerapkan bahasa inggris dalam kegiatan

sehari-hari mereka karena telah memiliki pondasi yang kuat untuk menggunakan suatu bahasa.

Metode Pelaksanaan

POBASINAR (Pondok Bahasa Inggris Namorambe) merupakan program yang bertujuan untuk

mengatasi permasalahan kepada generasi muda yang kesulitan dalam belajar bahasa inggris. Permasalahan

tersebut juga termasuk permasalahan yang sering terjadi kepada anak-anak .

POBASINAR memiliki program untuk membentuk karakter dan serangkaian kegiatan yang

menyenangkan. Sehubungan dengan ini, tim menyusun metode pelaksanaannya sebagai berikut:
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1. Tahap Adminstrasi

Dalam tahap ini tim melakukan survei dan mengurus perijinan terkait dengan program POBASINAR yang

diadakan di Desa Jatikesuma Namorambe, tim melakukan survei untuk mendapatkan data faktual .Setelah survei

awal selesai  tim melakukan pre-test untuk mendiagnosis seberapa besar kemampuan anak- anak kampung

Jatikesuma dalam berbahasa inggris. Setelah melakukan administrasi,tim akan memulai membuat media

pembelajaran dalam kegiatan pelaksanaan ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan POBASINAR tim membagi tugas untuk sistem pengajaran kepada anak-

anak untuk bertujuan memudahkan anak-anak dalam belajar.

3. Tahap Implementasi

Tim membagi tahap implementasi menjadi dua bagian,yaitu:

 Theory

Dalam program POBASINAR ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dalam menguasai

kosakata bahasa inggris.Sehingga tim memberikan materi kepada anak-anak kampung Jatikesuma.

 Intragated Edutaiment

Dalam tahap implementasi awal ini berisi kegiatan belajar di dalam ruangan yang berisi tentang

permainan yang menyenangkan melalui media yang dibuat dari tim PKM .

a. Whisper race

Metode permainan whisper race sangat bagus karena bertujuan untuk melatih dan meningkatkan

keterampilan anak-anak dalam menyimak bahasa inggris dan permainan ini sangat menyenangkan bagi

anak-anak sehingga mereka tidak bosan dalam program kegiatan POBASINAR.

b. Menggambar

Tim PKM memilih media menggambar bertujuan untuk membuat anak-anak berkreative dan

berimajinasi sehingga muncul ide-ide pada anak-anak.

c. Bernyanyi

Anak-anak sangat senang bernyanyi, maka dari itu tim PKM membuat metode bernyanyi yang

memiliki nilai positif bagi anak karena aktivitas ini membangkitkan semangat dalam belajar.

d. Running Dictation

Permainan ini merupakan teknik mengajar rekreatif dimana anak-anak bekerja dalam grup yang

terdiri dari 4 s/d 5 orang dimana mereka diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman grup nya

dengan cara berlari dan mendiktekan teks yang telah disiapkan tim PKM.

Hasil

POBASINAR merupakan merupakan metode yang berisi beberapa kegiatan dengan tujuan meningkatkan

kemampuan berbahasa Inggris anak-anak kurang mampu yang tinggal di desa Jatikusuma Namorambe agar juga
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dapat bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Tujuan

dari POBASINAR ini dapat dicapai melalaui beberapa kegiatan yang telah dilakukan, yaitu :

a. Menggambar

Kegiatan Menggambar dilakukan untuk pengenalan kosakata bahasa inggris kepada anak-anak desa

Jatikesuma, Namorambe. Permainan ini berfungsi juga melatih ingatan anak-anak dalam membuat kata dan

kalimat.

b. Bernyanyi

Kegiatan ini berfungsi agar anak-anak tidak hanya mengenal kata dalam berbahasa inggris tapi juga dapat

mengucapkan kata tersebut dengan benar.

c. Whisper race

Kegiatan ini berfungsi untuk menguji kemampuan menyimak anak-anak dalam mengingat kosa kata bahasa

Inggris

d. Running dictation

Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak atas kosa kata yang telah diberikan

e. Bercerita menggunakan boneka tangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menguji anak-anak atas kemampuan berbahasa inggris dan menggunakannya

dalam bercerita

f. Perlombaan

Acara ini berupa perlombaan untuk semua anak yang telah mengikuti kegiatan POBASINAR agar bisa

mengetahui secara keseluruhan kemampuan yang telah mereka pahami dan juga merupakan cara kami agar

mengetahui apakah pembelajaran selama ini telah tersampaikan dengan baik dan juga mengetahui cara

belajar manakah yang paling mereka pahami. Perlombaan ini bersifat seperti kuis edukatif yang masing-

masing pertanyaan ditanyakan kesetiap anak, dan siapa yang mendapatkan souvenir sebagai bukti kerja keras

mereka dalam belajar, dan juga sebagai penyemangat bagi yang tidak mendapatkan, agar selalu belajar

dengan sungguh-sungguh.

Kesimpulan Dan Saran

Terciptanya program POBASINAR ( Pondok Bahasa Inggris Namorambe) yaitu melalui serangkaian

kegiatan yang menyenangkan dan terintegrasi dalam sebuah sistem dengan tujuan untuk memperkenalkan

Bahasa Inggris kepada anak- anak desa Jati Kesuma kec.Namorambe selaku sasaran masyarakat. Serangkaian

kegiatan tersebut adalah mewarnai dan melukis, bercerira dengan opera boneka dan bernyanyi sebagai media

untuk mempermudah dalam mencapai target.

Semoga kedepan program ini dapat dikembangkan oleh pemerintah setempat dan dapat di kembangkan ke

daerah-daerah lain guna membantu para masyarakat sebagai sarana belajar tambahan diluar sekolah dan dapat

membantu meningkatkan minat anak-anak desa Jati Kesuma untuk belajar Bahasa Inggris.
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